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ÖMER KARADENİZ
PLASFED Başkanı

“ÖZELLİKLE DÜNYANIN SIFIR ATIK 
PROJESİNE YÖNELMİŞ OLDUĞU 

BU ZAMANDA GERİ DÖNÜŞÜM İLE 
AMBALAJ ATIKLARININ DÖNGÜSEL 

EKONOMİYE KATKISI SADECE ÜLKE 
EKONOMİSİNE DEĞİL, KÜRESEL 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ZARAR 
VERDİĞİ ÇEVREYİ DE KORUMA 

ANLAMINDA DÜNYAYA ÖNEMLİ KATKI 
SUNACAKTIR.”  

Değerli sektör mensuplarımız,
Kıymetli okurlarımız,

K oronavirüs salgını sürecinde başta Avrupa 
olmak üzere dünyanın birçok yerinde 
üretim durdu ya da durma noktasına geldi. 
Ülkemiz sanayisi bu süreçte karşılaşmış 

olduğu tüm zorluklara rağmen yılmadan, daha çok 
çalışıp mücadele ederek üretimini sürdürdü.  

Dünya üzerinde etkisini sürdüren Covid-19 
salgınına karşı alınan önlemler tüketim ve üretim 
alışkanlıklarını da etkiledi. Sektörde, temelinde 
tüketici talep ve davranışlarının neden olduğu 
bir hareketlilik yaşandı. Salgın döneminde paket 
servis ve e-ticarette gözle görülür bir artış oldu. 
Taleplerin artması, paket servisinin daha yaygın 
hale gelmesi, başta dezenfektan olmak üzere 
hijyen ürünlerindeki talep ve kullanımın artmasıyla 
plastik ambalajların hijyen ve toplum sağlığı 
açısından üstlendiği kritik rol ön plana çıktı. 

Bilindiği üzere, pandemi sürecindeki talep artışının 
en önemli kısmını plastik ambalaj ve medikal 
sektör oluşturdu. Özellikle kolonya ve antiseptik 
solüsyon şişelerine olan aşırı talep sektörümüzdeki 
firmalara üretim anlamında bir ivme kazandırdı. 
Bu süreçte plastik ambalajın ne kadar önemli 
ve gerekli olduğu bir kez daha anlaşıldı ve 
sürdürülebilirlik kavramı ile dünyanın zamanla 
teknoloji, kalite ve ürün çeşitliliğinde daha da 
değişeceğini gösterdi.

Sürdürülebilirlik, küresel iklim değişikliğinin 
yarattığı tahribat sonucu kaynakların hızla 
azalmasına karşı bir reaksiyon olarak hem 
üreticiler hem de tüketiciler tarafından önem 
kazanmaya başladı. Sürdürülebilir bir yaşam 
için hayatın her alanında değişiklikler yapılması 
bir gereksinim oldu. Zarar gören bir ekosistem 
dengesinin yanına pandemi koşulları da eklenince 
bu durum sanayicileri daha somut adımlar atmaya 
yöneltti. Özellikle dünyanın sıfır atık projesine 
yönelmiş olduğu bu zamanda geri dönüşüm ile 
ambalaj atıklarının döngüsel ekonomiye katkısı 

“AMBALAJ 
TASARIMLARINDA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  
ÖN PLANA ÇIKTI”

sadece ülke ekonomisine değil, küresel iklim değişikliğinin 
zarar verdiği çevreyi de koruma anlamında dünyaya 
önemli katkı sunacaktır.  

Sonuç olarak, pandemiyle birlikte artan bilinçle ambalaj 
tasarımlarında sürdürülebilirlik ön plana çıktı ve bu 
sürdürülebilir ambalajlar ünlü markalar tarafından tercih 
edilir oldu. Tüketici bu sayede daha da bilinçlenmeye 
başladı ve yeni normal diye tabir ettiğimiz bu dönemde 
birçok marka yeni ambalajlara geçiş süreci yaşadı, hatta 
bu süreç devam ediyor. Çatı kuruluşu PLASFED-Plastik 
Sanayicileri Federasyonu olarak sektörümüzle birlikte 
sürdürülebilir bir dünya hedefi için sorumluluklarımızın 
bilincinde hareket ederek çevre duyarlı projeler ve geri 
dönüşüm ile ilgili konularda çalışmalarımızın süreceğini 
siz değerli sektör mensuplarımıza ve tüm sanayicilerimize 
belirtmek isterim.

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

ÖNSÖZ
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ÖNSÖZ

BURÇ ANGAN
PLASFED Dergi Yayın Kurulu Başkanı

Değerli okuyucularımız, kıymetli sektör 
paydaşlarımız,

Y eni sayımızdan herkese merhabalar! Etkin 
bir aşılama takvimi ile pandemi koşullarını 
yavaş yavaş geride bırakmayı umduğumuz, 
zor geçen bir dönemin ardından 

tanıştığımız yeni dünyanın şartları ve koşullarını 
değerlendirdiğimiz, yeni fırsatlar aradığımız 
günlere nihayet kavuştuk. Pek çok sektör gibi 
bizim sektörümüzün de fuarlardan uzak kaldığı, 
sosyal etkileşimden uzak geçirdiğimiz bu dönemin 
ardından sonbahar itibarıyla planlanan uluslararası 
fuarlar ile beraber sektörümüz küresel anlamda ilk 
kez bir araya gelecek. Bir nevi tünelin ucundaki ışık 
gibi bizlere görünen bu tablo bizlere umut aşılıyor. 
Umuyorum ki yeni ‘mutasyonlar’, yeni ‘pik’ler ile 
boğuşmadığımız günler göreceğiz.

Her ne kadar yazıma umut dolu bir giriş yapmış 
olsam da, ne yazık ki sektörümüz pek çok 
sorunla eşzamanlı olarak mücadele ediyor. Daha 
önceki sayılarımızda altını çizdiğimiz ham madde 
tedarikinde yaşanan küresel kriz ve konteyner 
krizi gibi küresel anlamda cereyan eden krizler 
henüz etkisini yitirmemişken ne yazık ki bir de 
yeni bir yerel krize sahip olduk: geri dönüşüm krizi. 
Muhtemelen, malumunuz olacağı üzere pek çok 
yabancı yayın organının ülkemizdeki bazı usulsüz 
geri dönüşüm firmalarının doğaya terk ettiği 
atıklara gösterdiği yüksek hassasiyet neticesinde 
alınan kararla atık plastik ithalatı yasaklandı. Daha 
önceki yazılarımda da ayak sesleri duyulmakta 
olan bu durumun yaratacağı tehlikelerin altını 
çizmiştim. Ancak maalesef sektör olarak bir kez 
daha ölçüp biçmeden, üç boyutlu düşünmeden 
acele ile alınmış bir kararın sonuçlarına katlanıyor, 
bedelini ödüyoruz. Hız sınırını aşan birkaç 
sürücüden ötürü tüm yolu trafiğe kapatmaktan 
farksız olan bu karar neticesinde, ülkemizde son 
yıllarda yapılmış olan pek çok geri dönüşüm tesisi 
yatırımının ya kapasite kullanım oranını ciddi 

“BİR YANDA UMUT,  
BİR YANDA KRİZLER”

biçimde azalttığını ya da komple kapatma yoluna gittiğini 
görüyoruz. Atık malzemeyi ham madde haline getiren, 
plastik ham maddesinin yüzde 85’ini ithal eden ülkemizin 
sanayisine kazandıran ve ciddi biçimde ihracat yapan 
bir sektörün popülist yaklaşımlar neticesinde bu şekilde 
cezalandırılıyor olması gerçekten mantık çerçevesinde 
izahı mümkün bir mesele değil. İnanıyorum ki ilgili tebliğ 
değişiklikleri yapılarak kısa zaman içerisinde bu yanlıştan 
dönülecek ve sektörümüzün önemli aktörlerinden olan 
geri dönüşüm sanayicilerinin bu mağduriyeti giderilecektir.  

Sözlerime son verirken herkese keyifli okumalar  
ve sağlıklı günler dilerim. 
Yayın kurulumuz ve profesyonel kadromuz adına,
Selam ve saygılarımla.

“MAALESEF SEKTÖR OLARAK 
BİR KEZ DAHA ÖLÇÜP 

BİÇMEDEN, ÜÇ BOYUTLU 
DÜŞÜNMEDEN ACELE İLE 

ALINMIŞ BİR KARARIN 
SONUÇLARINA KATLANIYOR, 

BEDELİNİ ÖDÜYORUZ.”





PANO

PLASTİK 
SEKTÖRÜNDE  

BÜYÜK KRİZ
Ham madde fiyatlarında yaşanan artışı 

değerlendiren Plastik Sanayicileri 
Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu 

Başkanı Ömer Karadeniz; “Küresel 
arz şoku kaynaklı olan fiyat artışının 
ülkemizi rakiplerimize nazaran daha 

çok etkilemesinin sebebi sektörümüzün 
yapısal sorunları” dedi ve çözüm 

önerilerini paylaştı.

Geçen yılın son çeyreğinde artış trendine giren 
ve 2021 yılına da aynı trendle başlayan 
plastik ham madde fiyatlarını değerlendiren 
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz konunun iki 
ana sebebinin olduğunun altını çizdi ve “Son dönemde 
salgının tekrar hız kazanmasıyla birlikte birçok 
petrokimya tesisi ‘force majeur’ ilan etti ve üretimi 
kısma yoluna gitti. Polymer Comple Europe tarafından 
yayınlanan son istatistiklere göre; 19 Şubat 2021 
itibariyle 32 tesis üretimi kısma veya durdurma yoluna 
gitti. Eylül 2020’de bu sayının 10 civarında olduğunu 
düşündüğümüzde arzın ne kadar hızlı kısıldığını daha 
net anlayabiliriz. Öte yandan tedarik zincirinin de 
bozulması navlun fiyatlarının artmasına sebep oldu. 
Uzak Doğu ülkelerinden gelen ürünlerin navlunu kısa 
bir zaman diliminde 5 katına çıktı. Bu iki ana sebep 
sektörümüzün ciddi bir arz şoku ile karşı karşıya 
kalmasına sebep oldu. Açıkçası bu durum ülkemize 
özgü bir durum olmamakla birlikte ülkemizde etkilerini 
daha derinden hissettirmekte. Bunun başlıca sebebi 
ise ülkemiz plastik sanayiinin yıllardır süregelen yapısal 
sorunlarının çözülmemiş olması” dedi.
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İTHALAT BAĞIMLILIĞI BİTİRİLMELİ
Ülkemizin plastik ham maddesinde yüzde 85’in 
üzerinde ithalata bağımlı olduğunu belirten Karadeniz; 
“Yıllardır dile getirmekte olduğumuz ham maddede 
yerli üretimin gerekliliğini bir kez daha yaşıyoruz. Yurt 
içi üretiminizin yetersiz olması arz güvenliğinizi dış 
etkenlere açık hale getirmek anlamına geliyor. Navlun 
fiyatlarının düşük seyrettiği dönemlerde bu sorunun 
neden çözülmesi gerektiği çok iyi anlaşılamıyordu, 
lakin mevcut durumda birçok pazarda rekabet halinde 
olduğumuz Uzak Doğu ülkelerinde yerleşik üreticiler 
ham maddeye fiziki yakınlıkları sebebiyle ton başına 
300-400 dolar daha düşük bir maliyetle çalışmaktalar. 
Bu şartlar ülkemiz sanayiinin rekabet gücünü çok 
olumsuz yönde etkilemekte ve pazar kayıplarına sebep 
olmakta. Bu kapsamda orta ve uzun vadeli stratejilerle 
çalışmaları başlatılmış olan petrokimya tesislerinin 
hızla tamamlanması ve bunlara yenilerinin eklenmesi 
öncelenmeli. Ayrıca, son dönemde önemi hızla artan 
ikincil ham madde üretiminde de geri dönüşüm 
tesislerimizi zora sokacak uygulamalardan uzak 
durulmalı. Ülkemizde sağlıklı bir toplama-ayrıştırma 
sistemi kuruluncaya dek atık ithalatı devam etmeli, 

kamu otoriteleri ise suistimallerin önüne geçmek  
adına denetimleri sıklaştırmalıdır” dedi.

LOJİSTİK HATLAR İLE NAVLUN  
MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ
“Ülkemizin önemli bir ham madde ithalatçısı konumunda 
olmasına rağmen yeterli lojistik altyapıya sahip 
olmaması ise resmin bir diğer yüzü” diyerek sözlerine 
devam eden Ömer Karadeniz; “Plastik sanayiimizin 
rakip ülkelerle eşit şartlarda rekabet edebilmesi adına 
düşük navlun bedelleriyle ham maddeye erişiminin 
sağlanması konusunda mutlak suretle adım atılması 
gerekiyor. Geldiğimiz noktada daha önemli bir sorun 
ise sanayicinin belirli ürün gruplarında hiç ham madde 
bulamıyor olması. Söz konusu sorunun uzun soluklu 
devam etmesi durumunda önemli pazar kayıpları 
yaşamamız kaçınılmaz olacaktır. Açıkçası güncel veriler 
de bu argümanlarımızı destekler nitelikte. İstanbul 
Sanayi Odası tarafından IHS Markit iş birliği ile hazırlanan 
sektörel PMI verilerini incelediğimizde kimya, plastik ve 
kauçuk ürünler sektöründe girdi fiyatlarının güçlü seyrinin 
devam ettiği ve şubat ayı itibariyle bu trendin üretim ve 
ihracata da yansıdığını görüyoruz. Şubat ayında sektörün 
yeni siparişler endeksi 41,2 ile eşik değerin bir hayli 
altında yer aldı. Bu kapsamda kurulacak lojistik hatların 
navlun fiyatlarını aşağıya çekerek piyasalar üzerinde bir 
dengeleyici unsur oluşturabileceğini söyleyebiliriz” dedi.

KONTRATLI HAM MADDE ALIMI YAYGINLAŞMALI
Sektöre özgü bir sorun olmamakla birlikte işletme 
büyüklüklerinin kısıtlı olmasının da dolaylı yoldan 
sorunlara yol açtığını belirten Karadeniz; “Plastik 
endüstrisinde işletmelerin yeterli büyüklüğe sahip 
olmaması ham madde tedarikinde kontratlı alım yerine, 
spot piyasadan alımın daha yaygın olmasına sebep oluyor. 
Arz şoku dönemlerinde ham madde üreticileri kontratlı 
alıcılarını önceledikleri için spot piyasaya giren ham 
madde miktarı çok daha kısıtlı oluyor ve fiyatlar kontratlı 
alımların oldukça üzerinde seyrediyor. Bu kapsamda 
işletmelerimizin hem sermaye hem insan kaynağı yapısını 
kuvvetlendirecek adımlar atılmalı ve kontratlı alımın 
ehemmiyeti iyi bir şekilde aktarılmalı” diye konuştu.

ORTA VE UZUN VADELİ STRATEJİLERE 
ODAKLANILMALI
Ömer Karadeniz, arz şokunun ve ona bağlı fiyat 
hareketlerinin sektörün uzun yıllardır süre gelen yapısal 
sorunlarının çözülmesi için bir fırsat gibi görülmesi 
gerektiğini vurguladı: “Böylesi bir dönemde kamu, STK 
ve özel sektör bir araya gelerek orta ve uzun vadeli 
çözümlere odaklanırsa sektöre kalıcı bir katkı sağlanması 
ve arz şoklarına daha dirençli bir yapı kurulması mümkün 
olacaktır. Aksi taktirde popülist söylemlerle palyatif 
çözümlere odaklanılması kısa vadede kayda değer bir 
rahatlama sağlamayacağı gibi orta ve uzun vadede 
de sektörün kırılgan yapısının devam etmesine neden 
olacaktır.” 

“ÜLKEMİZDE 
SAĞLIKLI BİR 
TOPLAMA-
AYRIŞTIRMA SİSTEMİ 
KURULUNCAYA 
DEK ATIK İTHALATI 
DEVAM ETMELİ, 
KAMU OTORİTELERİ 
İSE SUİSTİMALLERİN 
ÖNÜNE GEÇMEK 
ADINA DENETİMLERİ 
SIKLAŞTIRMALI.”
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Adil Pelister
“KİMYA SEKTÖRÜ ÜRETİMDE 

VE İHRACATTA GÜÇLÜ BİR 
PERFORMANS GÖSTERİYOR”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 1 Haziran 2021’de Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye’nin 2021 yılı ilk çeyrek büyüme 
verilerine ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

PANO
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“TÜRKİYE’NİN  
EN FAZLA İHRACAT 
GERÇEKLEŞTİREN 
İKİNCİ SEKTÖRÜ 
OLAN KİMYA 
SEKTÖRÜMÜZ 
İLK ÇEYREKTE 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
5,31 MİLYAR 
DOLARLIK İHRACAT 
İLE YÜZDE 
14 BÜYÜDÜ.  
SEKTÖRÜMÜZÜN 
İKİNCİ ÇEYREKTE 
DE BU İVMEYİ 
DEVAM 
ETTİRECEĞİNİ, 
NİSAN AYINDA 
YAPTIĞIMIZ 2,16 
MİLYAR DOLARLIK 
REKOR İHRACAT 
RAKAMINDAN 
GÖRÜYORUZ.

T ürkiye ekonomisinin 2021 yılı ilk çeyreğinde 
yüzde 7’lik bir büyüme ile yıla güçlü ve pozitif bir 
başlangıç yaptığını belirten Adil Pelister, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “İlk çeyrekte beklentileri aşan 

bir büyüme başarısı gösteren ülkemizin yılı da yüzde 
5 civarlarında pozitif bir büyüme ile tamamlaması 
öngörülüyor. Gerek öncü göstergeler gerekse tarihi 
rekorlar kıran ihracat verileri bize büyüme yönünde 
olumlu bir işaret vermişti. Net ihracatın büyümeye 
katkısının yüzde 1,1 puan olduğunu görüyoruz. Ayrıca 
sanayi sektörü ilk çeyrekte yüzde 11,7 büyürken, 
imalat sanayi sektöründe ise büyüme yüzde 12,2 oldu. 
27 sektöre ham madde ve yarı mamul veren kimya 
sektörümüz ise hem üretimde hem de ihracatta güçlü 
bir performans gösteriyor. Kimya sanayiinin kapasite 
kullanımı ilk çeyrekte yüzde 75,35 ile genel imalat 
sanayii kapasite kullanım oranından bir miktar daha 
yüksek oldu. 

“SEKTÖR İLK ÇEYREKTE YÜZDE 14 BÜYÜDÜ”
Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü 
olan kimya sektörümüz ilk çeyrekte gerçekleştirdiği 
5,31 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 14 büyüdü.  

Sektörümüzün ikinci çeyrekte de bu ivmeyi devam 
ettireceğini, nisan ayında yaptığımız 2,16 milyar 
dolarlık rekor ihracat rakamından görüyoruz. İhraç 
pazarlarımızdaki toparlanma ve talep artışı ile birlikte 
ülkemizde de aşılamanın hızlanmasıyla bu güzel 
sonuçları istikrarlı devam ettirebilmeyi ümit ediyoruz. 
Diğer yandan kimya sektörü ham madde bakımından 
yüzde 70 dışa bağımlı bir sektör olduğu için ülkemizde 
yapılacak petrokimya gibi öncelikli yatırımların da 
bir an evvel başlamasına ihtiyaç duyuyoruz. Yerli ve 
milli üretime öncelik verilmesi, yüksek katma değerli 
ürün üretimine geçilmesi ve firmalarımızın ölçek 
büyütmesi sektörümüzün geleceği açısından büyük 
önem taşıyor. İhracatçı firmalarımız ham madde 
fiyatlarının yüksekliğinden dolayı ek sermayeye ihtiyaç 
duyabiliyorlar. Dolayısıyla firmalarımıza uygun kredi 
faizleri ile finansa ulaşmada kolaylık sağlanması, 
kredi ödemelerinin ve borçlarının ertelenmesi, GEKAP 
beyanname süresinin uzatılması veya ertelenmesi gibi 
destekler sunulması gerektiğine inanıyoruz. Pandemi 
sonrası dönemde daha çok çalışarak üretmeye ve 
ihracatımızı arttırmaya devam edeceğiz.” 
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PANO

KİMYA SEKTÖRÜNDE  
İHRACATIN YILDIZLARI 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) her yıl 
düzenlediği “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”, bu yıl 18 Haziran 2021 tarihinde 

hibrit olarak gerçekleştirildi. 2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde  
35 kategoride 175 ödül sahiplerini buldu. 

P andemi sürecinde hayati önemi bir kez daha 
anlaşılan kimya sektörü, 27 sektöre girdi 
sağlayarak ülke ekonomisi için büyük bir 
katma değer oluşturuyor. 2020 yılında dünya 

ekonomisi ve küresel ticaret pandemi gölgesinde 
zorlu bir süreç geçirirken, Türk kimya sektörü 18,3 
milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin en fazla ihracat 
gerçekleştiren ikinci sektörü oldu. Pandemi etkisiyle 
2020 yılında küresel kimya sektör ihracatı yüzde 12 
daralırken, Türk kimya sektör ihracatı ise yüzde 11 
dolayında daraldı. Sektör ihracatı dünyadaki yüzde 
0,6’lık payını ise korudu. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan 
kauçuğa, medikalden boyaya kadar pek çok farklı alt 
sektörden 7 bin üzerinde aktif ihracatçı firmayı temsil 
eden İKMİB, Türkiye’nin toplam kimya ihracatının yüzde 
59’dan fazlasını gerçekleştirdi. 

İKMİB’in üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı 
onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla bu yıl altıncısı 
düzenlenen 2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni, 

18 Haziran 2021 tarihinde hibrit olarak gerçekleştirildi. 
İKMİB’in youtube kanalından da canlı olarak yayınlanan 
törene TC. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve ödül alan 
firma temsilcileri katıldı. Ödül Töreni’nde kimyanın alt 
sektör ve ürün gruplarında toplam 35 kategoride ilk 5’e 
giren 175 firma ödül almaya hak kazandı. 

RIZA TUNA TURAGAY: “KİMYA SEKTÖRÜ 
BİR ÜLKENİN GELİŞMİŞLİĞİNDE TEMEL 
GÖSTERGELERDEN BİRİ” 
2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan 
TC. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 
Türkiye’nin bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü 
hatırlatarak; “İkinci çeyrekte çok daha yüksek büyüme 
rakamlarını yakalayacağız ve seneyi artı noktada 
büyümeyle kapatacağız. Birçok sektörde sıkıntılar 
yaşandı, pandemiyi yaşadık, inşallah geçmişte kalacak. 
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Çok hızla aşılamayı tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah 
turizmin de açılmasıyla cari işlemlerde de büyük bir 
rahatlamaya kavuşacağız” dedi. Kimya sektörünün 
bir ülkenin gelişmişliğinde temel göstergelerden biri 
olduğunu dile getiren Turagay şunları söyledi: “Mayıs 
ayında ihracat şampiyonumuz kimya sektörümüz oldu. 
Kimya sektörünün Türkiye’nin toplam ticaretindeki 
payını daha da yükseltme potansiyeli var. Biz 
bugün kimyada hâlâ yüzde 60-70 dışa bağımlıyız. 
Bu bağımlılığı azaltmamız gerekiyor. Bunun için de 
çok çalışmamız, büyük yatırımlar yapmamız lazım. 
Hükumetimizin ajandasında da bu yatırımlar var. Kimya 
sektörü, dünya ticaretinin yüzde 25’ini oluşturuyor. 
Bizdeki payı yüzde 12,5 civarında. Bu payı arttırmamız 
lazım. Hepimiz aynı yoldayız ve tek bir yola başımızı 
koyduk. O da ihracatımızı arttırmak, ihracata dayalı 
büyüme stratejisini layıkıyla gerçekleştirebilmek. İlk 
çeyrekte yüzde 7’lik büyüme gerçekleştirdik, bunun 
1,1 puanı ihracatın katkısı. Bunu daha da artırmamız 
lazım. Bu sene inşallah 200 milyar doları geçeceğiz, 
o sınırı da kaldıracağız ama daha fazla katma değerli 
ihracat yapmamız lazım. Geçen sene dünya ekonomisi 
yüzde 3,3 küçüldü ama bu sene yüzde 6 büyüyecek. 
Dünya ticareti yüzde 5,8 daraldı ama bu sene yüzde 
8 büyüyecek. İnanılmaz bir likidite var piyasada. 
Türkiye’miz de potansiyeliyle bu likiditeyi çekebilecek en 
önemli ülkelerin başında geliyor.”

İSMAİL GÜLLE: “İHRACAT HEDEFİMİZ  
200 MİLYAR DOLAR”
Pandemi süreciyle geçen 2020 yılını geride bırakıp, 
ihracatın yılı olan 2021’e oldukça başarılı bir giriş 
yaptıklarını ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle; “Pek çok olumsuz beklentinin 
aksine, ülkemiz 2020 yılında yüzde 1,8; 2021 yılının 
ilk çeyreğinde ise yüzde 7 büyüdü. İhracatımız, bu 
büyümeye oldukça değerli katkılar veriyor. İki çeyrektir 
50 milyar doların üzerinde ihracatımız var ve altıncı 
ay rakamı da bize üçüncü çeyrekte 50 milyar doların 
üzerinde bir rakama işaret ediyor. Üç çeyrektir arka 
arkaya 50 milyar dolar ihracatı gerçekleştirmiş olacağız. 
Hedefimiz 200 milyar dolar. Gelecek aylar içerisinde 
200 milyar doları ve üzerini gerçekleştireceğiz. Mayıs 

ayında, en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, 2 milyar 
131 milyon dolarlık ihracatla Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri sektörümüz oldu. Dünya ticaretinde çok 
önemli bir yoğunluğu var kimya sektörünün. Bizim için 
önemli, ülkemiz için güzel şeyler yapıyor. Sektörümüzün 
tüm ihracatçılarını bu başarılı performans için tebrik 
ediyorum” diye konuştu.

ADİL PELİSTER: “BU SENEYİ 21 MİLYAR DOLARIN 
ÇOK ÜSTÜNE ÇIKARAK BİTİRECEĞİMİZİ 
DÜŞÜNÜYORUZ”
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister; 
2020 yılında pandemi dolayısıyla global tedarik zinciri 
ve lojistik sistematiğinin neredeyse çöktüğü bir süreçte, 
yaşanan sıkıntılara rağmen sektörel bazda 18,3 milyar 
dolar ihracat ile yılı ikinci olarak bitirmeyi başardıklarını 
söyledi. Bütün büyük küresel olumsuzluklarla 
karşılaştırıldığında, milli kimya sektörü olarak geçen yıl 
yalnızca yüzde 11’lik bir azalış kaydettiklerini belirten 
Pelister, “Bu sene, 2021 yılı itibarıyla, çok şükür, bu 
azalmayı telafi ederek yeniden yükselişe başladık. Buna 
göre, mayıs ayında toplam ihracat rakamları içinde 
sektörel bazda kimya sektörümüz, en çok ihracat yapan 
sektör olarak birinci sıraya yükseldi. Geçen senenin 
aynı ayına oranla, kimya sektörü olarak ihracatımızı 
yüzde 80 oranında arttırarak, 2 milyar 130 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdik. Yine geçen senenin ilk 5 ayına 
oranla, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 35’lik bir 
ihracat artış oranı kaydederek, kimya sektör ihracatımız, 
9.6 milyar dolara ulaştı. Bu seneyi 21 milyar doların 
çok üstüne çıkarak bitireceğimizi düşünüyoruz. Buna 
göre de üretmeye ve ihracat yapmaya var gücümüzle 
devam ediyoruz. Bu haklı gururu bizlere yaşatan kıymetli 
ihracatçılarımıza bir kere daha teşekkür ediyorum” dedi. 

PELİSTER: “EKONOMİK KALKINMANIN  
ANAHTARI DA KİMYA SEKTÖRÜDÜR”
Ekonomisi en gelişmiş ülkelere bakıldığında kimya 
sektörünün en üst seviyelerde olduğunu gördüklerini 
belirten Pelister; “Dolayısıyla ekonomik kalkınmanın 
anahtarı da kimya sektörüdür. Çünkü kimya sektörü 
direkt ya da dolaylı tam 27 sektörün tedarikçisidir. 
Nitekim bu doğrultuda, muhakkak kimya sektörümüze 
ayrı bir önem verilmesi gerekliliğini de haklı olarak dile 
getiriyoruz. 2030 vizyonumuzu gerçekleştirebilmek 
için devletimiz, sektörümüz ve bilim dünyamızın temsil 
edildiği Ulusal Kimya Ajansı kurulması gerekliliğini 
de arz etmek isterim. Bu ajansımızın özellikle Uzay 
Teknolojileri için bilimsel buluş çalışmalarına da 
katkıda bulunacağına inanıyoruz. Uzay yarışında temsil 
edilmenin anahtarı yine kimya sektörümüzde bulunuyor. 
Yüksek teknoloji içeren ve yüksek katma değerli 
ürünler üretip ihraç edebilmeliyiz. İKMİB olarak, Kimya 
Teknoloji Merkezi projemizi tamamen bu amaçla hayata 
geçiriyoruz. İçinde akredite referans laboratuvarları, 
dijital kütüphanesi, Ar-Ge merkezi ve yeni buluşların 
ekonomik hayata geçirilmesine olanak tanıyacak olan 
‘Kuluçka Merkezi’nin de bulunacağı bu önemli bilim ve 
ekonomi merkezimizin açılışını önümüzdeki sene yine 
hep birlikte yapacağız inşallah” açıklamasını yaptı.

“SEKTÖR İHRACATI DÜNYADAKİ 
YÜZDE 0,6’LIK PAYINI İSE 
KORUDU. PLASTİKTEN KOZMETİĞE, 
İLAÇTAN KAUÇUĞA, MEDİKALDEN 
BOYAYA KADAR PEK ÇOK FARKLI 
ALT SEKTÖRDEN 7 BİN ÜZERİNDE 
AKTİF İHRACATÇI FİRMAYI TEMSİL 
EDEN İKMİB, TÜRKİYE’NİN 
TOPLAM KİMYA İHRACATININ 
YÜZDE 59’DAN FAZLASINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ.” 
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KİMYA SEKTÖRÜ ULUSAL KİMYA 
AJANSI KURULMASINI İSTİYOR

Kimya Sektör Platformu (KSP) tarafından düzenlenen ve İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) dönem başkanlığında gerçekleştirilen 
“2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası”, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, 

kamu, özel sektör, dernek ve STK temsilcileri ile üniversitelerden akademisyenlerin 
katılımı ile 12-13 Mart tarihlerinde dijital olarak gerçekleştirildi. 

PANO

İ ki gün boyunca 16 alt sektörde yaklaşık 70 bin 
çeşit mamulü platform çatısı altında toplayan 
kimya sektöründe birçok önemli konu masaya 
yatırıldı. Sektördeki gelişmelerin, beklenti ve 

hedeflerin konuşulduğu 2021 Türkiye Kimya Sektör 
Şurası’nda kimyanın ekonomi, ticaret ve insan 
hayatı için stratejik önemi vurgulandı. Dünyanın 
tüm lokomotif sektörlerine ham madde ve yarı 
mamul üreten kimya sektörünün, sanayide kilit rol 
oynadığı ve Türkiye’nin gelecek projeksiyonunda 

devlet politikası olarak ele alınması gerektiği dile 
getirildi. Kimya Sektör Platformu ve İKMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Pelister; “Kimya sektörünün 
tüm paydaşları olarak, başta devletimizin verdiği 
destek ve teşvikler ile kamu-üniversite-özel 
sektör birlikteliğinin gücüyle ‘Ulusal Kimya Ajansı’ 
kurulmasını hedefliyoruz. Kimya Teknoloji Merkezi 
ve Ulusal Kimya Ajansı ile Türk kimya sektörünün 
yüksek katma değer yaratmada bir üst lige 
çıkacağını düşünüyoruz” dedi.
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Bu yıl 12-13 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenen 2021 
Türkiye Kimya Sektör Şurası’na T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail 
Gülle, Kimya Sektör Platformu (KSP) Başkanı ve İKMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T.C. 
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve T.C. 
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur başta 
olmak üzere sektörün önde gelen temsilcileri katıldı.

Kimya İhracatçı Birlikleri başta olmak üzere sendika, 
oda, federasyon, vakıf, dernekler ve üniversitelerle 
birlikte sektörün önde gelen 36 kurumunu bir araya 
getiren Kimya Sektör Platformu tarafından iki yılda 
bir düzenlenen Türkiye Kimya Sektör Şurası’nın ilk 
gününde açılış konuşmaları sonrası TOBB Kimya Sanayi 
Meclisi Başkanı Timur Erk, Türkiye Kimya, Petrol, 
Lastik Ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı 
Levent Kocagül, Türkiye Kimya Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Bahattin Yalçın, Plastik Sanayicileri Federasyonu 
Başkanı Ömer Karadeniz, Plastik Sanayicileri Derneği 
Başkanı Selçuk Gülsün, Türk Plastik Sanayicileri 
Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz 
Eroğlu, Fleksibıl Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı 
Fahri Özer, Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı 
Mustafa Zeki Sarıbekir, Kauçuk Derneği Başkan 
Yardımcısı Fahriye Yüksel, Türkiye Kimya Sanayicileri 
Derneği Başkanı Haluk Erceber, Türkiye İlaç Sanayi 
Derneği Başkanı Hasan Ulusoy, Türkiye Sağlık Endüstrisi 
İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir, Boya 
Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Akın Akçalı, 
Madeni Yağ, Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı 
Tayfun Koçak, Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı 
Barış Pakiş, Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri 
Derneği Başkanı Ahmet Gündoğdu Pura ve Aerosol 
Sanayicileri Derneği Başkanı S. Özgür Öztürk sektörün 
sorun ve çözüm önerilerini ele aldı.

2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası’nın kapanışında 
konuşan Kimya Sektör Platformu (KSP) Başkanı ve 
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “İki gün 
boyunca çok değerli katılımcılarımızla, panelistlerimizle 
çok önemli konulara değinildi. Sektörümüzde büyük 
ölçekli yatırım ihtiyacından bu yönde verilmesi 
gereken destek ve teşviklere, finansmana ulaşımın 
kolaylaştırılmasından lojistik ve tedarik konusuna, 
dijitalleşme yolculuğundan Gümrük Birliği revizyonu ve 
dış ticarete yansımasına, Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan 
döngüsel ekonomiye, sanayi-üniversite iş birliği ile 
beraber kimya sektöründe sürdürülebilirliğin yönetimini 
kıymetli uzmanlarımızla birlikte değerlendirdik. 
Şirket sermayelerinin arttırılması, güven ortamının 
sağlanması, öngörülebilirliğin netleşmesi, entegre 
tesislerin kurulması gerektiği, özellikle son 10 yıldır 
yapılması beklenen petrokimya yatırımlarının hayata 
geçirilmesi gerektiği bununla ilgili belki de Petrokimya 
Girişim Gurubu kurulabileceği konuları gündeme 
getirildi. İlaçta yerlileşmenin önemi ve gerekliliği, 
özellikle TİTCK kurumuna yapılan 2.600’e yakın ilaç 
üretim başvurusunda lisans verilmediği konusunda 
talepler oldu. Stratejik yatırımların desteklenmesi, 
yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdamın korunması, 
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekliliği dile 
getirildi” dedi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon düzenlemesi, 
sürdürülebilirlik iklim yasası, sürdürülebilirlik için 
kimyasallar stratejisi ve özellikle REACH 2.0 ile ilgili 
çalışmaların Avrupa’da başladığını gördüklerini ifade 
eden Pelister; “Yeşil mutabakat, sürdürülebilirlik, 
yatırımlar gibi aslında her konunun ayrı bir Şura 
yapılacak nitelikte öneme sahip olduğunu görüyoruz. 
Kimya sektörümüzün önünde çok yol var. Dolayısıyla 
Bakanlıklarımızla daha entegre biçimde çalışabilmek 
için Sanayi Bakanlığımızın içinde kimya ile ilgili bir 
genel müdürlük veya genel müdür yardımcılığının 
tahsis edilmiş olması kimya sektörümüzün önümüzdeki 
yıllarda, yapacağı projelerde daha aktif olmasını 
sağlayacaktır. Özellikle Kimya Sektör Platformu olarak 
dile getirdiğimiz önerimiz Ulusal Kimya Ajansı’nın 
kurulması çok önem arz ediyor. Kimya sektörünün tüm 
paydaşları olarak, başta devletimizin verdiği destek ve 
teşvikler ile kamu-üniversite-özel sektör birlikteliğinin 
gücüyle ‘Ulusal Kimya Ajansı’ kurulmasını hedefliyoruz. 
Kimya Teknoloji Merkezi ve Ulusal Kimya Ajansı ile Türk 
kimya sektörünün yüksek katma değer yaratmada bir 
üst lige çıkacağını düşünüyoruz. Mümkünse Kimya 
Teknoloji Vadisi kurulması da sektörümüzün geleceği 
için önemli bir gelişme olacaktır” değerlendirmesini 
yaptı.

Kamu, özel sektör, STK kuruluşlarından temsilciler ile 
akademi üyesi konuşmacı ve davetlilerin katıldığı 2021 
Türkiye Kimya Sektör Şurası’nda iki gün boyunca yapılan 
yedi oturumda sektörün bugünü ve geleceği masaya 
yatırıldı. 

www.ksp.org.tr
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ATIK 
PLASTİKLER  

YUVAYA 
DÖNÜŞÜYOR
Kimya sektörünün çatı kuruluşu 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB), sosyal 

sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen 
“Yuvaya Dönüşen Plastikler” projesine 

destek olarak 69 adet kulübeyi 
bağışlıyor. 

PANO

S osyal sorumluluk projesi olarak 2014 
yılında Plastik Sanayiciler Derneği (PAGDER) 
tarafından hayata geçirilen “Yuvaya Dönüşen 
Plastikler” projesi kapsamında, çevreye ve 

hayvan dostluğuna katkı sunmak, hayvan dostlarımızı 
gerek soğuk kış şartlarından korumak gerekse mutlu 
olacakları bir yuva sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, 
PAGDER ile İKMİB arasında iş birliği gerçekleştirildi. 
İKMİB’in iş birliği ile PAGDER tarafından yürütülen 
“Yuvaya Dönüşen Plastikler” projesi kapsamında, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve PAGDER 
Başkanı Selçuk Gülsün’ün katılımıyla Dış Ticaret 
Kompleksi (DTK) bünyesinde yer alan İMMİB, İTKİB ve 
İİB Genel Sekreterliklerine toplam 9 adet kulübe bağışı 
gerçekleştirildi.

KULÜBELER, YÜZDE 100 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ 
PLASTİKLERDEN ÜRETİLİYOR
Yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastik ile üretilen 
kulübelerle sokakta yaşayan dostlarımızı sağlam 
ve sıcak yuvalarına kavuşturmayı hedefleyen 
projenin amacı aynı zamanda, kaynakların lüzumsuz 
kullanılmasını önlemek, atıkların kaynağında 
ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılmasını 
sağlamak ve değerlendirilebilir nitelikli atıkların geri 
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adet olarak göndereceğiz. Bugün DTK bünyesinde 
yer alan İMMİB, İTKİB ve İİB Genel Sekreterliklerine 9 
adet kulübemizi teslim ettik. Bununla birlikte EİB ve 
UİB Genel Sekreterliklerine de 3’er adet kulübemizin 
teslimatını gerçekleştirdik. Diğer genel sekreterliklere 
de yapacağımız gönderimlerimiz ile birlikte toplamda 69 
kulübeyi bağışlayacağız. 69 adet kulübe yaklaşık 2 bin 
760 kilo geri dönüştürülmüş plastikten üretildi. Sosyal 
sorumluluk olarak düşündüğümüz bu projeye tüm 
birliklerimizin de katkı vermesini arzu ediyoruz” dedi. 

GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ ARTARKEN SOKAK 
HAYVANLARINA DA YUVA SAĞLANIYOR
2014 yılında hayata geçirdikleri Yuvaya Dönüşen 
Plastikler projesi ile plastik atıkların çöpe atılmak yerine 
geri dönüştürülmesi konusunda farkındalığı arttırmayı 
hedeflediklerini belirten PAGDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Gülsün ise; “Projemizin en güzel tarafı, 
geri dönüşüm bilincini arttırırken sokak hayvanlarına 
da yuva sağlıyor olmamız. Projemiz ilk gününden beri 
sponsorlarımızın destekleriyle büyümeye devam ediyor. 
Geldiğimiz noktada belediye ve gönüllü barınaklarına 
2.500’den fazla kulübe bağışında bulunduk. Bugün de 
İKMİB iş birliği ile Dış Ticaret Kompleksi’nde yaşayan 
dostlarımıza sıcak bir yuva sağlıyor olmanın mutluluğu 
içerisindeyiz. Bu kapsamda göreve geldiği günden beri 
projemize destek olan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Adil Pelister’e de teşekkür ediyorum” dedi.

dönüşüm yöntemleriyle ham madde olarak yeniden 
kullanılmasını sağlamak.

İSMAİL GÜLLE: “KÜÇÜK DOSTLARIMIZ DAHA 
GÜVENLİ VE SICAK BİR YUVAYA KAVUŞMUŞ 
OLACAKLAR”
Oldukça anlamlı ve değerli bir proje kapsamında bir 
araya geldiklerini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle; 
“Yuvaya Dönüşen Plastikler projesi ile atık plastikler, 
önce geri dönüşüme kazandırılarak ülkemize değer 
katıyor, ardından da sokak hayvanlarına yuva oluyor. 
Proje kapsamında bugüne kadar dağıtılan 2.500 adet 
kulübe, 2.500 sokak hayvanına sıcak bir yuva demek. 
Dış Ticaret Kompleksimiz, geniş ve yeşil arazisiyle pek 
çok sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor.  Onlar da bu 
kurumun, bu kompleksin bir parçası. Bizler, halihazırda 
onların gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılarken, sevgimizi 
de bir an olsun eksik etmiyoruz.  Bugün, kompleksimize 
kazandırılan 9 kulübe için, Adil Pelister Başkanımıza 
ve Selçuk Gülsün Başkan’a çok teşekkür ediyoruz. Bu 
9 yuvayla beraber, küçük dostlarımız daha güvenli ve 
sıcak bir yuvaya kavuşmuş olacaklar” dedi.

ADİL PELİSTER: “BU PROJEYE TÜM 
BİRLİKLERİMİZİN DE KATKI VERMESİNİ  
ARZU EDİYORUZ”
Proje ile doğal kaynakları koruma, enerji tasarrufu 
sağlama, atık miktarını azaltma, geleceğe ve ekonomiye 
yatırım, geri dönüşümün katkıları konusunda toplumun 
bilinçlendirilmesi ve sokak hayvanlarının barınma 
sorununa çözüm bulunmasının hedeflendiğini söyleyen 
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Birliğimiz 
ve PAGDER arasında 2018-2021 yılları arasında 
Dünya Plastik Atlası, TPMag Projesi, Siperlik projesi, 
seminer ve eğitim gibi birçok konuda iş birliği yaptık. 
‘Yuvaya Dönüşen Plastikler’ projesi için de 2020 ve 
2021 yıllarında iş birliği yaparak destek oluyoruz. 
Söz konusu projeye bu zamana kadar sektörün önde 
gelen birçok firma ve kurumu sponsor olmuş. İKMİB 
olarak biz de 2020 yılında Yalova Belediyesi Sokak 
Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Silivri Canları 
Yaşam Bahçesi’ne toplam 30 adet kulübe bağışladık. 
Bu yıl ise 39 adet plastik kulübeyi, Türkiye genelinde 
yer alan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 3’er 

“PROJEMİZİN EN GÜZEL TARAFI, GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİNİ ARTTIRIRKEN 
SOKAK HAYVANLARINA DA YUVA SAĞLIYOR OLMAMIZ. PROJEMİZ İLK 
GÜNÜNDEN BERİ SPONSORLARIMIZIN DESTEKLERİYLE BÜYÜMEYE DEVAM 
EDİYOR. GELDİĞİMİZ NOKTADA BELEDİYE VE GÖNÜLLÜ BARINAKLARINA 
2.500’DEN FAZLA KULÜBE BAĞIŞINDA BULUNDUK.” 
- PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün



Ü lkemizin plastik ham madde ihtiyacının yüzde 
85 oranında ithalatla karşılanması sebebiyle 
küresel arz şoklarına karşı direncinin daha 
az olduğunu belirten Plastik Sanayicileri 

Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Karadeniz; “Mevcut durum işletmelerin kâr marjlarını 
hızla eritirken, sektörümüzde işletme sermayesi 
ihtiyacı da 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde 2 katına 
çıkmış durumda. Ayrıca bazı ürün gruplarında ham 
madde tedariki çok daha sorunlu hale geldiği için 
plastik mamul üreticilerinin üretim kısıntısına gittiğine 
şahit oluyoruz. Kısa vadede mutlak suretle bir çözüm 
geliştirilmesi gerekiyor, aksi halde kısa bir süre sonra 
sektörümüzde ve bağlı sektörlerde istihdam kaybı 
yaşanması söz konusu olacaktır” dedi.

İSTİHDAM KAYBI KAPIDA
Bazı ürün gruplarında ham madde tedariki çok daha sorunlu hale geldiği için plastik 

mamul üreticilerinin üretim kısıntısına gittiğini söyleyen Plastik Sanayicileri Federasyonu 
(PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, kısa vadede bir çözüm geliştirilmesi 

gerektiğini, aksi halde sektörde istihdam kaybı yaşanacağını belirtti.

Ayrıca kısa vadede sektörün rahat nefes almasını 
sağlayacak gerçekçi tek adımın finansmana erişimin 
kolaylaştırılması olduğunu belirten Karadeniz; “Orta ve 
uzun vadede ise ülkemizde yeni petrokimya yatırımlarının 
teşvik edilerek yurt içi üretimin arz güvenliğini sağlayacak 
seviyelere gelmesinin sağlanması, işletmelerin sermaye 
ve insan yapısı kaynaklarının kuvvetlendirecek adımlar 
atılarak kurumsallaşmanın ve buna bağlı olarak kontratlı 
ham madde alımının yaygınlaştırılması ve lojistik 
altyapının geliştirilerek navlun fiyatlarında yaşanacak 
şokların önüne geçilmesi gerektiğini dile getirmeye 
devam edeceğiz. En kısa zamanda kamu, STK ve özel 
sektör bir araya gelerek bu orta ve uzun vadeli stratejileri 
masaya yatırmalı ve uygulama yönünde adımlar atmaya 
başlamalı” ifadelerini kullandı.

PANO
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HAYALET AĞLAR GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLEREK BEYAZ 

EŞYA ÜRETİLECEK 
Deniz yaşamının en büyük tehdit unsurlarından “Hayalet Ağlar”, plastik makinaları 
sektöründe faaliyet gösteren Şenmak Makina sponsorluğunda geri dönüştürülerek 

ikincil ham madde olarak ülke ekonomisine kazandırılacak.

Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi

Tespit dalışları

PANO
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M armara Adaları Hayalet Ağlar Projesi ile 
Balıkesir Marmara Adaları Bölgesi’nde  
25 lokasyondan çıkarılacak 95 basketbol 
sahası büyüklüğündeki 40 bin metrekare 

hayalet ağ ile sucul ekosisteme önemli katkı sağlanması 
hedefleniyor. Çıkarılacak ağlar geri dönüştürülerek 
ikincil plastik ham madde olarak ülke ekonomisine 
kazandırılacak. Şenmak Makina Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Semerci’nin girişimleri ile Temmuz 2020’de 
başlayan Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi, dalgıçlar 
eşliğinde yapılan ön çalışmalar neticesinde tespit edilen  
25 lokasyonda gerçekleşiyor.

Çalışmaların tüm parametreleri, Balıkesir Üniversitesi 
Öğretim Üyeleri ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
personeli tarafından değerlendirilirken, Doç. Dr. 
Dilek Türker, Su Ürünleri Mühendisi Abdulkadir Ünal, 
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Hayalet ağların görüntüsü

Hüseyin SEMERCİ
ŞENMAK Yönetim Kurulu Başkanı

Marmara Denizi’nde hayalet ağlara takılan canlılar

Dr. Ahmet Öztener, Uzman Biyolog Kadriye Zengin 
tarafından hazırlanan proje raporu ise Tarım ve Orman 
Bakanlığı’ndan uygunluk onayı aldı. Çıkarılacak ağların 
bertaraf tesislerinde imha edilmesi yerine, ikincil ham 
madde olarak sanayide kullanılmasının ve ekonomiye 
kazandırılmasının hedeflendiği projede, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı da “plastik nitelikli olan atıkların atık 
kodlarına uygun olarak ekonomiye tekrar kazandırılması” 
için onay verdi. Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi 
kapsamında çıkarılacak olan hayalet ağlar, geri dönüşüm 
firmalarında dönüştürülerek beyaz eşya üretiminde 
kullanılacak. 

HER YIL 640 BİN TON HAYALET AĞ  
DENİZLERE TERK EDİLİYOR
Balıkçıların, avlanırken ağlarını deniz dibindeki 
kayalıklara takması sonucu denize bırakmak zorunda 
kaldığı hayalet ağlar uzun bir mesafe boyunca, yıllarca 
akıntıyla sürüklenerek ve önüne gelen her şeyi tam 
bir katil gibi avlayarak hareket ediyor. Küçük balıkları 
yakalayıp onların avcılarını da bölgeye çeken ağlar, köpek 
balıkları, deniz kuşları gibi her yıl milyonlarca hayvanı 
öldürmekten sorumlular. Hayalet ağlar, canlı mercanları 
dolaştırarak, resifleri boğarak ve resif ortamlarına 
parazitleri ve istilacı türleri çekerek daha fazla hasara 
neden oluyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine 
göre; her yıl 640 bin ton hayalet ağ denizlere giriyor ve 
100 metrelik hayalet ağ, en az 300 deniz canlısının 
ölümüne sebep oluyor.

SUCUL EKOSİSTEM TEHDİT ALTINDA
Sağlamlıkları ile öne çıkan ağların üretiminde kullanılan 
plastiklerin insan hayatının önemli bir parçası olduğuna 
dikkat çeken Şenmak Makina Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Semerci, üstün özellikleri sebebiyle insan 
hayatına değer katan plastiklerin yanlış ve bilinçsiz 
kullanılması sonucu çözünüp kaybolmasının uzun yıllar 
alabildiğine dikkat çekerken, bu durumda yapılması 
gerekenin, plastiğin çöp olmasının önüne geçmek 
olduğunu söylüyor. 

Her geçen gün fakirleşen sualtı yaşama ve balıkçılık 
faaliyetlerine katkı sağlamak için yola çıktıklarını belirten 
Semerci; “Balıkesir’in Marmara Adalar Bölgesi’ndeki 
25 noktadan hayalet ağları çıkararak sucul ekosisteme 
katkıda bulunacağız. Çıkarılacak ağ atıklarını atık 
olmaktan kurtarmak için geri dönüştürerek yeniden 
kullanımını sağlayacağız. Projemizle hem denize 
borcumuzu ödeyelim, hem de örnek olalım istiyoruz. 
Marmara Adaları Yapay Resif Projemiz ile çıkaracağımız 
yaklaşık 40 bin metrekare ağ, bir geri dönüşüm tesisinde 
proses edilecek ve bir beyaz eşya üreticisinde işlenerek 
günlük yaşamımızın ayrılmaz parçaları olan beyaz eşyaya 
dönüşecek” açıklamasında bulundu.

“PROJE MARMARA DENİZİ’NDEN BAŞLAYARAK 
ÜLKE GENELİNE YAYILMALI”
Ülke nüfusunun yüzde 30’undan fazlasına ev sahipliği 
yapan Marmara Bölgesi ve Marmara Denizi’nde çok 
büyük bir kentsel baskı ve ulaşım trafiği olduğuna dikkat 
çeken Semerci, hayalet ağların deniz tabanını örterek 
fauna ve floraya ciddi zararlar verdiğini belirtirken 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda azalan balık 
popülasyonuyla, bunun çok vahim bir konu olduğunu 
artık sadece bilmekle yetinmiyor, yaşıyoruz da. Projemiz 
ile kamuoyunda Marmara Bölgesi’nden başlayarak 
ulusal bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Denizlerimizde 
yıllarca sürüklenerek önüne gelen tüm canlıları katleden 
hayalet ağlar, denizlerimiz ve türlerin popülasyonu için 
ciddi tehdit oluşturuyor, bu sorunun kaynağı biziz, biz 
çözmeliyiz.”

Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi; Marmara 
Adası Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme 
Derneği’nin desteğiyle Şenmak Makina’nın 
sponsorluğunda, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
tarafından yürütülüyor.
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“PLASTİĞİN HAYATIMIZDAKİ 
ROLÜ GİDEREK ARTIYOR”

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Üyesi  
Burç Angan, TRT Radyo-1’de yayınlanan “Üretim Atölyesi” programına 

konuk oldu. Plastiğin hayatımızdaki yerini anlatan Angan, plastik üretimi  
ve işlenmesiyle ilgili de çok önemli bilgiler verdi. 

PANO

İ lk bulunduğu 1800’lü yıllardan itibaren 
her alana nüfus etmeye başlayan plastik, 
günümüzde kullanım alanının genişliği ile 
vazgeçilmezimiz oldu. Evlerde kullanılan 

kovalardan fırçalara, yer döşemelerinden bina 
yalıtım kaplamalarına, köpüklerden marketlerde 
kullanılan naylon poşetlere, su borularından 
pet meşrubat şişelerine, ambalaj imalatından 
otomobil üretimine kadar neredeyse günlük 
hayatta kullanılan her nesnede plastik 
sanayiinde kullanılan bir ürüne rastlamak 
mümkün. Peki saymakla bitmeyen bir kullanım 
alanına sahip olan plastik neden bu kadar 
önemli? Bu sorunun cevabını PAGDER Yönetim 
Kurulu Üyesi Burç Angan şöyle açıkladı: 

“Son yıllarda toplum içinde plastiğe ön yargılı 
yaklaşılıyordu. Oysa plastik uzun yıllardır 
gerek günlük hayatta gerek sağlık sektöründe 
gerekse gıda sektöründe kullanılıyor. 
Plastiğin hayatımızdaki önemini pandemi 
öncesi ve sonrası diyerek ikiye ayırmak 
lazım. Çünkü pandemi öncesinde özellikle 
Avrupa’da ve dünyanın geri kalanında ciddi 
bir ön yargı oluşmuştu. Ancak pandemi 
başlangıcından itibaren baktığımız zaman, 
şu an geldiğimiz noktada neredeyse bütün 
dünya plastik katmanının arkasından nefes 
alıyor. Hepimiz virüsten korunabilmek için 
maske takıyoruz. Daha sağlıklı olabilmek için 
tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz. Aslında 
‘plastik sağlıksızdır’ algısı bilgi kirliliğinden 
kaynaklanıyor. Çünkü plastiğin işlenmesi, 
bir ürün haline getirilmesi, sonrasında geri 
dönüştürülmesi ve çevreye saldığı karbon 
emisyonu bakımından incelendiğinde, plastik 
diğer tüm materyallere göre daha avantajlı, 
ekonomik ve çevreyi daha az kirleten bir 
malzeme. Zaten plastiğin kelime kökenine 
baktığımız zaman, Almancası “Kunststoff”tur 
ve yeni malzeme anlamına gelir. Yani aslında 
bu çok devrimsel, yeni bir malzemeydi. Diğer 
emsallerine göre daha çok avantajlar içeriyordu. 

“Pandemi başlangıcından itibaren baktığımız 
zaman, şu an geldiğimiz noktada neredeyse 
bütün dünya plastik katmanının arkasından 

nefes alıyor. Hepimiz virüsten korunabilmek için 
maske takıyoruz. Daha sağlıklı olabilmek için 
tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz. Aslında 
‘plastik sağlıksızdır’ algısı bilgi kirliliğinden 

kaynaklanıyor.” 
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PLASTİĞİN İŞLENME SÜREÇLERİ
Plastik ürünler aynı plastik malzemeden üretilmiş 
olsa da kullanım yeri çeşitliliğine göre farklı özellikler 
istiyor. Aynı plastik ürün bir ortamda güneş ışığına 
maruz kalırken, diğeri basınca ya da soğuğa maruz 
kalabiliyor. Bu gibi durumlarda plastiğin kullanım 
alanlarına göre işlenme süreçleri de farklılık 
gösteriyor. Burç Angan bu işlemleri genel olarak 
enjeksiyon, ekstrüzyon, şişirme ve vakum olmak  
üzere 4 ana başlık altında anlattı:

“Plastiği petrokimya tesisinde granül dediğimiz, 
yani ham madde haline getirdikten sonra işleme 
kısmı işin içine giriyor. Ürün haline gelmeden önce 
plastik işleme makineleriyle farklı proseslere tabi 
tutuluyor bu ürünler. Ürünün niteliğine bağlı olarak 
plastiğin işlenmesini 4 başlıkta özetleyebiliriz: 
enjeksiyon, ekstrüzyon, şişirme ve vakum 
prosesleri. Bu proseslerin hepsi granür olan ham 
maddenin yumuşatılarak, eritilerek herhangi bir 
forma kavuşturulması anlamına geliyor. Bunlardan 
enjeksiyon; genellikle en yaygın olanı ve etrafımızda 
gördüğümüz pek çok ürün bu şekilde üretiliyor. Bunu 
aslında enjektör gibi düşünebilirsiniz. Bundan sonra 
ekstrüzyon tekniği vardır. Bu teknikle genellikle boy 
profil halinde ürünler üretilir: temiz su boruları, atık 
su boruları, doğal gaz boruları, kapı-pencere profilleri 
ve plastik levhalar gibi... Plastik şişirme metodu, 
isminden de anlaşılacağı gibi plastik bir ürünün kalıba 
akıtılarak içerisine basınçlı havayla form verilmesidir. 
Burada bizimle çok iç içe olan kısım ise pet şişeler. 
Pet şişeler öncesinde enjeksiyon metoduyla tüpler 
haline getiriliyor, sonrasında bu tüpler belirli derecede 
ısıya maruz bırakılarak şişirme makinasına giriyor ve 
en son şişe formu veriliyor. Şişirmenin bir diğer ayağı 
da pet olmayan, bidon, şampuan kutusu gibi ürünlerin 
yapıldığı ekstrüzyon şişirme dediğimiz bir yöntemdir. 
Bu yöntemde ise plastik kalıbın içerisine akıtılır, 
kalıbın içerisinde basınçlı hava verilerek son formuna 
getirilir. Vakum yönteminde ise öncesinde ekstrüzyon 
metoduyla levha haline getirilen polimerimiz, levhalar 
halinde vakum makinalarına yerleştirilir, yine pet 
şişedeki gibi belirli derecelere kadar ısıtılır, yumuşatılır 
ve sonrasında kalıbın içerisinde vakumlanarak bir form 
verilir. Marketlerdeki peynir kapları, çok ince piknik 
tabakları vs. buna örnektir.”

PAGDER  Yönetim Kurulu Üyesi Burç Angan

Ancak burada farklı noktalar işin içine girdiği için 
toplumda zamanla bir ön yargı oluştu.

“PLASTİK İŞLEME HACMİ BAKIMINDAN 
AVRUPA’DA 2., DÜNYADA 7. SIRADAYIZ”
“Plastiğin hayatımızdaki rolü giderek artıyor. 
Plastiğin gerek günlük kullanımımızda, gerek 
medikal alanda, gerek bindiğimiz araçların bazı 
aksamlarına kadar dünyaya birçok katkısı var” 
diyen Angan sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemiz 
şu an dünyadaki en büyük plastik işleyicilerden 
biri. Plastik işleme hacmi bakımından Avrupa’da 
2., dünyada 7. sıradayız. Son yıllarda küresel 
krizlerle de bağlantılı olarak yaşanılan bir düşüş 
söz konusuydu. Yerelde yaşadığımız bazı zorluklar 
da vardı. Ancak 2020 yılına baktığımız zaman, 
pandemiye rağmen 2017’deki plastik işleme 
seviyesine ulaştığımızı görüyoruz. Türk plastik 
sektörü ciddi bir toparlanma yaşıyor. Gerek 
yatırımlar, gerek işleme kapasitesi olsun çok hızlı 
şekilde eski çizgimizi yakaladık ve yukarı doğru 
devam ediyoruz.”

“UZUN VADEDE KENDİ DOĞALGAZIMIZLA,  
KENDİ PLASTİĞİMİZİ ÜRETİYOR OLACAĞIZ”
Burç Angan plastiğin ham maddesinin nasıl 
üretildiğini ise şöyle anlattı: “Plastik bir petrokimya 
mamülü. Üretimi ham petrolden gerçekleştiriliyor. 
Petrokimya tesislerinde işlenen ham petrol, bir 
çeşit damıtma işlemine maruz kalıyor ve bu 
damıtma neticesinde her bir katmanında farklı bir 
ürün açığa çıkıyor. İşte burada tüpgazdan tutun, 
otomobildeki petrole, jet yakıtına, dizele kadar giden 
bir skaladan bahsediyoruz. Bu katmanların bir 
tanesi de ‘nafta’ dediğimiz polimerin ham maddesi 
olan bir malzeme. Bu petrokimya tesislerinde 
3. kademede, yani tüpgaz, petrol ve sonrasında 
ortaya çıkıyor. Nafta daha sonra polimerizasyon 
dediğimiz çeşitli işlemlere maruz kalarak polimerin 
çeşitlerine dönüştürülüyor. Bu petrolle üretilebildiği 
gibi doğal gazla da üretilebiliyor. Doğal gazda yine 
benzer bir işleme sokularak nafta elde edilebiliyor. 
Etan, propan ve butan malzemeleriyle polimerize 
edilerek en sonunda plastik ham maddesine 
erişim sağlanıyor. Doğal gaz petrol kadar ağır metal 
ortaya çıkarmıyor. Bu sebeple bir miktar daha 
çevreci olduğunu söyleyebiliriz. Petrolle de plastik 
üretilirken aslında sadece plastik üretilmiyor. 
Hayatımızın her alanında kullandığımız birçok 
malzeme de bu süreç içerisinde ortaya çıkıyor. 
Ülkemizde üretim kaynağı olarak bildiğimiz PETKİM 
var. Orada bu süreç petrol kullanılarak yapılıyor. 
Yumurtalıkta bir petrokimya yatırımımız var, burada 
ise doğalgaz işlenerek plastik ham madde üretimi 
yapılacak. Uzun vadede kendi doğalgazımızla, kendi 
plastiğimizi üretiyor olacağız.”



PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, 
küresel boyutta yaşanan arz şokuna bağlı olarak yüksek seyreden plastik 

ham madde fiyatlarının sektöre etkisini değerlendirdi.

PANO
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“ABD’YE UYGULANAN  
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

SANAYİMİZE ZARAR  
VERİYOR!”



M art ayı itibarıyle Avrupa’da 
kurulu petrokimya tesislerinden 
38’inin üretimlerini kısması ya 
da tamamen durdurması bu 

ülkelerden yapılan ithalatın yavaşlamasına 
sebep oldu” diyen PAGDER Plastik Sanayicileri 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Gülsün, bunun yanı sıra uzun süredir devam 
eden tedarik zincirinin bozulmasına bağlı 
olarak Uzak Doğu ülkelerinden yapılan 
ithalat bedellerinin konteyner başına 
8.000-10.000 dolar bandına çıkmış 
olmasının da bu bölgeden ithal edilen 
ham maddelerin rekabetçi bir fiyata sahip 
olmasını engellediğini söyledi. “Bu sorunlar 
sebebiyle kâr marjı hızla eriyen ve işletme 
maliyetleri artan sektörümüzün ham maddeye 
ve finansmana erişimini kolaylaştıracak 
adımların atılması gerekiyor” dedi.
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EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER KALDIRILMALI
Ülkemiz plastik sanayiinin ihtiyaç duyduğu ham 
maddenin yaklaşık olarak yüzde 15’inin yurt içinde 
üretildiğini, kalan yüzde 85’lik kısmın ise ithalat 
kanalıyla temin edildiğini belirten Gülsün; “İdeal durum 
ham madde talebimizin tamamının yerli kaynaklarla 
karşılanarak arz güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
olsa da kısa vadede bu büyüklükte tesislerin kurulması 
mümkün olmadığı için sanayimizin ihtiyaç duyduğu 
ham maddeye erişimini kolaylaştıracak adımlar atılması 
gerekiyor. AB ile yaptığımız gümrük birliği anlaşması 
sebebiyle üçüncü ülkelerden yapılan ham madde 
ithalatına uyguladığımız gümrük vergilerini sıfırlama 
şansımız ne yazık ki yok. Benzer şekilde Dünya Ticaret 
Örgütü (DTÖ) sürecinden geçerek onaylanmış olan anti-
damping önlemlerinin de askıya alınması çok mümkün 
gözükmüyor. Öte yandan, ABD’nin Türk çeliğine uyguladığı 
ilave gümrük vergisine mütekabiliyet çerçevesinde 
uygulamaya koyduğumuz ek mali yükümlülükler 
hızla uygulamadan kaldırılabilir. Söz konusu ek mali 
yükümlülüklerin kaldırılması tüm ürün gruplarında bir 
rahatlama sağlamayacak olsa da özellikle fiyatı en fazla 
artan ürünlerin başında gelen polivinil klorür (PVC) grubu 
fiyatlarında yüzde 25 oranında bir gevşeme sağlayacaktır. 
Bundan sonraki süreçlerde de önümüze gelebilecek olası 
ek mali yükümlülük uygulamalarında sanayi tesislerimiz 
tarafından kullanılan ham maddelerin uygulamaya dahil 
edilmemesine özen gösterilmelidir” dedi.

FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILMALI
Sözlerine devam eden Selçuk Gülsün; “Plastik 
sanayiindeki en önemli maliyet kalemi olan ham 
madde de meydana gelen bu hızlı artış işletmelerin kâr 
marjlarının hızla erimesine neden olmuştur, zira üretici 
maliyet artışını fiyatlara yansıtamamaktadır. Son 6 aylık 
dönemde ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın hızla açılarak 
yüzde 15 seviyesine gelmiş olması da bu durumu teyit 
eder niteliktedir. Özellikle plastik sektörü gibi 30’dan 
fazla sektöre ara girdi sağlayan stratejik önemi haiz 
sektörlerde meydana gelen maliyet artışları tüm imalat 
sanayiinin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Kâr 
marjlarının erimesinin yanı sıra işletmelerin karşılaştığı 
bir diğer önemli sorun ise hızla artmış olan işletme 
sermayesi ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu süreçte 
sektörümüzün finansman kaynaklarına erişiminin 
kolaylaştırılması olası üretim kayıplarının yaşanmasının 
önüne geçecektir” dedi.

ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLER GÖZ ARDI 
EDİLMEMELİ
Kısa vadede sektörün nefes almasını sağlayacak her 
türlü adımı desteklediklerinin altını çizen Gülsün; “Öte 
yandan, sektörümüzün yapısal sorunlarını ortadan 
kaldıracak orta ve uzun vadeli hedefler konusunda da 
kararlı adımlar atılmalı. Bu kapsamda çalışmaları devam 
eden petrokimya tesislerinin tamamlanması ve bunlara 
yenilerinin eklenmesi, gerek ham madde ithalatı gerekse 
ihracat maliyetlerini azaltacak lojistik hatların kurulması 
ve sektörümüzün sermaye ve insan kaynağı yapısını 
geliştirecek stratejiler geliştirilmesi sektörümüze ve 
ülkemize büyük fayda sağlayacaktır” dedi.



“ATIK İTHALATINDA DENETİMİ 
DESTEKLİYORUZ”

PANO

Plastik geri dönüşüm tesislerine daha yoğun bir 
denetim uygulanmasını sektörün önde gelen 
sanayicilerinin de desteklediğini belirten Selçuk 
Gülsün; “Günümüzde döngüsel ekonominin ve 

buna bağlı olarak geri dönüşümün önemi hızla artıyor. 
Ülkemiz de bu trendi henüz gelişim aşamasından 
yakalamış ve dünya ile rekabet eden bir plastik atık 
işleme kapasitesine kavuşmuş durumda. Plastik 
geri dönüşüm sektörünün ekonomik büyüklüğünün 
önümüzdeki 30 yıl boyunca ortalama olarak yılda yüzde 
11,3 büyüme oranını yakalayacağı ve 2050 yılında güncel 
rakamlarla 900 milyar dolarlık bir pazar oluşturacağı 
öngörülüyor. Ülkemizin de bu yeni gelişen endüstrinin 
içinde yer alarak mümkün olan en büyük payı alması için 
dürüst ve yasalara uygun olarak çalışan sanayi kuruluşları 
var. Yasaları çiğneyerek plastik geri dönüşüm prosesinin 
bakaya atıklarını olması gerektiği gibi bertaraf etmek 
yerine, çevreye döken az sayıda kişi en çok bizleri rahatsız 
ediyor. Bu yüzden kamu kuruluşlarımızın son dönemde 
denetimlerini arttırmış olmasını büyük bir memnuniyetle 
karşılıyoruz. Daha önce defaatle dile getirmiş olduğumuz 
yeni kontrol mekanizmalarının uygulamaya konulması 
halinde bu gibi manzaraların bir daha yaşanmayacağını 
öngörüyoruz” dedi. 

Son dönemde medyaya olumsuz olarak 
yansıyan ithal plastik atıkların yol 

kenarlarına dökülmesi ile ilgili olarak 
açıklama yapan Plastik Sanayicileri 
Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu 

Başkanı Selçuk Gülsün; “Son dönemde 
artan denetimlerin daha geniş bir alana 

yayılması, ülkemizde istenmeyen tabloların 
ortaya çıkmasının engellenmesi ve plastik 

geri dönüşümünde işini layıkıyla yapan 
sanayicimizin önünün kesilmemesi 

açısından büyük önem arz ediyor” dedi.
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YASAKLAR VE KISITLAMALAR YERİNE 
DENETİMLER ARTTIRILMALI
Atık ithalatı konusunda kısıtlamaların sürekli olarak 
artmasının çevresel sorunları azaltmadığı gibi sektörün 
büyümesini de engellediğinin altını çizen Gülsün; 
“Özellikle düzenlemelerin geriye dönük uygulanması 
gibi hususlar plastik geri dönüşüm sektörü açısından 
öngörülebilirliği asgari düzeye çekiyor. Son dönemde 
birçok yatırımcının bu gerekçe ile yeni yatırım 
yapmaktan imtina ettiğine şahit olduk. Ülkemizin henüz 
gelişim aşamasındayken yakalamış olduğu ve işleme 
kapasitesini hızla arttıran bu sektöre ket vurulması 
gelecek dönemde aynı petrokimya endüstrisinde 
olduğu gibi geri dönüşüm alanında da ithalata bağımlı 
olmamız anlamına gelebilir. Zira küresel markalar 
iddialı hedeflerle tedarikçilerinin geri dönüştürülmüş 
ham madde kullanmasını zorunlu tutuyorlar. Ayrıca, bu 
trendin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini 
söyleyebiliriz. Bu şartlar altında sektörün yara almaması 
adına yasaklar ve kısıtlamalar yerine denetimlerin 
arttırılmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı 
kanaatindeyiz” diye konuştu.

ETKİLİ DENETİM YÖNTEMLERİ  
İÇİN İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ
Selçuk Gülsün, denetimlerin daha etkin olarak 
yürütülebilmesi adına çözüm önerilerini daha önce ilgili 
kamu otoriteleriyle paylaştıklarını söyledi ve sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Özellikle üzerinde durduğumuz konu, 
ithal edilen plastik hurdanın ithalatçısı tarafından 
işleniyor olduğunun garanti altına alınması. Bunu 
sağlayacak en etkin denetimin ise işletmelerin atık 
ithalatları ile elektrik sarfiyatları arasında çapraz kontrol 
olduğu kanaatindeyiz. Bunun yanı sıra, lisans öncesi 
altyapı yeterlilik analizi, bakaya atıkların gönderildiği 
bertaraf tesisinin bilgilerinin kontrolü ve yüksek miktarlı 
ithalatlarda yerinde tespit gibi denetim tedbirlerinin 
hayata geçirilmesi durumunda yasalarımızda suç 
kabul edilen fiilleri işleyenlerin tespiti çok daha 
kolay gerçekleştirilecek ve çevre sorunları ortadan 
kaldırılacaktır. Bu denetim tedbirlerinin uygulanması  
ve geliştirilmesi noktasında ilgili kamu otoriteleriyle  
iş birliğine hazırız.”
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Yurt dışından yapılan plastik atık ithalatının 
yasaklanmasının yankıları sürüyor. Bu durum 
sanayicileri ciddi anlamda zorluyor. Peki 
kaynağında ayrıştırma yapmadan atıkların geri 

kazanımı mümkün mü? Çevre Tv ekranlarında, Orkun 
Yazgan’ın sunduğu “Çevre Günlüğü” programına konuk 
olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sıfır Atık 
Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ve 
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün konu 
hakkında görüşlerini dile getirdi, önemli açıklamalarda 
bulundu.

Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci
“ATIKLARI KAYNAĞINDA SINIFLARINA  
GÖRE AYIRMAK OLDUKÇA ÖNEMLİ”
Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci konuyla ilgili şunları söyledi: 
“Sıfır Atık Projesi ülkemizde ilk olarak 2017 yılında 

başladı. 2019 yılında çıkan yönetmelikle beraber 
resmileşti ve bütün resmi ve kamu kuruluşlarında 
sıfır atık uygulamaları başladı. Bu uygulamaların en 
önemlisini aslında ilk taslak aşamasında, 6’lı ayırmayla 
biz üniversitemizde uyguladık ve bunun faydasını da çok 
güzel bir şekilde gördük. Atıkları kaynağında sınıflarına 
göre ayırmak oldukça önemli. Özellikle atıkların 
kalitesinin daha iyi olması ve daha iyi şekilde geri 
kazanılması açısından kaynağında ayırmanın önemli 
bir etkisi olduğunu fark ettik. Bunun bütün ülkeye 
yayılması, bütün belediyelere yansıtılması, halkın evine 
kadar ulaşmasının ülke ekonomisi açısından da oldukça 
önemli olduğunu düşünüyorum.”

Bu zamana kadar iç piyasadan gelen atıkların ham 
maddenin belirli bölümünü karşıladığını, firmaların 
atıkların geri kalanını da yurt dışından temin ettiğini 
biliyoruz. Bazı kötü örnekler ve yapılan haberler son 

ATIK İTHALATININ YASAKLANMASI 
SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEYECEK?

PANO

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörü  
Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ve PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün  
Çevre Tv ekranlarında, Orkun Yazgan’ın sunduğu “Çevre Günlüğü” programına  
konuk oldu. Atık ithalatının yasaklanması üzerine konuşan Deveci ve Gülsün,  

konuyla ilgili çözüm önerilerinde de bulundu. 



günlerde kamuoyunu etkiledi ve plastik atık ithalatı 
tamamen yasaklandı. Deveci bu son yasaklamayı şöyle 
değerlendirdi: “Bununla ilgili olarak şunu söyleyebilirim, 
aslında bir algı yönetimi söz konusu. Çok güzel bir 
ürünün içerisinde birkaç tane çürük o ürünün fiyatını 
düşürür. Bu olayın buna benzediğini düşünüyorum, ama 
ben her zaman şunu söylerim, krizi fırsata çevirmek 
lazım. Ülkede sıfır atık sistemi tam anlamıyla oturamadı 
maalesef. Mesela; evlerimize kadar gelemedi. O zaman 
burada bir çalışma yapmamız lazım; çünkü TÜİK 
verilerine göre 2018 yılında belediye atığı 32 milyon 
606 bin tona eş değer ve bunun sadece yüzde 87’si 
çöp depolama sahalarına gönderiliyor. Biz zaten çöp 
depolama sahası bağımlısı bir ülkeyiz. Atıklarımızın 
hepsi zaten düzenli depolamada gibi bir durum da söz 
konusu değil. Avrupa ile kendimizi karşılaştırdığımızda 
bu oran Avrupa’da yüzde 24 iken, bizde yüzde 87. O 
yüzden artık bu krizi fırsata çevirebilmek için birlikte 
çalışarak belediye atıklarının yüzde 87’lik kısmını yavaş 
yavaş sektöre çekmemiz gerekiyor.”

“ATIK İTHALATI YASAKLANMAMALI”
“Ben insanlara elindeki pet şişeyi karışık bir şekilde 
çöpe atarken eğer vicdanın sızlamıyorsa sende çevre 
duyarlılığı yok diyorum” diyen Deveci sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Çünkü gerçekten onun üretimi sırasında 
bir kıymeti var, üretimden sonra geri ayrıştırılmasının 
da bir kıymeti var. Ama doğaya gittiği zaman facia, çok 
zararı var. Onu geri kazanmamız lazım, bunun için de 
ülkede farkındalık çalışmalarının çok yoğun bir şekilde 
yapılması gerekiyor. Bakanlığımızın öncülüğünde, 
belediyeler, özel sektör, akademi ve STK’larla birlikte 

çalışarak bu sıfır atık yönetmeliğini, ambalaj atıkları 
yönetmeliğini yeniden düzenleyelim, özel sektör bize 
destek çıksın, biz kamu kurumunda çalışan çevre 
mühendisleri ve üniversite hocaları birlikte oturalım ve 
ülkede 2030 yılına kadar sıfır atık sistemini oturtalım. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kendine hedefler 
koydu. 2030 yılı yakın hedef, 2050 yılı uzak hedef. Atık 
ithalatının yasaklanmaması gerektiğini düşünüyorum. 
Eğer ülkemizde kaynağında geri dönüşüm sağlanırsa 
ülkedeki ham madde temiz olursa yurt dışından daha 
kaliteli olacaktır.”

Selçuk Gülsün
“DÜNYADA 10 BÜYÜK GERİ DÖNÜŞÜM 
KAPASİTESİNDEN BİRİNE SAHİBİZ”
Kaynak sağlamada yaşanan ciddi kısıtlamayı 
değerlendiren Selçuk Gülsün ise sözlerine şöyle başladı: 
“Dünya son 70-80 yıldır plastik malzemesi ile tanıştı. 
Hayatın içinde her geçen gün daha fazla yer alan bir 
malzemeden bahsediyoruz. Bu cam, kağıt vs. gibi diğer 
geleneksel malzemeleri de ikame eden bir malzeme. 
Çok güçlü bir ikame kabiliyeti var. Tabii o yollardan 
bugüne gelirken yaklaşık 1 milyon tondan, 350 milyon 
tonluk bir kapasiteye ulaştı. Dünya lineal bir plastik 
ekonomisinden, döngüsel ekonomiye geçiş ihtiyacını 
neden hissetti? Esasen bunlar ömrünü tamamlayıp 
doğa ile yüzleşince döngüsel ekonomi de hayatın 
göbeğine oturdu. Son 30 yıldır dünyada bununla alakalı 
birçok çalışma yapıldı. Türkiye’de de ciddi bir kapasite 
oluştu. Bu noktada Türkiye’de yönetmelikler anlamında 
hızlı adımlar atıldı. Dünyada 10 büyük geri dönüşüm 
kapasitesinden birine sahip olduk. Sıfır atık da bunun 
için önemli bir argümandı, 2017’de hayatımıza girdi. 
Nitelikli kaynak elde edilemedi ve atık ithalatına gerek 
oldu.” 

Gülsün, yurt içinden ya da yurt dışından geldiği zaman 
geri dönüşümün hangi süreçlerden geçerek yapıldığını 
da anlattı: “Kaynağında ayrıştırma, özellikle Kuzey 
Avrupa ülkelerinde bugün yüzde 100’e yakın, başarılı bir 
şekilde yapılan bir uygulama. Bu uygulama neticesinde 
kıymetli atıklar, tekrar geri dönüşüm tesislerine 
gelebiliyor. Tabii öncelikle atık toplama merkezlerinde 
ayrıştırılıyor ve oradan geri kazanım tesislerine geliyor. 
Sonrasında orada da mekanik geri dönüşüm yapılıyor, 
bizde de hali hazırda yoğun bir şekilde mekanik geri 
dönüşüm gerçekleştiriliyor, bir de yeni yeni başlayan 
kimyasal geri dönüşüm süreçlerimiz de var. Mekanik 
geri dönüşümden bahsedecek olursak, ısıl işleme 
tabi tutulan bu atıklar öncelikle sınıflandırılıyor. Bunlar 
yoğunluklarına, üzerlerinde taşıdıkları etiketlere 
göre farklı şekillerde ayrıştırılıyor. Sonra ısıl işleme 
tabi tutulup, geri kazanılıyor. Geri kazanıldığında ilk 
şekli dediğimiz aslında petrokimyanın elde ettiği o 
plastik ham maddeler, yoğunlukla cips veya granür 
hale getiriliyor. Sonrasında katma değer artarak 
devam ediyor. Birçok sektöre temel girdi oluyor. Tarım 
sektöründen ambalaj sektörüne, otomobilden beyaz 
eşyaya, çöp poşetlerine kadar o kadar çok yaygın 
kullanım yeri var ki, değerini de burada yaratıyor. 

PLASFED 31

 “Atıkları kaynağında 
sınıflarına göre 
ayırmak oldukça 
önemli. Özellikle 
atıkların kalitesinin 
daha iyi olması ve 
daha iyi şekilde geri 
kazanılması açısından 
kaynağında ayırmanın 
önemli bir etkisi 
olduğunu fark ettik.”
- Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci
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Bugün, vasıfsız iş gücüne iş bulmakta zorlanıyoruz, bu 
ekonominin istihdama da katkısı var. Sektörün özelliği 
şu, kaynak insanın olduğu her yerde var. İnsan varsa, 
kaynak var. Ayrıştırıldığında oralara tesisler gelecek. Bu 
ekonomi her tarafta yaygınlaşıyor. Cari açığın azaltılması 
yönüyle de 2020 yılında 8.9 milyar dolarlık bir ithalatın 
yaklaşık 1.2 milyar dolarlık kısmını ikame etmişken, 
2030 yılında 15.3 milyar dolarlık bir Türkiye’den 
bahsedilmesi öngörülüyor. (Türkiye petrokimya 
açısından fakir ve dışa bağımlı bir ülke ama işleme 
kapasitesi bakımından dünyada ilk 10’da. Ham madde 
girdisi bakımından da büyük şirketlerin radarında.) 
Bu sektör yarattığı etkiyle diğer sektörlerin ihracat 
yapabilme kapasitelerini arttırıyor. Rekabetçi yapının 
korunmasını da sağlıyor.”

“ESAS OLAN DENETİM”
Konuyla ilgili devlet denetimlerinin büyük önem 
taşıdığının altını çizen Gülsün, sözlerine şöyle devam 
etti: “Bugün atık sahaları dışında harfiyat atıkları da 
dere kenarlarında zaman zaman ele geçiyor. Biz bu 
sebepten dolayı inşaat sektörünü kökten durdurabilir 
miyiz, yasaklayabilir miyiz? Burada esas olan denetim. 
Biz sanayicilerin çalışacağı koşullar belirlendiğinde, 
çevresel faktörlerle ilgili denetimler de etkin biçimde 
yapıldığında kötü örneklerin yaşama şansı bulması 
mümkün olmaz. Devletin istatistikleri resmi rakamlara 
göre yapılıyor. Türkiye’de resmi bir geri dönüşüm sanayi 
var. Bir de merdiven altı çalışan bir yapı var. Bu yapının 
merdiven altı olması, denetlenememesi, kayıt altında 
olmaması nedeniyle de bu riskleri barındırıyor. Biz 
bunların da mümkünse alt yapılarını geliştirmelerini ve 
izinlerini temin etmelerini istiyoruz.” 

Selçuk Gülsün; “Bu mevcut tesislerin kapasitelerinin 
yurt dışına taşınması söz konusu olabilir mi, tabii 
ki olabilir, burada milyarlarca dolarlık yatırımlardan 
bahsediyoruz” dedi ve ekledi: “Sanayicilerimiz geçmiş 
yıllarda bu sanayiye verilen önemi görüp, verilen 

teşvikleri de değerlendirip çok ciddi kapasiteler 
oluşturdular. Bugün Türkiye’de çok nitelikli tesisler 
var. Makine parkuru alt yapıları hem yerli hem yabancı 
plastik işleme makineleri üreticileri tarafından 
donatılıyor. Bu sanayi farklı sanayilerin de gelişmesine 
katkı sağlıyor. Bugün Türkiye’de 10’a yakın çok nitelikli 
geri dönüşüm makine-ekipman üreticisi oluşmuş 
durumda. Ülkede sanayi geliştiyse bunun diğer 
bacakları da gelişiyor. Bu fırsatı kendi ekonomimiz 
içindeki unsurlar değerlendiriyor. Bu manada ciddi bir 
makine üretim kabiliyeti gelişti diyebiliriz. Bu yatırımları 
kapatamayacağınıza göre uygun ülkelere gitmeyi 
deneyebilirler. Benim hiç arzu etmeyeceğim bir şey.  
Bu, geleceğin bakış açısıyla değerlendirilmeli.”

“GERÇEK SANAYİCİMİZ KÖTÜ NİYETLİ DEĞİL”
“Plastikte de son 20 yılda bu kapasiteleri oluşturdu, 
her şey kanunlarda belirtilen kurallara göre yapıldı. 
Şimdi oyunun kuralları 1 gecede değiştirildiğinde bu 
sanayicinin çok da fazla şansı kalmıyor” diyen Gülsün 
çözüm önerisi olarak ise şunları söyledi: “Bakanlığımızın 
son birkaç yıldır ciddi çalışmaları var bu konuda. 
Yetkinliği, kapasitesi olan işletmeler atık ithal etsin diye 
bu sürece girildi. Ortada bir değer varsa bununla ilgili 
kötü örnekler de her zaman olabilir. Burada denetim öne 
çıkıyor. İşletmeler bu atıkları getirdi, peki gerçekten kendi 
tesisleri için mi getirdi, yoksa elden ele satmak için mi 
getirdiler, bunlara bakmadık. Ama ana sanayicilerimizin 
bunları getirmesinin onlara maliyeti var. Birinci elden 
gerçek sanayicimiz getirsin. Lisanssız geri dönüşüm 
tesislerine ciddi yaptırımların uygulanmasını biz de arzu 
ediyoruz. Denetlenebilir sistemi kurmuş şirketler kalmalı. 
Biz bakanlığımıza yardımcı olmaya sonuna kadar 
hazırız. İzin belgesini geçen yıl 130 şirketimiz almıştı. 
Denetimleri arttırıp, doğru firmalara bu izni vereceğiz. 
Bunun bir değer olduğunu düşünüp, bu değerimize 
sahip çıkacağız. Bu değeri ülkeden kaçırmamalıyız. 
Gerçek sanayicimiz kötü niyetli değil.”



2 020’nin son çeyreğinden itibaren artış 
grafiğini sürdüren plastik ham madde 
fiyatlarını değerlendiren Plastik Sanayicileri 
Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu 

Başkanı Ömer Karadeniz; “Arz yönünde rahatlama 
olacağı beklentisi ile monomer fiyatlarının gevşediğini 
gözlemliyoruz. Öte yandan, bu süreçte tüm dünyada 
işletmeler ham madde stoklarını tüketme noktasına 
geldiği için monomer fiyatlarında yaşanan gevşemenin 
plastik fiyatlarına yansımasının 2 ayı bulabileceği 
düşünülüyor. Sonrasında ham madde fiyatları mevcut 
fiyat seviyesinin altında gerçekleşecek olsa bile, sektör 
işletmelerinin bir yıla yakın bir süre boyunca normal 
fiyatların üstünde fiyatlarla yaşayacağını söyleyebiliriz. 
Sektörün girdi maliyetlerinde yaşanan bu hızlı artış 
sadece plastik sanayiinde faaliyet gösteren işletmeleri 
değil, plastik sektörünün ara girdi sağladığı 30’dan 
fazla endüstriyi ve tüketicileri de yakından ilgilendiriyor” 
dedi. 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM ETTİRİLMELİ
Türkiye plastik ham madde pazarının en önemli ithalat 
kalemlerinden olan poliproplenin ham maddesi olan 
propilen monomer fiyatlarının 
mart ayı başından itibaren düşüşe 
geçtiğini, buna karşılık ham madde 
fiyatlarında gerileme yaşanmasının 
1,5 ayı bulduğunu belirten 
Karadeniz; “Hali hazırda daralmış 
olan stoklar sebebiyle, monomer 
fiyatlarında yaşanan düşüşlerin 
ham maddeye yansıması zaman 
alıyor. Uzun süredir kâr marjı 
erimekte olan ve geldiğimiz 
noktada girdi maliyeti artışını 
satış fiyatlarına yansıtamadığı 
için zor günler geçiren plastik 
sektörümüzün yoluna sağlıklı bir 
şekilde devam edebilmesi adına 
artan işletme sermayesi ihtiyacını 
karşılayacak adımlar atılmalı. Bu 
noktada firmaların finansmana 
erişiminin kolaylaştırılması ve 
ham madde temin edemediği 
için üretimini azaltmak zorunda 

SEKTÖRÜN FİNANSMAN 
İHTİYACI ARTIYOR

Bazı ürün gruplarında ham madde tedariki çok daha sorunlu hale geldiği için  
plastik mamul üreticilerinin üretim kısıntısına gittiğini söyleyen Plastik Sanayicileri 
Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, kısa vadede  

bir çözüm geliştirilmesi gerektiğini, aksi halde sektörde  
istihdam kaybı yaşanacağını belirtti.

kalan işletmelerin istihdam kaybına uğramaması ve 
varlıklarını devam ettirebilmesi adına kısa çalışma 
ödeneğinin devam ettirilmesi gerekiyor” dedi. 

SEKTÖRÜN TÜM PAYDAŞLARI BİR ARAYA GELMELİ
“Kısa vadede finansmana erişimin kolaylaştırılması 
ve kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesi gibi 
sektörün nefes almasını sağlayacak adımlar atıldıktan 
sonra ise orta ve uzun vadeli stratejiler oluşturarak 
bu yolda ilerlemeliyiz” diyerek sözlerine devam eden 
Ömer Karadeniz; “Türkiye plastik sanayiinin ham 
madde ihtiyacı göz önünde bulundurularak Yumurtalık 
bölgesinde devam etmekte olan petrokimya tesisine 
yenilerinin eklenmesi, arz güvenliğinin sağlanması 
adına lojistik altyapımızın güçlendirilmesi ve 
işletmelerimizin kurumsal yapılarının ve sermaye 
kaynaklarının kuvvetlendirilerek kontratlı alım 
sisteminin yaygınlaşmasının sağlanması gerekiyor. 
Aksi halde bir sonraki arz şokunda aynı sorunları daha 
derinden yaşamamız işten bile değil. Bu sebeple kamu 
otoriteleri, STK’lar ve özel sektör başta olmak üzere 
konunun tüm paydaşlarını bir çözüm masası etrafında 
toplanmaya davet ediyoruz” dedi.
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“BAŞARILI  
BİR YIL GEÇİRECEĞİZ”

Plastik Sanayicileri Derneği 
(PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı 

Selçuk Gülsün, Bloomberg’te yaptığı 
açıklamada geçtiğimiz yıl yaşanan 

pandemi sürecinde ihracatın düşüş 
kaydettiğini ama bu yıl bu artış 

oranının daha yüksek mertebede 
gerçekleşeceğini söyledi. 

PANO

P AGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, 
Bloomberg’te yayınlanan, Hande Berktan’ın sunduğu 
“İş Dünyası” programında, “Kimya sektörünün ilk 
çeyreği ve pandemi sürecinde devlet destekleri” ile 

ilgili değerlendirmelerde bulundu. Selçuk Gülsün; “İlk çeyreğin 
ihracat rakamları açıklandı. Biz de plastik sektörünün ocak-
şubat ihracat rakamlarını toparladık. Plastik sektöründe 
mamul ve ham maddenin ihracatında geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre yüzde 18’lik bir artış var. Geçtiğimiz yıl direkt 
ihracatımız 1 milyar 70 milyon dolardı. Bu sene aynı dönem 
toplamında 1 milyar 256 milyon dolara ulaştı. Geçtiğimiz yıl 
yaşanan pandemi sürecinde ihracat düşüş kaydetmişti.  
Bu yıl bu artış oranı daha yüksek mertebede gerçekleşecek. 
Son 6 aya baktığımız zaman Türkiye genel ihracatında 100 
milyar dolarlar seviyesine geldi. Sektörde de aynı sonuçları 
alacağımızı, başarılı bir yıl olacağını düşünüyoruz” dedi. 
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“İTHALATA DAYALI BİR EKONOMİ VAR”
Türkiye pazarına özellikle ihraç ürünlerimize ilgi oldukça 
yüksek görünse de ana girdi kalemlerinde bildiğiniz üzere 
ithalata dayalı bir ekonomi var” diyen Gülsün sözlerine şöyle 
devam etti: “Bunlar işlenip mamul haline getirilip ihraç ediliyor. 
Burada da bazı riskler var. Son dönemde ham madde girdi 
maliyetlerindeki artışlar burada da temel teşkil ediyor. Bunları 
yönetmek çok kolay değil. Bu arada bazı düzenlemeleri de 
dile getirmek gerekiyor. Dünyada petrokimyada 4 temel bölge 
söz konusu. Birinci bölge Asya’da; Çin Denizi’nin kuzey-güney 
doğrultusundaki Singapur, Malezya, Kore, Çin Bölgesi. Diğer 
bir bölge en eski bölge; Antwerp-Rotterdam hattı üzerindeki 
petrokimya tesisleri. Kuzey Amerika’daki Teksas bölgesindeki 
petrol ve gazın üzerine geliştirilen tesisler, bir de Arabistan 
yarım adası var. Buralarda lojistik hatlar önem arz ediyor. Ham 
madde günün şartlarında en önemli girdi kalemi.”

“EN ÖNEMLİ SORUN ARZ GÜVENLİĞİ”
Gülsün, İSO’nun açıklamış olduğu PMI (Satın Alma Yöneticileri 
Endeksi) Raporu’nun plastik sanayii üzerine yansımalarıyla 
ilgili ise şöyle konuştu: “Girdi maliyetlerinin artışı iç piyasadaki 
tüketilen ürünlerin maliyetini etkilediği gibi, döviz kurundaki 
artış bunu pekiştiren bir hal alıyor. Sene başından bu yana 
döviz kurundaki gelişim yüzde 25’lere geldi. Tabii geçtiğimiz 
yıl dip seviyelere gelen MTR fiyatları tüm dünyada artış 
sergiliyor. Bugüne dönecek olursak plastik ürünlerde, plastiğin 
kullanıldığı tüm alanlarda etkisi farklı alanlarda farklı olmakla 
beraber fiyat artışı olacak. Bu süreçte döviz kurlarını da 
incelemek gerek. Önümüzdeki süreçte bu PMI’ın iyi gelen 
rakamlarını tehdit edecek unsurlar da söz konusu.  
Arz güvenliğinin tehdit altında olması en önemli sorun.  
Bunun için biraz zamana ihtiyaç var.”

Selçuk Gülsün pandemi 
sürecinde ortaya çıkan devlet 
destek paketlerini ise şöyle 
değerlendirdi: 

“Pandemi döneminde sanayi 
çok daha hızlı tepki verdi. 
Sektörlerin içinde özel durumlar 
da söz konusu. Sanayi Odaları 
kanalıyla ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) eliyle 
de sektörlerin içerisinden gelen 
taleplere göre, spesifik olarak 
zor durumdaki sanayiler için 
öncelikle desteklerin gündeme 
getirilmesini arzu ediyorum. 
Sanayilerin bir kısmı şu an tam 
kapasiteyle çalışmakla beraber, 
bazı alanlarda sıkıntılar devam 
ediyor. Diğer bir nokta ise hizmet 
sektörü. Hepimiz bütünün bir 
halkası olduk. Hizmet sektörü 

için birçok destek söz konusu 
ama bu sıkıntılar sürdüğü 
müddetçe bu destekler devam 
etmeli. Zincirin halkası kırılırsa 
bütünü etkiler diye düşünüyorum. 
Burada ilgili bakanlıklarımızla 
sivil toplum kuruluşlarının 
temasını öneriyorum. Kısa 
çalışma ödeneğinin de bu 
süreç ortadan kalkana kadar 
devam etmesi gerektiğine 
inanıyorum. Buna hizmet 
sektörü ihtiyaç duyuyor. Bugün 
burada düşecek olan sektörler 
olduğunda faturası çok daha ağır 
olacak. Bazı sektörleri ayakta 
tutmamız gerekiyor, bugün onları 
desteklersek onlar bu desteklerin 
karşılığını bize zamanla 
vereceklerdir.”
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KIRILIRSA BÜTÜNÜ  
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Kıymetli sektör paydaşlarımız,

11 Kasım 2018 tarih ve 30592 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen 
Mesleklere İlişkin Tebliğ ile plastik sektörüne yönelik 
meslekler için de belgelendirme zorunluluğu getirilmiş 
olup, belirlenen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması durumunda 
belgesiz her bir kişi için 500 TL idari para cezası 
uygulanması söz konusu olacaktır.

Derneğimizin akredite belgelendirme kuruluşu TOBB 
MEYBEM ile yaptığı iş birliği çerçevesinde yeterlilik 
kodu 312UY0069-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı, 
13UY0142-3 kodu ile Plastik Profil (Ekstrüzyon) Üretim 
Operatörü ve yeterlilik kodu 13UY0143-3 Plastik Şişirme 
Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) TOBB MEYBEM 
tarafından yapılacak sınav ve belgelendirme hizmeti ile 
ilgili mesleklerinde belgelendirme hizmeti verilmektedir. 
Bu kapsamda sınavda başarılı olan adayların sınav 
ve belgelendirme masrafları İşsizlik Sigortası Fonu 
tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca 6111 sayılı Kanun 
ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen 
Geçici 10. Madde kapsamında belirtilen şartları taşıyan 
ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta 
primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşılanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi 
Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 11 
Kasım 2018 tarih ve 30592 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 
81’den 143’e çıkmıştır.

Bu yönde ihtiyaçları bulunan sektör mensuplarımız 
PAGDER’den Merve Gümülcine ile 444 20 85 no’lu 
telefondan veya merve.gumulcine@pagder.org  
e-posta adresinden iletişime geçebilirler.

TOBB MEYBEM 
İLE MESLEKİ 
YETERLİLİK 

SINAV VE 
BELGELENDİRME 

HİZMETİ &  
MESLEKİ 

YETERLİLİK 
BELGESİ  

İŞ BİRLİĞİMİZ 

PANO



SIESTA EXCLUSIVE’DEN  
YENİ NESİL TASARIMLAR

Siesta Exclusive markası ile dünyada 
100’den fazla ülkede, 500’den fazla 

noktada ürünleri kullanıcılarla buluşturan 
Işılplast, yüzde 100 yerli üretim ilkesinin 
yanında yerli tasarıma da ağırlık veriyor. 

Siesta’nın ergonomi, estetik ve işlev önceliğinden taviz 
vermeden tasarlanan yeni nesil plastik mobilyalarına 

her yıl yenileri ekleniyor. 2013 yılında piyasa çıkan 
Air Sandalye’ye, 2014 yılında eşlik eden Air Koltuk ve 
2016 yılında eklenen Air Masa grubu ile “Ürün Ailesi 

Konsepti”ni başlatan Siesta, 2018 yılında 
tamamlanan ve dünyada büyük beğeni 
gören Sky Ailesi’nin başarısından sonra 

her yıl bir ürün ailesinde genişlemeye 
gitti. Bir yandan da yeni tasarımlarla 

ürün yelpazesini zenginleştirdi.

YAZIN GÖZDESİ SLIM ŞEZLONG
2020 yılının en gözde tasarımı Slim Şezlong oldu. Akışkan 
hatları ve modern tasarımıyla ‘exclusive’ bir ürün olarak 
öne çıktı. Yaz aylarının vazgeçilmez dinlence ürünlerinden 
olan şezlong tasarımına estetik bir yaklaşım getiren Slim’e 
tamamlayıcı olacak Slim Koltuk’un geliştirme sürecinde 
de sona yaklaşıldı. Işılplast A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
İzzet Işıldar, 2021 Mart ayında, tasarım ve üretim prosesi 
tamamlanan Pacific Koltuk’un da raflardaki yerini aldığını 
belirtti.  Pacific Şezlong’da, esnemeyen ve yıllarca formunu 
koruyan Serge Ferrari kumaşları ile plastiği buluşturan 
Siesta, aynı kumaşı kullandığı Pacific Koltuk ile de 
sektörde fark yaratmaya devam ediyor.
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ÇEVRE BİLMECESİ
Denizlerin doğal yapısı zaten tehdit altındayken, kirliliğin ambalaj atıkları ile 
artacağı gerçeğini aklımızdan hiç çıkarmamamız gerekiyor. Atıkların akıllıca  

ve katma değerli olarak yönetimi büyük önem taşıyor.  

PANO

G ünümüzde çevreye ve insana zarar vermeden üretmek 
tüm sektörlerin faaliyetlerini gerçekleştirirken üzerinde 
durdukları en önemli konu. Sorunun paydaşları 
fazlalaştıkça ekosistemi korumak da zorlaşıyor. Covid-

19’un üzerinden 1 yıl geçmeden su kıtlığı sorunu ile yüzleşen 
Marmara Bölgesi tam da bu sorunu aşmışken, bugünlerde 
Marmara Denizi’ne kıyısı olan yaşam alanlarında yaygın bir 
problem haline gelen deniz salyası sorunu ile karşı karşıya kaldı. 
Bu durum, bir sistemdeki besin maddesine dönüştürülebilen 
organik malzemenin artması ve sistemin üretkenlik düzeyinin 
yükselmesi ile oluşuyor. Denizlerimizin bunu kendi kendine üretiyor 
olması ise sorunun kolayca çözümlenemeyecek düzeyde olduğunu 
gösterdiği için düşündürücü. İnsan sağlığını ön plana aldığımız 
ve doğal ürünler ile kendimizi korumaya çalıştığımız şu günlerde 
belki de bir yandan doğanın dengesini bozduğumuzun farkında 
bile değiliz. İnsan eli ile su ekosistemine kanalizasyon, temizlik 
malzemesi ve gübre gibi aşırı oranda besin maddesi içeren 
maddeler boşaltılarak suyun yaşlanma süreci hızlandırıldığında 
meydana gelen bu olaya belki de hep birlikte sebep olduk. 
Denizlerin doğal yapısı deniz salyası ve diğer ekosistemin paydaşı 
canlılar tarafından yeterince tehdit altındayken, kirliliğin ambalaj 
atıkları ile artması riskini göze almamamız gerekiyor. 

“TÜRKİYE AMBALAJ ATIKLARININ 
YÖNETİMİNİ STANDARDİZE ETME 
YÖNÜNDE SOMUT ADIMLAR ATIYOR”
Sert plastik ambalaj sektörü için çevreyi 
korumak, deniz salyası problemi ile 
karşılaştırıldığında biraz daha basit; 
karbon emisyonunu azaltmak için 
üretim yapıldığı ve atıkların kontrollü 
yönetilmesinin basit bir altyapı yatırımı ve 
bilinçlendirme ile sağlanabilecek kadar 
kolay olduğu açıklanıyor. Türkiye son 
birkaç yılda ambalaj atıklarının yönetimini 
standardize etme yönünde somut adımlar 
atıyor. Düzensizliğin olduğu ortamlarda 
gelişmiş sistemler için standartlara geçiş 
her zaman için zor ve mali boyutu ile 
sıkıcı oluyor. Resmi olarak hayatımıza 
giren GEKAP ve hali hazırda devam eden 
depozito sistemi çalışmalarının sektör 
paydaşları üzerinde yarattığı sıkıntı 
elbette anlaşılabilir. Ama atık yönetimi 
sadece plastik sektörü değil, ambalaj, 
gıda, kimya sektörü gibi tüm paydaşların 
işlerinin sürdürülebilirliğinin bir parçası. 
Atıkların akıllıca ve katma değerli olarak 
yönetiminin sadece maliyetler için değil, 
marka kimliği açısından da gerekli 
olduğunu unutmamak gerekiyor.  Fo
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EKONOMİYE HASAR VERECEK 
“ÇEK KARARI”NDAN DÖNÜLDÜ

Şirketler açık tutulurken ödeme takas sisteminin kapatılması kararı, piyasadaki nakit 
akışını durdurmuştu. Ancak gelen tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı bu uygulamadan 

vazgeçildiğini duyurdu. Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu  
Başkanı Selçuk Gülsün konuyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

PANO

Çekli ödeme sisteminin kapatılması kararından 
dönülmemiş olsaydı, işletmelerin işlerini 
çevirmelerine engel konulmuş olacaktı. Bu 
kararla bankalar, iş yapma potansiyeli olan 

firmalar, onların tedarikçileri, maaş ödenemeyeceği için 
çalışanlar mağdur olacaktı. Çekli ödemelerin durması 
ekonomiye hasar verecekti; ancak Resmi Gazete’nin 
(30.04.2021) sayısında yer alan vergi usul kanunu ve 
bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna 
göre, çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri  
31 Mayıs 2021’e kadar durduruldu. 
Bu durumun imalat sanayiine etkilerini değerlendiren 
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Gülsün şunları söyledi: “Sektörümüz 
başta olmak üzere tüm imalat sanayi kollarında artan 
ham madde fiyatları işletme sermayesi ihtiyacını 
arttırmışken, işletmelerin nakit akışını daha da bozacak 
böylesi bir adım sanayide çarkların durması anlamına 
gelecekti. Düzenleme ile çek ibrazı ertelenirken 
işletmelerin bankalara olan kredi ödemelerine yönelik 
hiçbir çözüm geliştirilmedi. Unutulmaması gereken 
bir diğer önemli nokta ise ülkemizde imalat sanayinin 
kullandığı ham maddenin büyük bir bölümünün ithalata 
dayalı olduğu. Plastik sektörü gibi bazı üretim dallarında 
ithal ham maddenin toplam tüketim içerisinde payı 
yüzde 85’e kadar çıkıyor. Ne bu ürünlerin ticaretini 
yapan tüccarların, ne ithalatı doğrudan kendisi yapan 
sanayicilerimizin yurt dışında yerleşik üreticilere olan 

ödemelerini bekletme şansı yokken 
alacaklarının ertelenmesi akıl alır 
bir yaklaşım değil. Devletimizin 
bu zor günlerde çekini ödemekte 
güçlük çeken sanayicimizi ve 
esnafımızı desteklemesi sosyal 
devlet yaklaşımının bir gereği 
olmakla birlikte bu destek devletin 
kendi kaynaklarıyla sağlanmalıdır.” 
Ülkemizde en yaygın olan vadeli 
ödeme aracının çek olduğunu 
söyleyen Gülsün, söz konusu 
düzenlemede hızla bir değişikliğe 
gidilerek çeklerin ibraz süresinin 
değil, karşılıksız çıkan çeklerin takip 
süresinin ertelenmesi gerektiğinin 

altını çizmiş ve “Bu sayede sanayimizde ve ticaretimizde 
finansal yapı bozulmaz. Aksi durumda bir domino etkisi 
ile tüm imalat sanayinin kilitlenmesiyle karşı karşıya 
kalabiliriz” şeklinde konuşmuştu. 

“ÇOK DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILABİLİR”
Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin 
yoğun tepkisi neticesinde mayıs sonuna kadar vadesi 
olan çeklerin ibraz süresinin ertelenmesi düzenlemesi 
çek ibrazını değil, çek takibini erteleyecek şekilde 
güncellendi. Bu yeni durumu değerlendiren Selçuk 
Gülsün; “Tüm ülke ekonomisi için büyük sorunlara 
sebep olabilecek bu düzenlemeden geri adım atılmış 
olması sevindirici olmakla birlikte mayıs ayı içerisinde 
vadesi dolan ve ibraz edilemeyen çeklerin ibraz 
sürelerinde de uzatmaya gidilmeli ve olası hukuki 
sorunların önüne geçilmelidir” dedi. Sözlerine devam 
eden Selçuk Gülsün; “Mevcut konjonktür ve sokağa 
çıkma kısıtlamaları sebebiyle nakit akışı bozulan ve 
mayıs vadeli çeklerini ödeyemeyen kuruluşlar için çok 
düşük faizli kredi kullandırılabilir. Böylece hem olası 
kapanmaların hem de bir işletmede ortaya çıkacak 
ödeme güçlüğü sorununun adeta bir domino etkisi 
ile diğer işletmelere de sirayet etmesinin önüne 
geçilecektir ve nakit akış kaynaklı sorunlar kamuya 
en az maliyetle kaynağında çözülebilecektir” diyerek 
önerilerde bulundu. 
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2014 yılında Manisa Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi’nde 
kurulan IMS POLYMERS, faaliyete geçtiği tarihten bu yana 
elektrik elektronik, beyaz eşya, otomotiv, enerji, sağlık ve 
inşaat başta olmak üzere birçok sektör için fonksiyonel 
mühendislik plastikleri geliştiriyor ve üretiyor. Fonksiyonel 
ve yenilikçi kompozit karışımlar üretmeyi ve bunlardan 
katma değeri yüksek ürünler geliştirip, üretimde kalite 
sürekliliğini sağlamayı kendine amaç edinen firma, 
kısa zamanda pazardaki önemli oyuncular arasına 
girmeyi başardı. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan IMS 
POLYMERS, fark yaratan vizyonu sayesinde 2017 yılında 
Ar-Ge merkezi olarak tescil edildi. En son teknolojiye 
sahip markanın Ar-Ge laboratuvarlarında, ISO ve ASTM 
standartlarına uygun testler-analizler yapılabiliyor ve 
müşteri odaklı çözümler üretmek için Ar-Ge çalışmaları 
büyük bir titizlikle yürütülüyor. IMS POLYMERS, ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 gibi 
kalite yönetim sistem sertifikalarına da sahip.

“ÜRETİM KAPASİTESİ YÜZDE 60 ARTTI”
Kaliteli üretimi son teknolojiyle buluşturan IMS POLYMERS 
yatırımlarına pandemi döneminde de devam ediyor. 
Firmada son bir yıl içerisinde 3. seri üretim çift vidalı 
ekstruderi, 2. laboratuvar ölçeği çift vidalı ekstruder, uzun 
elyaf kompozit malzeme üretim hattı, 2.700 m2’lik yeni 
depolama alanı ve yeni laboratuvar cihazları yatırımları 
tamamlandı ve devreye alındı. Bu yeni yatırımlar ile üretim 
kapasitesini yüzde 60 oranında arttıran IMS POLYMERS, 
teknolojik gelişmeler ışığında ivmelenen katma değerli 
ürün geliştirme projelerini pazarın ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak titizlikle sürdürüyor.   

IMS POLYMERS YATIRIMLARINA 
DEVAM EDİYOR

PANO

Kurulduğu günden bugüne kendisini sürekli geliştiren ve yenileyen IMS POLYMERS, 
Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan firma, 

pandemi döneminde de yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. 



Mete Plastik
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E VSİD Başkanı Talha Özger; yeni yönetim olarak 
ilk hedeflerinin sektör ihracatını sürdürülebilir 
kılmak olduğunu söyledi. “EVSİD olarak 6 
senede yapmış olduğumuz organizasyonların 

ne kadar nitelikli olması için çalıştıysak bugünden 
sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 
2021-2024 dönemi için her yıl en az 4 sektörel ticaret 
heyeti, yurt dışı fuar katılımı, eğitim programları ve yeni 
URGE projeleri kurguladık. Burada EVSİD’in ortaya 
koymuş olduğu vizyon ile beraber çok iyi işlere imza 
attık ve 2 dönem kuralına sadık kalıp bayrak değişimini 
gerçekleştirdik. Ümit ediyoruz ki bu davranışımız 
tüm STK’larımızın anlayışına bir ışık tutar. Zamanı 
geldiğinde bizler de alttan gelen nesillere görevlerimizi 
devredebilmeliyiz” şeklinde konuştu.

EVSİD’DE  
TALHA ÖZGER 

DÖNEMİ
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri  

ve İhracatçıları Derneği (EVSİD)  
3. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle, sivil toplum 
kuruluşlarının başkanları, sektör 

temsilcileri ve üyelerinin katılımıyla 
tamamlandı. Yapılan seçim sonucu 
önceki dönem Başkan Yardımcılığı 

görevini sürdüren Talha Özger üç 
yıllığına başkanlığa seçildi.

Talha Özger hakkında
Adıyamanlı bir ailenin en büyük oğlu olan Talha Özger, babasının Tahtakale’de kurduğu OMS Paslanmaz 
Mutfak Araçları firmasını dördüncü kuşağa taşımanın hayalini kurmuş hep. Üniversite eğitimini 
Amerika’da tamamlayan Özger, EVSİD Başkanlığının yanı sıra, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller 
İhracatçıları Birliği’nde de yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyor.

“EVSİD’İN MİSYONU ÜLKE MARKAMIZI TANITMAK”
EVSİD olarak alışagelmiş ticaret anlayışından, 
fuarlardan, heyetlerden tamamen farklı modeller 
oluşturduklarını ve ihracatlarına katkı sağladıklarına 
değinen EVSİD Başkanı Özger, “Avrupa’dan Güney 
Amerika’ya Sahra Altı Afrika’dan Uzak Doğu’ya kadar 
Türk ev ve mutfak eşyaları sanayicilerini, ihracatçılarını 
ve en önemlisi ülke markamızı tanıtmayı, geliştirmeyi 
kendimize misyon edindik. Yine hep birlikte, 
kenetlenerek, birlikte çalışarak birbirimize tam destek 
sağlayarak Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün 
gücünü tüm dünyada tanıtmaya devam edeceğiz” 
açıklamasında bulundu.

PANO
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PANO

SU 
SIKINTISINDA 
ALT YAPI 
PROJELERİ 
ÖNEMLİ
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S uyun çıkarılması, taşınması, depolanması, 
dağıtılması ve yeniden yapılandırılması 
konusunda çalışmalar yürüten bir marka 
olarak, yıllardır altyapı projelerinde yer alan 

GF Hakan Plastik’in Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü 
Yasemin Arslan, alt yapı projelerinde kullanılacak 
sistemlerin önemine değinerek şunları söyledi: “Bu 
konuda oluşturulmuş ve şartlar dahilinde düzenlemeler 
yapılan bir yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelik; halk 
sağlığı ve güvenliğini, çevrenin korunmasını, sistemin 
sürdürülebilir olmasını, içme suyu kaynaklarının 
suyla taşınan kirliliklerden korunmasını esas alarak 
kanalizasyon sistemlerinin planlanması, tasarımı ve 
projelendirilmesi ile yapımı ve işletilmesine ilişkin usul 
ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış durumda.” 

“SUYUN ÇEVRESEL ETKİLERDEN KORUNARAK 
TAŞINMASI GEREKİYOR”
Arslan sözlerini birkaç maddeyle örneklendirdi: 
“Kanalizasyon sistemlerinde bakım ve onarım 
işlemlerinin güvenli ve personel açısından sağlık riski 
oluşturmadan yürütülmesi; istenmeyen kokuları veya 
zehirli, patlayıcı ve aşındırıcı gazları engelleyecek 
şekilde tasarlanması, inşa edilmesi, bakım ve 
onarımı sağlanarak işletilmesi üzerinde duruluyor. 
Kanalizasyon sistemlerinde, düşük yoğunluk, düşük 
ısı iletkenliği, korozyona karşı yüksek direnç, kimyasal 
maddelere karşı yüksek direnç gibi faydalar plastik 
boruları tercih sebebi haline getiriyor. TS EN 13476-3 
standardına göre 1000 mm çapa kadar üretilen GF 
Hakan Koruge Boru Sistemleri, evsel atıkların yanı 
sıra, endüstriyel atıkların ve istenmeyen tüm yeraltı 
ve yerüstü sularının uzaklaştırılmasında da güvenle 
kullanılıyor. Başka bir madde; kanalizasyon sisteminde 
kullanılan malzeme ve bunların yapım metotlarının, 
kaynak israfını en aza indirecek şekilde, bu bileşenlerin 
tasarım ömrü, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü 
hesaba katılarak seçilmesinin önemi yönetmelikte 
vurgulanmış bulunuyor. Kendinden muflu ve manşonlu 
olarak üretilen GF Hakan Koruge Sistemleri, TS EN 
681 standardına göre seçilmiş conta ile birleştiriliyor. 
Yönetmeliğe uygun projelendirilerek montajı yapıldığında 
çok uzun ömürlü sistemler kurulması mümkün hale 
geliyor. Yine yönetmelikte kanalizasyon sistemi ve tüm 
bileşenlerinin, 35 yıllık tasarım ömrünü sağlayacak ve 
ömrünü tamamladıktan sonra çevre üzerindeki etkilerini 
en aza indirecek şekilde tasarlanması, inşa edilmesi, 
bakım ve onarımı sağlanarak işletilmesine de detaylı 
şekilde yer veriliyor. Basınçlı çalışan atık su sistemleri 
konusunda da TS EN 12201-2 standardına göre  

630 mm çapa kadar üretilen GF Hakan Polietilen (HDPE) 
boru sistemleri ile çözüm ortağı oluyoruz. Elektrofüzyon 
Kaynağı, Alın Kaynağı, Flanşlı Bağlantı, Push-Fit Bağlantı 
gibi montaj seçenekleri de borularımızın tercih edilme 
sebepleri arasında bulunuyor. Tüm bu düzenlemeler 
ve kullanılan malzemelerin şartlara uygunluğu, 
sürdürülebilir altyapı projelerinin oluşturulmasında 
son derece önemli. GF Hakan Plastik olarak sorumlu 
üretim ilkesi ile hareket ediyoruz. Bu da ihtiyaçlara doğru 
ürünler sunmamızı, hatta ileriye yönelik çalışmalara 
yanıt verebilmemizi sağlıyor. Suyun çevresel etkilerden 
korunarak taşınması ve kullanıma sunulması, daha 
sonra tekrar kullanıma sunulabilmesi geleceğimizi 
koruma için son derece gerekli.”

Türkiye yılda kişi başına düşen bin 519 m3’lük su miktarı ile su sıkıntısı çeken bir ülke. 
Bu nedenle sahip olduğumuz temiz su kaynaklarının korunması, doğru planlaması, 
kullanımı ve atık suların değerlendirilmesi çevresel ve ekonomik açıdan avantajlar 

sağlayacak. GF Hakan Plastik bu konudaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

“BU YÖNETMELİK; HALK 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ, 
ÇEVRENİN KORUNMASINI, 

SİSTEMİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
OLMASINI, İÇME SUYU 

KAYNAKLARININ SUYLA 
TAŞINAN KİRLİLİKLERDEN 

KORUNMASINI ESAS 
ALARAK KANALİZASYON 

SİSTEMLERİNİN 
PLANLANMASI, TASARIMI 

VE PROJELENDİRİLMESİ İLE 
YAPIMI VE İŞLETİLMESİNE 

İLİŞKİN USUL VE ESASLARI 
BELİRLEMEK AMACIYLA 

HAZIRLANMIŞ DURUMDA.” 
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GÖR ÜŞ

SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli dostlar,

Ş imdiye dek dergimizin her sayısında 
mutlaka dünyada gerçekleşen 
dönüşümden bizlere düşen paya değindik. 
Döngüsel ekonomiye geçişle birlikte 

yaşanan değişikliklere adapte olabilmek ve ayakta 
kalabilmek için atılabilecek adımları konuştuk. 
Bu sayıda, yine bu bağlamda ambalaj trendlerini 
ele alarak döngüsel ekonominin başladığı yer 
olabilecek olan tasarıma ve bu yeni anlayışa 
odaklandık. Çünkü biliyoruz ki, “Bir endüstrinin 
atığı, diğerinin ham maddesi olabilir.” Bu anlayışın 
odağında ise gelecek için tasarlamak yatıyor. Bu 
nedenle de, bu sistemin ilk ve kilit prensibi, bir 
ürünü ya da hizmeti atıksız ve kirlilik olmadan 
yaratmak. Lineer ekonomi ile gelişen geleneksel 
ambalaj modellerinde yalnızca nihai tüketicinin 
ihtiyaçlarına önem verildiğini görüyoruz. Ancak 
artık bizler için büyük önem arz eden çevresel 
kaygılar ile yeniden tasarlıyoruz. Çünkü biliyoruz 
ki bu ekonomik sistemde, birincil ham maddenin 
geri kazanılmış materyallerle ikame ediliyor olması 
daha az çevresel ayak izi demek. Yani sermayesi 
ödenmiş atığın kaynak olarak kullanılması ve geri 
kazanılması döngüselliği sağlamakta büyük rol 
oynuyor. 

Bu nedenle bugün sektörümüzün en önemli 
gündemi olan atık ithalatının fiili olarak 
yasaklanmış olması, bizleri bu sürecin dışında 
bırakacak bir noktaya sürüklüyor. Çünkü bu 
bahsettiğimiz arka plan doğrultusunda geri 
dönüşüm sektörü döngüselliğin vazgeçilmez bir 
tamamlayıcısı olarak konumlanıyor. Kamuoyundaki 
olumsuz örnekler ile konunun özünü kaçırırken, 
büyük resimde geri dönüşüm endüstrisinin, 
sürdürülebilirlik adına kültürel ve ekonomik 
anlamda köklü değişiklikler yaşanana dek bizlere 
büyük avantajlar sunduğunu ve sunacağını 
unutmamalıyız. Tüm bu bilgiler ışığında, dünyanın 
ilerlemekte olduğu yolda geri adımlar atmak ve 
hatta bu yoldan çıkmak yalnızca geri dönüşüm 
sektörüne değil, bağlantılı olduğu tüm sektörlere 

“BİR ENDÜSTRİNİN ATIĞI, 
DİĞERİNİN HAM MADDESİ 
OLABİLİR”

geri dönüşü olmayan zararlar verecektir. Bu nedenle, her 
basın bültenimizde her röportajımızda belirttiğimiz gibi 
yasaklar problemi ortadan kaldıramayacak ve kaldırmadığı 
gibi bizi yenileri ile baş başa bırakacaktır. O yüzden 
“Yasaklama, denetle” sloganı ile paylaşılan olumsuz 
görüntülerin ortadan kaldırılabileceğine inanıyoruz. Bu 
doğrultuda da ilgili kamu kuruluşları ile çözüm önerilerimizi 
ve konunun ehemmiyetine dair bilgi notlarımızı paylaşmaya 
devam ediyoruz. 

İyi günlerin geleceğine dair inancımızı korurken, kazançlı 
ve bu dönemde hâlâ sıkça hatırlamak zorunda kaldığımız 
üzere sağlığımızın kıymetini bildiğimiz günler diliyorum 
hepimize. 

Saygılarımla.

“YASAKLAMA, DENETLE’ SLOGANI 
İLE, PAYLAŞILAN OLUMSUZ 

GÖRÜNTÜLERİN ORTADAN 
KALDIRILABİLECEĞİNE İNANIYORUZ. 

BU DOĞRULTUDA DA İLGİLİ 
KAMU KURULUŞLARIYLA ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİMİZİ VE KONUNUN 
EHEMMİYETİNE DAİR BİLGİ 
NOTLARIMIZI PAYLAŞMAYA  

DEVAM EDİYORUZ.”
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DİOKİ’DEN İKİNCİ FABRİKA
Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde (TAYSEB) petrokimya 
alanında faaliyet gösteren Dioki, son bir yılda üretimini bir önceki  

yıla göre yüzde 28 arttırarak 74 bin tona yükseltti. 

D ioki Petrokimya Sanayi A.Ş. CEO’su Sefa Küçükboyacı, geçen 
yıl dünya fiyatlarının düşmesinden dolayı parasal anlamda 
azalma, üretim miktarında ise artış yaşadıklarını söyledi. Bu yıl 
üretimde yüzde 5-10 daha fazla artış planladıklarını belirten 

Küçükboyacı; “Artık limitlere geldik. Ondan sonra dünyadaki gelişmelere 
göre ikinci fabrikanın yatırımına başlayacağız” dedi. Polistirenin 
yanında kauçuk ile daha niş ve stratejik olan süper yüksek molekül 
ağırlıklı PP üretmeyi düşündüklerini söyleyen Küçükboyacı sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu yatırımlarla ilgili teknoloji araştırma fabrikası 2015 
yılında Hırvatistan’da atıl durumdayken, şu anda tesisin genel müdürü 
olan Ümit Düngel ile birlikte satın alarak, TIR’ları Adana’ya taşıdık ve 
sistemde yüzde 35’e yakın modifikasyon yaptık.”

“İKİNCİ YATIRIMI TAMAMEN KENDİ TEKNOLOJİMİZ  
İLE YAPACAĞIZ”
Yazılımlarını güncelleyerek, elektronik kontrol sistemi kurduklarını ve 
üretimi “kendi geliştirdikleri reçeteler ve sistem” ile gerçekleştirdiklerini 
aktaran Küçükboyacı; “Toplam 28 milyon dolarlık bir yatırım ile 
oluşturduğumuz fabrikada yılda 60 bin ton katı polistiren ve 18 bin 
ton genleşebilir polistiren üretim kapasitemiz var” dedi. Yerli üretim 
kaynağı kullanılacak Dioki’nin ikinci fabrikasının reaktörü dahil yerli 
üretim kaynaklarıyla kurulacağını vurgulayan Küçükboyacı, “Mevcut 
tesislerimizin bulunduğu alanda planladığımız ikinci yatırımı tamamen 
kendi teknolojimizle yapacağız. Bununla ilgili bütün projeler hazırlandı. 
Şu anda imalatçılardan teklif bekliyoruz. Çünkü geliştirdiğimiz 
reaktörlerimiz çok özel. Yatırımın maliyeti önümüzdeki aşamalarda 
ortaya çıkacak” şeklinde konuştu. 

“BU YATIRIMLARLA 
İLGİLİ TEKNOLOJİ 

ARAŞTIRMA FABRİKASI 
2015 YILINDA 

HIRVATİSTAN’DA ATIL 
DURUMDAYKEN, ŞU 

ANDA TESİSİN GENEL 
MÜDÜRÜ OLAN ÜMİT 

DÜNGEL İLE BİRLİKTE 
SATIN ALARAK, TIR’LARI 

ADANA’YA TAŞIDIK VE 
SİSTEMDE YÜZDE 35’E 
YAKIN MODİFİKASYON 

YAPTIK.”





52 PLASFED

Milyonlarca dolar harcayarak yatırım yapıldı, binlerce kişiye 
iş imkânı sağlandı, pahalı ham madde ithal etmek yerine, 
yurt içinde ucuz ham madde üretmemizin, iç piyasada 
ve ihracatta rekabet şansımızın artmasına vesile olan 
bir sektör bir anda durduruldu. Yurt dışından getirilip 
işlenerek tekrar ham maddeye dönüştürülen plastiğin adı 
“ÇÖP” oldu. Toplumlar kanunlarla ve kurallarla yönetilirler. 
Acaba geri dönüşüm sektörü kurallarla ve yönetmeliklerle, 
gümrükte yapılan kontrollerle yönetilemez miydi? 

Plastik üretim esnasında kullanılan enerji ve üretilen 
malların satış fiyatları açısından bakıldığında çok avantajlı 
bir malzemedir. İşin sonunda alınan hatalı kararlar tekrar 
düzeltilecektir diye düşünüyorum. Ancak bu süre içinde 
plastik sanayicisinin yaşayacağı maddi ve manevi zararlar, 
müteşebbis ruhun aldığı darbe nasıl düzeltilecek onu 
bilmemiz mümkün değil.

Her şeye rağmen 1974 yılından bu güne kadar 47 yıldır 
alıp satıcı olarak ya da üretici olarak plastik sektörünün 
içinde olan bir memleket sevdalısıyım. Hiçbir şey benim 
motivasyonumu bozamadı. Önümüzde yine güzel günler 
olacak, plastik sektörü olarak yine azimle çalışmaya 
devam edeceğiz. Aydın Türk sanayicileri; evlatlarına güzel 
bir ülke, çalışan, üreten bir plastik sektörü bırakacaktır 
diye düşünüyorum.

Saygılarımla…

GÖR ÜŞ

ŞENER GENÇER
EGEPLASDER Başkanı

“PLASTİK ÜRETİM ESNASINDA 
KULLANILAN ENERJİ VE ÜRETİLEN 

MALLARIN SATIŞ FİYATLARI AÇISINDAN 
BAKILDIĞINDA ÇOK AVANTAJLI 

BİR MALZEMEDİR. İŞİN SONUNDA 
ALINAN HATALI KARARLAR TEKRAR 

DÜZELTİLECEKTİR.”

Değerli meslektaşlarım,

2021 yılının ortalarına geldiğimiz bu günlerde 
pandemi ile ilgili tedirginlikler, birçok sektörde 
meydana gelen iş kayıpları, ekonomik sıkıntılar, 
günlerce evden çıkamayıp psikolojisi bozulan 
yaşlılar, eğitime devam edemeyen gençler 
ve çocuklar, “İçimiz karardı, moralimiz-
motivasyonumuz bozuldu” diyen bir toplum  
ile karşı karşıyayız.

Diğer taraftan petrol, plastik, birçok maden ve 
metal fiyatlarında meydana gelen afaki fiyat 
yükselişleri sanayi ve ticaret ile uğraşan, mücadele 
veren işletmelerde nakit sıkıntısı ve moral 
bozuklularına sebep oldu.

Plastik sektörü genel itibariyle birçok olumsuzluğa 
rağmen iş kaybı açısından şanslı sektörlerden 
biriydi. Özellikle plastik ambalaj sektörü ham 
madde fiyatlarındaki anormal diyebileceğimiz 
yükselişlere rağmen pandemiden korunmak 
amacıyla çok hızlı bir üretim dönemi yaşadı.

Bir taraftan hızlı üretim yaparken ham madde 
fiyatlarındaki ani yükselişlerle üreticileri ve satıcıları 
sıkıntı ve riske sokan piyasalar, 2021 yılı nisan 
ayından itibaren ham madde fiyatlarında meydana 
gelen ani düşüşlerle sektörümüzde ikinci bir stres 
ve sıkıntı dalgasının oluşmasına sebebiyet verdi.

Mayıs ayına geldiğimizde ise iki büyük sarsıntı 
ile sektörümüz ağır hasara maruz kaldı. Birincisi 
1 Haziran 2021 tarihine kadar çeklerin tahsil 
süresinin uzatılmasıydı. Neye istinaden alındığını 
anlayamadığım bu uygulama tüccar ve sanayiciyi 
sıkıntıya soktu. Bu kararın olumsuz etkilerini 
önümüzdeki aylarda daha iyi anlayacağız. İkincisi; 
son yıllarda plastik geri dönüşüm sektörüne 
verilen yatırım destekleriyle milyonlarca dolar 
yatırım yapılan sektörün çok ani bir şekilde 
önüne set çekilmesi ve hurda plastik ithalatının 
durdurulmasıdır.

“PLASTİK ÇOK AVANTAJLI 
BİR MALZEMEDİR”





ADANA, PETROKİMYADA SASA VE 
OTOMOTİVDE TEMSA İLE BÜYÜYOR 
Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı, Türkiye’nin en büyük sanayi 

kuruluşları arasında Adana Markası olarak yer alan polyester, elyaf ve polyester bazlı 
polimer üreticisi SASA Polyester Sanayi A.Ş. ile otobüs, midibüs ve hafif kamyon imalatı 

gerçekleştiren TEMSA Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi ziyaret etti.

yatırımları hakkında da bilgi veren Mehmet Şeker, “Yeni 
yatırımlar yaparak ülkenin istihdamına ve ekonomisine 
katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. 
ADASO Yönetimi ve Meclis Divanı, geçtiğimiz aylarda 
gerçekleşen hisse devriyle Sabancı Holding - PPF 
Group ortaklığı çatısı altında faaliyet göstermeye 
başlayan TEMSA Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’yi de ziyaret edip, üretim bandında incelemeler 
yaptı. TEMSA’nın yeni CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu 
tarafından ağırlanan ADASO heyeti, otomotiv sektöründe 
Türkiye’nin güçlü markaları arasında yer alan şirketin 
mevcut faaliyetleri ve önümüzdeki dönem projeleri 
hakkında bilgiler aldı. 53 yıldır Türk sanayisine güç 
veren TEMSA’nın 2021 yılına büyük bir heyecanla 
başladığını ve yeni başarı hikâyeleri yazmak için 
yol haritasını belirginleştirdiğini belirten Tolga Kaan 
Doğancıoğlu, otomotiv odaklı bir teknoloji şirketi olma 
yolunda ilerlediklerini vurguladı. Belirledikleri hedefler 
doğrultusunda 66 ülkeye ihracat gerçekleştiren TEMSA 
bünyesinde ciddi bir teknolojik dönüşüm hamlesi 
başlattıklarını ve yeni teknolojiler ortaya çıkarmak için 
şirket bünyesinde TEMSATech’i kurduklarını anlatan 
Doğancıoğlu; “Elektrikli araçların yanı sıra otonom 
araçlar, güç dağıtım ve araç şarj ünitesi, şarj istasyonları 
gibi çok farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz” dedi. 

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 
listesinde Adana’nın lideri olarak 68’inci sıraya 
yerleşen SASA ile 269’uncu sırada bulunan 
TEMSA’ya yapılan ziyarete ADASO Yönetim 

Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkanı İsrafil 
Uçurum, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan 
Şire, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Özdiler, Süleyman 
Baş, Salih Sütçü, Meclis Başkan Yardımcıları Aydın 
Önen, Ali Masat, Meclis Katip Üyesi Hacı Mehmet Erbaş 
ve Genel Sekreter Bora Kocaman katıldı. 

“ÜLKENİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN 
VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”
1966’dan beri devam eden üretimiyle Adana’nın en 
köklü sanayi kuruluşları arasında bulunan ve 2015 
yılında Erdemoğlu Holding bünyesine dahil olan SASA’yı 
ziyaret eden ADASO heyetini Genel Müdür Mehmet 
Şeker misafir etti. Mehmet Şeker, Covid-19 salgını 
sürecinde sağlık, hijyen ve tıbbi ambalaj üreticilerinin 
en önemli ham madde tedarikçileri arasında yer alan 
SASA’nın polyester elyaf, polyester POY, tekstürize iplik 
ve polyester cips üretiminde kapasite artışı sağlayan 
yatırımlarını anlattı. SASA’nın, önümüzdeki süreçte 
planladığı 935 milyon dolarlık PTA tesisi ve 150 milyon 
dolarlık tekstil cipsi, şişe cipsi ve pet cipsi üretim tesisi 

PANO
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GÖR ÜŞ

BARIŞ PAKİŞ
Kompozit Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

“DERNEĞİMİZİN ÜYELİK GELİŞTİRME 
ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE, 

GEÇTİĞİMİZ DÖNEMDE 
DERNEĞİMİZE ÜYE OLAN YAĞIZ 

ENERJİ MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (EKOMAXI), 

BIESSE TÜRKİYE A.Ş. VE REAKSİYON 
KİMYA A.Ş. FİRMALARI DAHA DA 
GÜÇLENMEMİZİ SAĞLAMIŞTIR.”

Değerli plastik sektörü mensubu,

K ompozit Sanayicileri Derneğimiz 26 Mart 
2021 tarihinde gerçekleştirdiği 9. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’nda yenilenmiş bir 
Yönetim Kurulu ile çalışmalarına devam 

etmeye karar vermiştir. Derneğimizin yeni yönetimi 
4 kompozit sanayicisi, 4 ham madde üreticisi ve 
3 tedarikçi üyeden oluşmuş, 11 kişilik Yönetim 
Kurulu’nda 4 yeni üye görev almıştır. Yönetim 
Kurulu’nun ilk toplantısında Başkanlık görevi 
ise yeniden şahsıma tevdi edilmiştir. Şahsıma 
gösterilen teveccühten dolayı tüm üyelerimize 
teşekkür ederim.

Derneğimizin üyelik geliştirme çalışmaları 
çerçevesinde, geçtiğimiz dönemde derneğimize 
üye olan Yağız Enerji Makina İnşaat Taahhüt 
San. Tic. Ltd. Şti. (Ekomaxi), Biesse Türkiye 
A.Ş. ve Reaksiyon Kimya A.Ş. firmaları daha da 
güçlenmemizi sağlamıştır.

15. üye toplantımızın konusu olarak; 4-5 Aralık 
2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Strateji 
Planlama Çalıştayı sonrasında oluşturulan komite 
ile yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonrası oluşturulan 
çalışma raporu, katılımcılarla, basılı olarak ve 
internet ortamında tüm üyelerle paylaşılmış, 
16. üye toplantımızın konusu olarak ise; 1 
Mayıs 2021 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sayın Hasan 
Büyükdede’nin teşrifleriyle, sektörümüzün yaşadığı 
ham madde ve tedarik zincirindeki sorunlar 
katılımcılar ile internet ortamında interaktif bir 
şekilde tartışılmıştır. Gerçekleştirilen toplantının 
çıktıları rapor haline getirilerek paylaşılacaktır. 
Sektörümüz tarafından ilgi gören temalı üye 
toplantılarımız ve çalışmalarına devam ettiğimiz 
eğitim webinarlarımız tüm sektör mensuplarının 
istifadelerine açıktır. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye 
Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi 

“YENİ ÜYELERİMİZLE 
GÜÇLENİYORUZ”

toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan 
Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu başkanlığında 
TOBB’a bağlı odaların ilgili meslek komitesi başkanları ve 
meclis üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Plastik, kauçuk ve kompozit sektöründeki ham maddelerde 
yaşanan öngörülemez artışların detaylarıyla ele alındığı 
toplantıda sektör temsilcileri yaşadıkları sorunları dile 
getirmiş, petrokimya sektöründe fiyatlamanın arz talep 
dengesine göre tasarlandığı belirtilerek pandemi dolayısıyla 
tetiklenen arz kısılmasının tüm tedarik zincirini olumsuz 
etkilediği paylaşılmıştır.

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

Türk Kompozit ve Plastik sektörü mensuplarına bol kazançlı 
ve bereketli işler dilerim. 

Saygılarımla…
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ATIK PLASTİKTEN 
BETON ÜRETİMİ

Kenya’da Nzambi Matee adındaki bir 
kadın girişimci, geri dönüştürülemeyen 
geri dönüştürülemeyen atık plastikleri 
faydalı şekilde kullanabilmek için bir 

proje geliştirdi. Kurduğu fabrikada 
bu tür atıkları kaldırım döşemek için 
kullanılan parke taşına dönüştüren 

Matee günde 1500 taş üretiyor. 
Betondan beş kat daha dayanıklı olan 
malzeme, süt ve şampuan kutularıyla 

sepet ve ip gibi ürünlerden elde edilen 
polietilen ve polipropilen kullanılarak 

üretiliyor. Metrekare fiyatı yaklaşık 
60 lira olan taşlar, yerel pazarda alıcı 

buluyor. Hatta girişimci daha büyük bir 
fabrika için çalışmalara başlamış bile. 

TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NDEN 

DİJİTAL TERİMLER 
KILAVUZU

 Sanayinin ve makine sektörünün dijital 
dönüşümünü kolaylaştırıp hızlandıracak 

çalışmalara imza atmayı sürdüren Makine 
İhracatçıları Birliği, olguları kavramlar üzerinden 

ele alan Dijital Terimler Kılavuzu’nu çevrim içi 
hizmete sundu. Üretim ve ticaret alanları da 

dahil olmak üzere, dijitalleşmeyle hayatımıza 
giren 300’den fazla kavramı ele alan kılavuz, 
Türkçeleşmiş terimleri İngilizce ve Almanca 
karşılıkları ve kaynaklarıyla birlikte veriyor.

Nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, 
büyük veri, yapay zeka ve ilişkili terimlerin de 

yer aldığı kılavuzda 400’e yakın ilişkili kavram da 
inceleniyor. İş dünyasının yeni süreçleriyle yeni 

teknolojik kavramların nasıl buluştuğu ve birbirini 
tamamladığı sorusunun yanıtları, zengin görsel 

içerikle ve kullanıcı dostu bir yazılımla sunuluyor.

Detaylı bilgi için: 
www.digital-glossary.com 
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PLASTİK ENDÜSTRİSİNİN 
BULUŞMA NOKTASI: 

PLASTEURASIA İSTANBUL 
Plastik Endüstrisi’nin bölgedeki en önemli fuarlarından biri olan PlastEurasia 

İstanbul, 1-4 Aralık 2021 tarihleri arasında 30. kez kapılarını açacak. TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuara, 50 ülkeden 1.100’ün üzerinde firmanın 

katılması bekleniyor. Fuar, dünyanın en büyük üreticilerini bir araya getiriyor. 

P lastik tedarikinde Avrupa ve Avrasya’nın 
merkezlerinden biri olan Türkiye, sektörün en 
önemli fuarlardan birine hazırlık yapıyor. Her yıl 
düzenlenen plastik endüstri fuarları arasında 

Avrupa’da birinci dünyada ise ikinci olan PlastEurasia 
İstanbul Fuarı, 30’uncu yılını kutluyor. TÜYAP Tüm 
Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türk Plastik Sanayicileri, 
Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) iş 
birliğiyle 1-4 Aralık 2021 tarihlerinde Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuara; Almanya, 
Rusya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Birleşik Krallık, Bulgaristan, Fas, Filistin, Gürcistan, 
Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Katar, Kosova, Lübnan, 
Makedonya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Sırbistan, Suudi 
Arabistan, Tunus, Ürdün, Güney Kore, Japonya ve 
Yunanistan başta olmak üzere 110 ülkeden ziyaretçi 
bekleniyor. 120 bin m2 kapalı alanda gerçekleşecek 
fuarda; 50 ülkeden bin 100 firma ve firma temsilciliği 
potansiyel alıcılarla bir araya gelecek. Plastik makineleri, 
makine yan ve ara sanayi, ısı ve kontrol cihazları, 
plastik ve ambalaj teknolojisi, kalıp, geri dönüşüm, ham 
madde ve kimyasalları alanlarında en son teknolojiler ve 

yeniliklerin sergileneceği fuara, Çin ve Tayvan ülkelerinin 
milli katılımı ile beraber İran, Hindistan ve Güney Kore 
ülkelerinin de milli katılım yapması bekleniyor.

MYTÜYAP İLE HİBRİT FUARLAR BÜYÜYOR
Canlı fuarın yanı sıra dijital uygulamaları da hayata 
geçiren TÜYAP Fuarcılık Grubu, MyTÜYAP uygulaması 
üzerinden hibrit fuarları da gerçekleştiriyor. Fiziki 
fuarlara yeni bir boyut kazandıracak dijital uygulamaları 
geliştiren TÜYAP Fuarcılık Gurubu, MyTÜYAP’a entegre 
bir Connect programı geliştirdi. Fuara katılmak isteyip 
de gelemeyen alıcıları, katılımcılar ile akıllı eşleştirme 
sistemi ve algoritmalar ile bir araya getirmek amaçlayan 
TÜYAP, MyTÜYAP ve Connect ile ticaretin yıl boyunca 
kesintisiz ve aktif bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak. 
Seyahat kısıtlamaları nedeniyle fuarda fiziki olarak 
bulunamayan uluslararası katılımcılara uzaktan 
katılım paketleri ile fuarlara katılımları sağlanacak. 
PlastEurasia Fuarı’nda da yeni nesil fuarcılık 
uygulamaları ile hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin 
geniş bir iş hacmine ulaşması hedefleniyor.  

ÖNCE SAĞLIK!
TÜYAP Fuarcılık Grubu, ‘ticaret için önce sağlık’ 
anlayışıyla hareket ediyor. Türk Standartları 
Enstitüsü’nün COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon 
Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı 
şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk ve 
tek fuarcılık şirketi olan TÜYAP, tedbirleri en 
üst seviye alıyor. Fuarlara, HES kodu ile giriş 
sağlanacak. Her giriş noktasında bulunan 
yoğunluk takip ekranları ile içerideki yoğunluk 
her an kontrol edilerek katılımcılara ve 
ziyaretçilere verimli bir fuar deneyimi sunulacak. 
TOBB’nin yönergelerine uygun hale getirilen 
fuar merkezinde; maske, mesafe ve ateş 
kontrollerinin yanı sıra, ortak alanların kullanımı 
ve havalandırma sistemi de hijyen kurallarına 
uygun olarak hizmet verecek. 
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YUSUF ÖZKAN
Kayseri Plastik İşletmeciler  
Derneği Başkanı 

“ÖZELLİKLE GÖRSELLİĞİ SAĞLAYAN 
DIŞ PLASTİK AMBALAJLAR DEĞİŞEN 

VE GELİŞEN TÜKETİCİ BAKIŞ 
AÇISINA UYUM SAĞLAYARAK YENİ 
TRENDLER DOĞURUYOR. SÜREKLİ 

YENİ TASARIMLARLA KENDİNİ 
YENİLEYEREK İÇİNDEKİ ÜRÜNÜ ÖN 
PLANA ÇIKARMAK VE TÜKETİCİYE 
BEĞENDİRMEK GİBİ BİR VAZİFEYİ 

YERİNE GETİRİYOR.”

Değerli dostlarım, hepinizi saygı ve hürmetle 
selamlıyorum. 

K ıymetli sektör temsilcileri, bildiğimiz üzere 
30 sektöre girdi ve ara mamul sağlayan 
sektör ürünlerimizin başını ambalajlar 
çekiyor. Üretilen tüm ürünlerin ambalajının 

yüzde 50’den fazlasında plastikler kullanılıyor. Yani 
ambalajlar, sektörümüzün stratejik ve lokomotif 
ürünleri. Ambalaj ürünlerini ikiye ayıracak 
olursak birincisi, albeni ve görselliği sağlayan 
dış ambalajlar; ikincisi koruma ve ürünü sağlam 
şekilde gideceği yere kadar muhafaza eden iç 
ambalajlardır. Özellikle görselliği sağlayan dış 
plastik ambalajlar değişen ve gelişen tüketici bakış 
açısına uyum sağlayarak yeni trendler doğuruyor. 
Sürekli yeni tasarımlarla kendini yenileyerek 
içindeki ürünü ön plana çıkarmak ve tüketiciye 
beğendirmek gibi bir vazifeyi yerine getiriyor.

Pandemi döneminde, şehirler arası kargoların 
ürün transferlerinde ambalajın önemi ve 
koruyuculuğu daha iyi anlaşıldı. Buradan da 
anlaşılıyor ki ambalaj ürünleri üreten sektördeki 
arkadaşlarımızın güncel gündemi takip ederek 
yeni trend ambalaj tasarımlarıyla hep tercih edilir 
olmaları gerekiyor. İşte bu noktada da insanların 
psikolojisini anlamakta zorlanıyoruz. Aldıkları veya 
sanal alışverişten getirttikleri ürün ne olursa olsun 
bozulmaması ya da kırılmaması için iyi bir plastik 
ambalaj tercih ediyorlar. Ev taşırken keza yine 
koruma amaçlı ambalaj naylonlarını veya balonlu 
naylon tercih etmeleri işlerini kolaylaştırıyor ama 
“plastik” denince olumsuz bir algıya kapılıyorlar. 
Yani “hem sevmem hem de kullanmaktan da geri 
kalmam” mantığını anlamakta zorlanıyoruz.

“AMBALAJLAR, 
SEKTÖRÜMÜZÜN 
STRATEJİK VE  
LOKOMOTİF ÜRÜNLERİ”

Fakat kim ne düşünürse düşünsün, plastik ürünlerini 
kimsenin hayatından çıkarması mümkün değil ve bu 
mücadelemiz devam edecek. Bir gün gelecek plastikler  
hak ettiği yeri ve saygıyı görecektir.                                                                                               

Sevgi ve muhabbetlerimle…
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NISSEI ASB, ABD’DE R&D  
TOOLING’E KARŞI AÇTIĞI PATENT 

DAVASINI SONUÇLANDIRDI
Japonya merkezli Nissei ASB Machine Co., Ltd. tarafından, Amerikalı R&D 

Tool&Engineering Co., Ltd. aleyhine, 1 Şubat 2018 tarihinde, ASB patentlerinin ihlal 
edildiği gerekçesiyle açılan davada, iki şirket arasında uzlaşmaya varıldı. 

N issei ASB Machine Co., Ltd. tarafından, 
merkez ofisi Missouri, ABD’de bulunan R&D 
Tool&Engineering Co., Ltd. aleyhine, 1 Şubat 
2018 tarihinde, Kuzey Georgia Bölgesi, 

ABD Bölge Mahkemesi’nde, ASB patentlerinin ihlal 
edildiği gerekçesi ile bir dava açıldı. Davanın, 18 Ocak 
2019 tarihinde, Doğu Missouri Bölgesi, ABD Bölge 
Mahkemesi’ne nakledilmesinin ardından, 26 Nisan 
2021’de, Nissei ASB Machine Co., Ltd. (“ASB”) ve R&D 
arasında uzlaşmaya varıldı. 

ASB’nin talebi, R&D’nin ASB’ye ait ASB-150DPW 
(“150DPW”) ve Tek Kademe Enjeksiyon Gerdirmeli 
Şişirme Makinesi’nde kullanmak üzere ürettiği kalıbın, 

ASB’ye ait 8,608,466 ve 8,998,602 ve 8,613,614 
numaralı ABD Patent’lerini ihlal ettiği yönündeydi.
Uzlaşma çerçevesinde, R&D tarafından, geçmiş 
dönemlerdeki 150DPW kalıp satışları için, miktarı gizli 
tutulmuş bir ödeme yapılması kararı alındı. ASB, 150DPW 
kalıplarının satışı için R&D’ye sınırlı ve tek yetkili olmayan 
ve telif hakkı ödemesi içeren bir lisans vermeyi kabul 
etti. ASB, patenlerinin ve diğer sınai mülkiyet haklarının 
en uygun şekilde korunması ve güvenliğinin sağlanması 
için, dünyanın neresinde olursa olsun, ilgili tüm kurum 
ve kuruluşlara karşı gerekli tedbirleri almaya devam 
edeceğini açıkladı. 

PANO
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HAKAN EFE
Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri 
Derneği Başkanı

“ÖZELLİKLE PANDEMİ DÖNEMİYLE 
BİRLİKTE SAĞLIK, HİJYEN VE 

ÇEVRE KONUSUNDA BİREYLERİN 
BİLİNÇLENMESİ, TEKNOLOJİK 

GELİŞMELER VE MODERN YAŞAMIN 
GEREKLERİYLE BİRLİKTE AMBALAJ 

SEKTÖRÜ DE HER GEÇEN GÜN 
DEĞİŞİME UĞRUYOR.”

Ambalaj hayatımızın her alanında kullanılan 
bir üründür. Satılan veya alınan bir 
ürünün, teşhir edilmesini, taşınmasını, 
depolanmasını ve hatta satılmasını 

sağlayan malzemedir. Kullanılan ambalajın, rengi, 
şekli, dokusu önemli bir pazarlama stratejisidir. 

Artan küresel ısınma, teknolojik gelimeler ve 
toplum bilinciyle birlikte, bireylerin kullandıkları 
ambalajların çevreye verdiği zararı en aza 
indirgemek için çalışmalar başlatılmıştır. Pandemi 
süreciyle birlikte artan online alışverişler ambalaj 
kullanımını fazlalaştırmıştır. Ancak biraz önce 
de bahsettiğim üzere, artan sağlık bilinci ve 
teknolojik gelişmelerle birlikte, kullanılan ürünlerin 
sürdürülebilirliğine dikkat edilmeye başlanmıştır. 
Geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir 
ürünlere talep artmıştır. 

ÇEVRE DOSTU AMBALAJLAR
Sürdürülebilirlik yalnızca, ürünlerin tekrar kullanımı 
ile ilgili değildir. Aynı zamanda farklı ambalaj 
tasarımları üzerine de çalışmalar yapılmaktadır. 
Farklı tasarımlar sayesinde, ürünlerin taşınması 
konusunda yer tasarrufu olabilmekte ve bu sayede 
daha fazla ürün taşınabilmektedir. Depolama alanı 
konusunda da tasarruf edilebilmekte ve ürünün 
pratik kullanımına yönelik yapılan ambalajlamalar, 
yeniliklerle birçok avantaj sağlamaktadır. 

Her gün farklı bir dünyaya uyanmamızla birlikte, 
bireylerin istekleri ve beklentileri de her geçen 
gün farklılaşmaktadır. Küresel ısınma, özellikle 
pandemi ile birlikte sağlık konusunda bireylerin 
bilinçlenmesi, modern yaşam ile ambalaj sektörü 
de değişime uğramaktadır. 

Çevreye zararı en aza indirgeyen bu değişimlerin 
biz de her zaman takipçisi olarak kalacağız. 

“YENİ DÜNYA,  
YENİ PLASTİK” 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programı” kapsamında öncelikli ürün 
listesine alınan kimya, eczacılık ve tıbbi 

cihaz ürünleri için Mayıs-Haziran  
2021 tarihlerinde çağrıya çıkıldı.  

Yatırım yapmak isteyen sanayicilerin 
yapılacak çağrı sonrası ‘hamle’ 

web sitesi üzerinden ön başvurularını 
yapması gerekiyor.

S anayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı kapsamında,  
27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak 
öncelikli ürün listesine alınan kimya, 

eczacılık ve tıbbi cihaz ile ilgili ürünlere ilişkin sektörü 
bilgilendirmek amacıyla İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 
“Kimya Sektöründe Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı” aldı webinar gerçekleştirildi. Webinarda 
verilen bilgiye göre; kimya sektöründe 281 ürün, tıbbi 
cihaz sektöründe 46 ürün, eczacılık sektöründe 82 ürün 
yatırımı desteklenecek öncelikli ürün listesine alındı. 
İKMİB’in ithalatı önlemek ve yüksek katma değerli ürün 
üretimini artırmak amacıyla hazırladığı Türk Kimya 
Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu’ndaki birçok 
ürün de listede yer alıyor. 

“EKONOMİK ZİNCİRİN EN ÖNEMLİ 
HALKALARINDAN BİRİYİZ”
Kimya sektörünün 2019 yılından bu yana toplam 
ihracatı baz alındığında üst üste ikinciliğini koruduğunu 
belirten İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister; 
“Küresel korona salgını sürecinde etkilenen ekonomiler 
içerisinde maalesef ülke ekonomimiz de bundan 
payını aldı. Yine de biz sektörel açıdan baktığımızda 
hedef ihracat rakamlarımıza en çok yaklaşan 
sektörlerin başında geliyoruz. Bu açıdan kimya sektörü 

iş dünyamıza ve bizlere sıkıntılarımızın çözülmesi 
noktasında desteklerini esirgemeyen siz değerli kamu 
idarecilerimize şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah 2021 
hedeflerimize yine birlikte çalışıp birlikte başararak 
ulaşacağız” dedi.

KİMYA TEKNOLOJİ MERKEZİ, 2022-2023 
DÖNEMİNDE FAALİYETE GEÇİYOR
Salgın süresince bir yandan üretip ihracat yaparken 
diğer yandan da salgın sonrası oluşacak yeni küresel 
ekonomik düzende hak ettikleri yeri alabilmek için 
çalıştıklarını söyleyen Pelister, bu sebeple Kimya Teknoloji 
Merkezi projesini hayata geçirmek için var güçleriyle 
çalıştıklarını aktardı. Merkezi, 2022-2023 döneminde 
faaliyete geçirmeyi umduklarını belirten Pelister; “İKMİB 
olarak uzun ve yoğun bir uğraş ve çalışma sonucu 
sektörümüzde ithalatı frenleyecek ve ülke cari açığını 
azaltmaya katkıda bulunacak ‘Türk Kimya Sektörü 
Yatırım Öncelikli Ürünler’ raporumuzu hazırlayarak 
ilgili bakanlıklarımıza arz etmiştik. Yerli ve milli sanayi 
hamlemize katkıda bulunabilmek için elzem olduğunu 
düşündüğümüz çalışmamızın sonuç vermesini ve yine 
kamu otoritemizle yakın çalışarak raporumuzdaki birçok 
ürünün Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda 
desteklenecek ürünler kategorisine alınması bizi 
ziyadesiyle sevindirdi. Çabalarımızın sonuç vermesinden 
dolayı mutluyuz ve daha çok çalışarak el birliğiyle daha 

KİMYA 
SEKTÖRÜNE  

“HAMLE” 
ÇAĞRISI
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Başvurular  
hamle.gov.tr’de…
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Program Yönetimi Daire Başkanı 
Hakan Erten de kimya sektörünün 
başından beri Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı 
kapsamında olduğunu, pilot 
uygulamanın makine sektörü için 
yapıldığını, şimdi ise orta-yüksek 
ve yüksek teknolojili olan kimya 
sektörü de dahil diğer sektörler için 
uygulama aşamasına gelindiğini 
söyledi. “Türkiye’de orta-yüksek ve 
yüksek teknoloji seviyeli, katma 
değeri yüksek ürünlerin ve bu 
sektörlerin gelişimi için kritik 
önemi haiz ürünler arasından 
nitelik, kod veya teknolojilere göre 
Öncelikli Ürün Listesi Tebliği ile 
belirlenen ürünlerin üretiminin 
artırılmasını ve bu çerçevede yeni 
üretim imkan ve kabiliyetlerinin 
ülkemize kazandırılmasını 
hedefliyoruz” dedi.

Kimya, eczacılık ve tıbbi cihaz ürün 
grubu için Mayıs-Haziran 2021 
döneminde çağrıya çıkıldığını 
bildiren Erten, “Öncelikli ürünlerin 
temel seçim kriterleri olarak, 
cari açığa katkısı ve ihracat 
potansiyeli, ürün karmaşıklık ve 
yoğunlaşma endeksleri, yatırım 
başına katma değer, ürün ileri-geri 
bağlantılarını değerlendiriyoruz. 
Ürün listesinde 12 haneli GTİP 
kodlarının yanı sıra yenilikçi 
teknoloji alanları da bulunuyor. 
Yenilikçi teknoloji alanları, 
TÜBİTAK tarafından yapılan 
Ar-Ge faaliyetlerinde öne çıkan 
başlıklar ve geleceğin teknolojileri 
değerlendirilerek oluşturuldu. 
Başvuru ve değerlendirme süreci 
hamle.gov.tr sitesi üzerinden 
yürütülüyor. Türkiye’de yerleşik 
sermaye şirketleri başvurabiliyor. 
Şahıs şirketleri yararlanamıyor” 
açıklamasını yaptı.

güzel günlere erişeceğimizden kuşkumuz yok. Yeni 
küresel büyüme dalgalanmasının inovasyon odaklı ve 
yüksek teknoloji gerektiren katma değerli ürünlerin 
üretilmesinden geçtiğinin farkında olduğumuzu ve 
buna ilişkin olarak da çalışmalarımızı sürdüreceğimizi 
belirtmek isterim” diye konuştu.

“TOPLAM 919 ÖNCELİKLİ ÜRÜN BELİRLENDİ”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve 
Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ise, 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 
ilk bilgilendirme toplantısını İKMİB ile kimya sektörü 
için yaptıklarını söyledi. Çeşitli sektörlere yönelik 
bilgilendirme toplantılarının süreceğini belirten Ar; 
“Sanayicilerimizde çok güçlü bir istek, motivasyon ve 
ihtiyaç ortaya çıktığını görüyoruz. Sanayicilerimiz öncelikli 
ürünler listesinde yer alan ürünler için 2021 yılında hangi 
dönemde hangi sektör için çağrıya çıkacağımızı taslak da 
olsa web sitemizden girip görebilirler. Farklı sektörlerden 
toplam 919 ürün öncelikli olarak belirlendi. Orta-yüksek 
ve yüksek teknoloji sektörlerdeki katma değerli ya da 
kritik öneme sahip bu ürünleri ve 300’e yakın yenilikçi 
teknoloji alanına ilişkin projeleri desteklemek istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.
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PANO

P aranın olduğu her yerde aslında finansal bir 
karar söz konusu. Çok farkında olunmasa da, 
ulaşımda, iletişimde, üretimde, tüketimde vb. 
her zaman bir finansal karar verip, uygulanıyor. 

Geniş bir mal ve hizmet yelpazesinin içerisinden 
herkes kendi gelirine, kültürüne, değerlerine, 
karakterine uygun seçimler yapıyor. Herkes bir taraftan 
üreticiyken, bir taraftan da tüketici. Peki, öyleyse nedir 
bu finansal okuryazarlık? Finansal okuryazarlık TBB 
(Türkiye Bankalar Birliği) internet sitesinde, “Bireylerin 
bütçe yapma, tasarruf, borç alma ve yatırım gibi 
finansal kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve  
bu bilgileri kararlarında kullanabilme becerisidir”  
diye tarif ediliyor. 

NASIL  
FİNANSAL OKURYAZAR  

OLUNUR?
Günümüzün karmaşık para piyasalarında finansal okuryazar olmadan para kazanmak, 

birikimleri değerlendirmek, enflasyon karşısında yenilmemek mümkün değil.  
Peki, finansal okuryazarlık nedir ve birikimler nasıl değerlendirilmeli?

ZEYNEP CANDAN AKTAŞ

BÜTÇE YAPMAK
Finansal okuryazarlığın ilk adımı, gelir ve giderlerin 
farkında olup, bütçe yapmaktır. Bütçe, “belirli bir hedef 
dönemde gelir ve giderleri gösteren tablo” olarak 
ifade edilebilir. Devletler yasal olarak her yıl, gelecek 
mali dönem için bütçe hazırlayarak, gelirler nereden 
karşılanacak, giderler nerelere harcanacak göstermek 
zorundadır. Şirketler, dernekler, kooperatifler vb. 
kurumlar da yıllık bazda bütçe yaparak hedeflediği 
gelir-gider dengesini tutturmaya çalışır. Bireyler için 
bütçe yapma zorunluluğu yok. O yüzden çoğu kişi 
kendisini gelecekteki gelir ve giderlerini not etmek 
veya kaydetmek zorunda hissetmez. Ancak bütçe 
yapılmadığında giderleri kontrol olanağı da kalmıyor.  



Ay sonunda ‘Maaş nereye gitti?’ diye düşünüyor pek 
çok kişi. Bütçe gelir zamanlamasına göre yapılmalı. 
Aylık geliri olanlar, aylık bütçe; yıllık geliri olanlar yıllık 
bütçe yapmalı. İsteyen daha küçük zaman dilimleri için 
de yapabilir. 

TASARRUF NASIL YAPILIR?
Bütçede gelir ve giderin birbirine denk olması, 
beklenmeyen giderler için kasanın boş olacağı 
anlamına geliyor. Sağlık problemleri, eğitim 
harcamaları, olası kaza-bela, ev-araba gibi büyük 
ihtiyaçlar ve en önemlisi yaşlılık için tasarruf, birikim 
yapmak gerekiyor. Gelirin ne kadarını tasarruf etmeli, 
sorusunun cevabı herkese göre değişmekle birlikte, 
yüzde 10 ile yüzde 25 aralığı uzmanlar tarafından 
çoklukla dile getiriliyor. Ne kadar birikim yapılabiliyorsa, 
en iyi tasarruf odur. Yüzde beş, hatta yüzde bir. Önemli 
olan biriktirebiliyor, olmaktır. Tasarruf etmek pek çok 
insan için zor. İşin içine davranışsal finans giriyor, 
finansal okuryazarlık giriyor. Kişilik özellikleri, psikoloji, 
gelir, tüketim alışkanlıkları, sosyal çevre, devlet 
destekleri, vergi uygulamaları vb. etmenler kişinin 
tasarruf eğilimini etkiliyor. Tasarruf etmek isteyip de 
bunu başaramayanlara yardımcı olacak pek çok dijital 
uygulama devreye alınıyor. Bunlardan bazıları gelir 
ve giderleri kaydetmeye yarıyor. Ayın sonunda durum 
muhasebesini kolaylaştırıyor. Bazı dijital uygulamalar 
alışverişin belli bir kısmını tasarrufa yönlendiriyor. 
Böylece hem alışveriş yapılıyor, hem de biriktiriliyor. 

YATIRIM YAPMADAN OLMAZ
Sadece tasarruf yapmak yetmiyor, tasarrufları birikime 
ve doğru yatırımlara dönüştürmek de önemli. Herkesin 
tasarruf ve birikim kabiliyeti, yatırım anlayışı da farklıdır. 
Tasarrufların birikime, birikimin de yatırıma dönüşmesi 
bir süreçtir. Bu süreç, çoğu zaman deneme-yanılma 
yöntemleriyle ilerliyor. İşte finansal okuryazarlık 
becerisi, deneme-yanılmada uğranılacak zararları 
azaltarak bireyi koruyor. Gelir-gider kavramlarının 
içselleştirilmesinden itibaren, bütçesini yapan, 
harcamalarını kontrol eden, biriktiren birey, yatırımlarını 
da akılcı, bilgili, risk ve getiri farkındalığı ile yapıyor. 
Para ve sermaye piyasalarına yatırım denildiğinde risk 
ve getiri, bir terazinin iki kefesi gibidir. İkisi dengede 
olmalıdır. Riski çok düşük olan yatırım araçlarının 
getirisi de çok düşüktür. Riski yüksek olanların 
getirisi de yüksektir. Ancak yatırım yaparken hiçbir 
zaman tek bir yatırım aracına yatırım yapılmamalı. 
Portföy çeşitlendirilmeli. Bireyin yaşına, gelirine, risk 
algısına uygun bir portföy oluşturulmalı. Peki yatırım 
yapılabilecek araçlar neler, bu yatırım araçlarını almak 
için ne yapmalı sorularına cevap arayalım.

SABİT GETİRİLİ YATIRIMLAR
Sabit getirili yatırım denildiğinde belli bir vade sonunda 
elde edilecek olan getirinin önceden belirli olduğu 
yatırımlar anlaşılır. Yani, sabit getirili yatırım araçlarında 
iki unsur başlangıçta biliniyor. Ne kadar getiri elde 

edileceği ve yatırımın ne zaman sona ereceği, yani 
vadesi. Gelin, belli bir vade sonunda ne kadar getiri 
sağlayacağı belli olan yatırım araçlarına bir göz atalım: 

Tahvil: Kamu ya da özel sektör şirketleri tarafından 
ihraç edilen vadesi bir yıldan uzun olan borçlanma 
araçlarıdır. Kamu tarafından ihraç edilen TL cinsinden 
tahvillere Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) denirken, 
yurt dışında yabancı para (dolar, euro) cinsinden ihraç 
edilenler eurobond adını alıyor.

Bono: Kamu ya da özel sektör şirketleri tarafından 
bir yıldan daha kısa vade için ihraç edilirler. Bankalar 
tarafından ihraç edilen bonolara finansman bonosu adı 
veriliyor. 

Kira Sertifikaları: Kamu veya varlık kiralama şirketleri 
tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, bir hakkın, bir 
varlığın finansmanını sağlıyor. Bu hak veya varlıktan 
elde edilen gelir, payları oranında hak sahiplerine 
dağıtılıyor. Kira getirisi sağlayan bir borçlanma aracıdır. 

Gelir Ortaklığı Senetleri: Kamuya ait köprü, baraj, 
elektrik santrali, hava-deniz-karayolu ulaşımı ya da 
telekomünikasyon sistemleri gibi büyük harcama 
gerektiren altyapı yatırımlarının gelecekteki gelirine 
ortak olmak üzere çıkarılan borçlanma araçlarıdır. Gelir 
ortaklığı senetleri mülkiyet hakkı vermiyor, sadece belli 
bir dönemin gelirine ortak olmayı sağlıyor.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler: Banka ve benzer 
finans kurumlarının, verdikleri krediler karşılığındaki 
alacaklarını dayanak göstererek, ihraç ettikleri 
borçlanma aracıdır. 

Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler: Bankalar, 
finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri ve 
gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen 
ve karşılığında bu kurumların alacaklarının teminata 
alındığı borçlanma araçlarıdır. 

Mevduat/Katılma Hesabı: Vadeli mevduat, katılma 
hesabı ve döviz tevdiat hesapları en çok kullanılan 
yatırım yöntemi. Aslında bankaya borç vermek 
demektir. Bankalarda açılan mevduat, katılım ve 
kıymetli maden cinsinden hesapların 150 bin TL’ye 
kadar olan kısmı TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu) tarafından koruma altındadır.

Repo/ters Repo: Repo, bankalarca bono, tahvil gibi 
bir menkul kıymeti, belli bir faiz oranı üzerinden belli bir 
vade sonunda geri almak üzere yapılan, satış işlemidir. 
Bu işlemde menkul kıymeti belli bir vade sonunda geri 
almak üzere satan banka, repo; bu menkul kıymeti 
alan kişi ya da kurum, ters repo yapmış olur. 

Sabit Getirili yatırım araçlarının kamu tarafından ihraç 
edilen tahvil, bono, eurobond, gelir ortaklığı senedi, 
kira sertifikası vb. borçlanma araçlarına topluca kamu 
borçlanma araçları deniyor. Yatırım dünyasında kamu 
borçlanma araçlarının düşük riskli olduğu kabul edilir. 
Dolayısıyla getirileri de düşüktür. Özel sektör tahvilleri 
kamu borçlanma araçlarına göre bir nebze daha 
yüksek risk ve yüksek getiri içerir. 
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DEĞİŞKEN GETİRİLİ YATIRIMLAR
Değişken getiri sağlayan yatırım araçlarında ne kadar 
süreyle yatırımın devam edeceği veya ne kadar getiri 
sağlayacağı tamamıyla yatırımcının beklentileri ve 
davranışlarına bağlıdır. Bu tür yatırım araçlarında bir 
getiri vaadi yoktur. Vadeyi yatırımcı kendisi belirler. 
İsterse ve ürünün işlem gördüğü piyasa da buna uygun 
ise anlık işlemler yapabilir, isterse yıllarca yatırımını 
bekletebilir. Örneğin; kripto paralarda 7/24 işlem 
yapabilmek mümkün iken, isteyen yatırımlarını soğuk 
cüzdana çekerek yıllarca bekleyebilir. Değişken getiri 
sağlayan yatırım araçlarının en bilineni hisse senetleri 
iken, kıymetli madenler, vadeli işlemler, varantlar, 
opsiyonlar, yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları 
diye bir sıralama yapılabilir. Kripto paralar da henüz 
çok yeni olmalarına karşın bilinirlikleri oldukça 
yüksek. Gelin, şimdi sırasıyla getirileri değişken yatırım 
araçlarının neler olduğuna bakalım…

HİSSE SENETLERİ 
Bir şirketin sermayesine katılımı, ortaklığı temsil eden 
kıymetli evraktır, hisse senedi. Bu yatırımların belli 
bir vadesi ve belli bir getiri taahhüdü yoktur. Belirli 
bir vadesinin bulunmaması yatırımcılarının anlık 
vadelerden sonsuz vadeye kadar işlem yapabilmesini 
sağlar. Borsalarda işlem gören hisse senetleri fiyatları, 
sürekli bir dengelenme arayışıyla dalgalanır. Hisse 
senetleri yatırımcılarına temettü hakkı, rüçhan hakkı 
ve oy hakkı verir. Peki, hisse senedi yatırımı yapanlar 
nasıl gelir elde ederler? Hisse senedi yatırımı üç farklı 
şekilde gelir elde edilmesini sağlar. Birincisi temettü 
geliri elde etmek, ikincisi alım-satım yaparak sermaye 
kazancı elde etmek, üçüncüsü ise hisse senedini 
elinde tutarak değer artışından faydalanmak.

KIYMETLİ MADENLER
Kıymetli madenlerin en bilineni altın, toplumumuzda 
bir yatırım aracından çok daha fazlası olarak kabul 
görüyor. Altının toplumsal pratiklerin bir parçası 
olması, geleneklerle olan bağlantısı ve toplum 
gözünde bir ‘zenginlik’ algısı olması, yatırım aracı 
olarak tercih edilmesini de sağlıyor. Birikimlerin somut 
bir materyale dönüşmüş olması, her an ulaşılabilir 
ve taşınabilir olması, kontrolün kişide olduğunu 
hissettiriyor. Bu noktada altının geleneksel bir yöntem 
olarak, yastık altında, evde saklanması, kuyumcuda 
bozdurulabilmesi, ihtiyaç durumunda istendiği 
kadarının istendiği anda nakde çevirebilmesi güvenli 
hissedilmesini sağlıyor. Özellikle son 20 yıldır hem 
yukarı yönde hareket eden ons altın fiyatı, hem de 
dolar/TL’deki yukarı yönlü hareket, altının her zaman 
kazandıracağı gibi bir inancı sağlamlaştırdı. 

TÜREV ARAÇLAR
Türev işlemler en kaba anlatımla, ilerideki bir tarihte 
teslimatı yapılmak üzere herhangi bir malın veya 
finansal aracın bugünden alım satımının yapılması 
işlemidir. Bu işlemler “forward, futures, options ve 
swap” adı verilen türev piyasalarda yapılan işlemlere 
verilen genel isimdir. Yani spot piyasa denilen, takasın 
aynı gün ya da çok kısa sürede yapıldığı piyasadan 
farkı, işlemin içine zaman unsurunun girmesidir. Spot 
piyasayı iki boyutlu, yani alan ile malı satanın parasının 
takasının hemen ya da çok kısa sürede yapıldığı bir 
piyasa olarak tanımlarsak, türev piyasalarda bu takas 
işlemi, ilgili işlemin vade sonunda gerçekleşir. İşin 
içine vade girdiği için de bu vadeye üçüncü boyut, 
yani derinlik denilebilir. Derinliğin hesaplanması da 
bu piyasaların en önemli özelliğidir. Bu nedenle vade 
sonunda yapılacak teslimat için bugünden o mal 
ve finansal aracın fiyatının doğru hesaplanabilmesi 
elzemdir. 

Türev piyasalarda kaldıraçlı işlemler yapılır. Ne demek 
kaldıraçlı işlem? Üzerine kontrat yapılan senedin, 
endeksin, paritenin, kıymetli madenin, petrol vb.nin 
spot piyasadaki fiyatının belli bir oranı, yüzde 10, 
yüzde 5, bazı piyasalarda yüzde 1 teminat yatırılarak, 
türev piyasalarda işlem yapılabilir. Teminat oranını 
borsa belirler. Teminat oranı ne kadar düşük ise doğru 
yöndeki pozisyonlar o kadar kazanç; ters yöndeki 
pozisyonlar o kadar zarar oluşturur. Bu nedenle türev 
piyasalardaki yatırımlar çok kazandırabileceği gibi 
çok can yakıcı da olabilir. Bu piyasalarda üç tür işlem 
yapılır: Riskten korunma, spekülasyon ve arbitraj.

Türev piyasalarda işlem yapmanın yolu, banka ve aracı 
kurumlarda yatırım hesabı açtırmak ve işlem yapılacak 
olan ürünün gerektirdiği teminat tutarını hesapta 
bulundurmaktan geçiyor. Ancak burada dikkat edilmesi 
gereken şey, ters pozisyonda kalındığında, ek teminat 
yatırabilecek kaynakların da yedekte bekletilmesi 
gerekir. Zararın büyüdüğü ve ek teminat yatırılmadığı 
durumda aracı kurum ya da banka resen işlem yaparak 
pozisyonu kapatabilir. 
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YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI
Yatırım fonları, para ve sermaye piyasalarına ‘imece’ 
usulüyle yatırım yapmak için kuruluyor, denilebilir. 
Çünkü birbirini tanımayan ve fona farklı miktarlarda 
yatırım yapan pek çok kişi, fon çatısı altında buluşarak, 
fonun portföyündeki varlıklara, katılma payları oranında 
yatırım yapmış olur. Fonun portföyünde hisse senedi, 
tahvil, bono da olabilir, türev araçlar, kıymetli maden 
veya başka yatırım fonlarının katılma payları ve hatta 
gayrimenkul yatırım fonlarının payları da olabilir. 

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ
Bireysel emeklilik sistemleri dünyada en yaygın olan 
tasarruf ve yatırım uygulamaları. Pek çok ülkede farklı 
versiyonları söz konusu olsa da, ana yapıda katılımcılar 
kendi adlarına açılmış özel emeklilik hesaplarına katkı 
payı ödüyor, devletler de bu katkı payları karşılığında 
vergi indirimi veya ek teşviklerle sistemi destekliyor. 

KRİPTO PARALAR
Her ne kadar adında ‘para’ sözcüğü olsa da kripto 
paralar henüz paranın özelliklerinin tamamını 
taşımıyor. Bu nedenle daha çok bir tasarruf aracı 
olarak değerlendiriliyor. Sadece bilgisayar ortamında 
kullanılabiliyor, saklanabiliyor. Her ne kadar Tesla 
ve E-Bay gibi bazı firmalar kripto paraların bazılarını 
alışveriş için kabul edeceğini açıklasa da, fiyatları o 
kadar volatil ki, kripto paralar ile alışveriş yapmak 
halihazırda hiç cazip görünmüyor. Kripto para, 
“blokchain” denilen bir yazılım üzerine inşa ediliyor. 
Ancak sadece kripto paralar değil, projeler, eserler 
de “blokchain” üzerinde kayıt altına alınabiliyor. 
Kripto para borsalarında yaklaşık 9 bin civarında 
varlığın işlem gördüğü ifade ediliyor. Bunların bazıları 
sınırlı üretilirken, bazıları altına veya dolara bağlı. 
Bu nedenle yatırım yapılmadan önce, bu varlıkların 
hangisinin amacının ne olduğu, sisteminin nasıl 
işlediği gibi konuların iyi incelenmesi gerekiyor. Diğer 
yandan kripto paralarla ilgili hukuki düzenlemeler 
konusunda sıkıntılar henüz aşılmış değil. Kripto 
paraların merkeziyetsiz olması, yani herhangi bir 
kuruma, devlete, şirkete bağlı olmayışı gelirlerinden 
vergi alınamayışı artı bir değer olarak gösterilirken, 
diğer yandan alım-satımına aracılık eden kuruluşların 
denetim dışı kalması dolandırıcılıklara neden oluyor, 
borsaların yazılımlarına müdahale edilerek bu 
borsalarda işlem yapanların varlıkları çalınarak,  
başka yerlere aktarılabiliyor. 

Tevfik ERASLAN  
TSPB Yönetim Kurulu Başkanı

“YATIRIMCILAR PROFESYONEL  
DESTEK ALMALI”
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) olarak sektörümüzün 
gelişimi için hayati öneme sahip olan yatırımcıların 
bilgilendirilmesi ve finansal okuryazarlık çalışmalarımızı 
hız kesmeden online etkinliklerimiz, eğitimlerimiz ve çeşitli 
yarışmalarımızla sürdürüyoruz. Covid-19 sürecinin başından 
bugüne küresel piyasalara paralel bir gelişme Türkiye sermaye 
piyasalarında da yaşanıyor. Küresel düzeyde düşük seyreden 
faizler nedeniyle, getiri arayışı ve dijital olanakların artışı, 
ülkemizde de yatırımcıların sermaye piyasası ürünlerine ilgisinin 
artmasını sağladı. Diğer taraftan makul değerleme fiyatlarından 
şirketlerin halka arz edilebilmesi ise şirket sahiplerini 
cesaretlendiriyor. Şirket analizi konusunda yeterli bilgi ve tecrübe 
sahibi olmayan yatırımcılarımızın, yatırım kararlarını profesyonel 
kişilerin yardımıyla almalarını öneriyoruz. Sermaye piyasası ile ilk 
kez tanışan yatırımcıların yatırım fonları aracılığı ile tasarruflarını 
değerlendirmeye başlaması iyi bir öğrenme imkanı sağlayabilir. 
Pay senetlerine doğrudan yatırım yapacak yatırımcılarımızın 
ilgilendikleri şirketlerle ilgili temel bilgileri öğrenmelerini ve 
kararlarını verirken yatırım danışmanlarından görüş almalarını 
öneriyoruz. Yatırımcıların sosyal medya yönlendirmeleri, tüyo ve 
duyumlarla hareket etmemeleri gerektiğini de söylemeliyiz.

Attila KÖKSAL  
FODER (Finansal Okuryazarlık 
Derneği) Başkanı

“İNSANLAR FİNANSAL PLANLAMA 
YAPMIYOR”
Bir amaç uğruna ve geri ödemesi planlanarak alınan borç, iyi 
borçtur. Örneğin, ev satın almak için bankadan makul faizli 
bir ev kredisi kullanmak, makul fiyatla alınan bir evi finanse 
etmek için iyi bir araçtır. Ne amaca hizmet ettiği belli olmayan, 
kontrolsüz alınan borç ise kötü borçtur. Örneğin; kredi kullanarak 
tatile gitmek veya ihtiyaç duyulmayan bir şeyi satın almak 
önemli hatalardır. Borçlanma aracı olarak kullanılan kredi 
kartları bilinçli bir şekilde kullanıldıklarında, bütçe yönetimine 
katkı sağlar. Bilinçsizce kullanmak ise hem maddi çöküşe 
hem de ruhsal bunalıma sürükler. Ülkemizde çok fazla yüksek 
borç sahibi kişinin olmasının en temel sebebi, vatandaşların 
finansal planlama yapmayıp, gelir-harcama dengelerini sağlıklı 
kuramamalarından kaynaklanıyor. Kredi kartı limiti, gelirimiz 
ve gündelik harcamalarımızın boyutu ile orantılı olmalı. Kredi 
veya kredi kartı taksitleri için bir finansal plan oluşturulmalı ve 
ödemeler bu doğrultuda yapılmalı. Doğru planlandığında, taksitler 
kullanıcılara önemli fayda sağlar. Kredi kartı ve kredi ödemeleri 
zamanında ve olabildiğince tam yapılmalı. Özellikle kredi kartı 
ekstrelerinin ödenmeyen kısımları zamanla birikip ciddi bir borç 
yükü yaratabilir. Aylık taksit ödemeleri, sabit giderler düştükten 
sonra kalan, kullanılabilir aylık gelirin yüzde 50’sini geçmemeli.
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P lastik; doğada bulunmayan bir madde, başta 
karbon olmak üzere, oksijen, hidrojen ve 
azot gibi temel elementlerin polimerizasyonu 
yoluyla çok zincirli bir yapıya dönüştürülmesi 

sonucu ortaya çıkıyor. 20. yüzyılın en dikkate değer 
devrimlerinden biri olan plastik türlerinin bugün 
inanılmaz bir hızla çeşitlenmekte olduğu görülüyor. 
Örneğin kulağımıza hiç de yabancı gelmeyen ‘polietilen’ 
bunların tipik temsilcisi gibi. Çeşitli sektörler yanında 
ambalaj endüstrisinde de çok kullanılıyor. Yine ‘poli’ 
(poly) ön ekiyle sınıflandırılan diğer plastik türleri de 
endüstri dünyasının vazgeçilmezleri arasında. Şu bir 
gerçek ki, plastik üretimi çoğu sektörde hızla yayılarak 
bugünlere gelindi. Son zamanlarda özellikle denizlerde 
yoğunlaşan plastik atıkların önlenmesi için doğada 
zamanla bozulup yok olan türlerin büyük ilgi görmeye 
başladığını söylemeliyiz.

DOĞADA ÇÖZÜNEN PLASTİKLER 
Evet, plastik atıklar çevre kirliliğine neden oluyor. 
Ancak, gelişen teknoloji sonucu bu dönem büyük 
ölçüde sonlanabilir, klasik plastikler doğada çözünen 
son nesil değişik yapıdaki ‘biyoplastikler’le yer 
değiştirerek yeni bir evreye girilebilir. Aslında türü 
ne olursa olsun, tüm plastik türlerinin uygarlığın 
gelişmesinde büyük pay sahibi olduğunu kabul 
etmemiz gerekiyor. 

Zaman her sorunu çözüp tüm plastik türlerini doğada 
tümüyle ve hızla çözünür hale getirme yolunda ilerliyor. 
Plastik türleri evrim geçirerek yeni buluşların yolunu 
açıyor. Birkaç örnek vererek konuya açıklık getirelim: 
150 yıl önce başlayan sinema serüveni sanki bu işin 
başlangıç noktası gibidir; önce 1869’da John Hyatt 
tarafından keşfedilen ve Eastman Kodak tarafından 

GEÇMİŞTEN  
GÜNÜMÜZE PLASTİK

Plastik ham maddeleri son yüzyılın en önemli buluşlarından… Plastik dünyasında hayata 
geçen inovatif teknolojiler ise gelecekte çevre kirliliği sorununu ortadan kaldırabilir. 

NUR DEMİROK



geliştirilen ‘selüloit’ bazlı plastik benzeri filmler bu 
işin başlangıç noktası oldu. Unutmayalım ki, ‘Lumiere 
Kardeşler’in 1895’lerde icat ettiği ‘sinematografi’ 
tekniği daha sonraki yıllarda gerçek plastik orijinli 
materyallerin oluşturulmasını ve ‘Hollywood bazlı film 
endüstrisi’nin orijinal yeniliklerle buluşmasına yol açtı 
ve sinemanın hızla gelişmesini sağladı. 

YAKIN GEÇMİŞTEN ÖRNEKLER
Kısa bir sürenin ardından ‘Kodak’, ‘Ansco’, ‘Ferrania’ 
gibi markalar fotoğraflık ‘roll film’leri dünya pazarlarına 
sürmeye başladılar. Bizim yerel dilimize ‘alamunitçi’ 
olarak giren ‘seyyar fotoğrafçılar’ ise belli bir satıh 
üzerine fotoğraf çekiyor, duyarlı kağıtlar üzerine 
küçük bir karanlık kutu düzeneğini kullanarak baskı 
yapıyorlardı. ‘Stüdyo fotoğrafçılığı’ ise yaygın olarak 
bizde 1930’lardan sonra başladı. Tıpkı onlar da 
ilk uygulamalarda olduğu gibi ‘negatif resimleri’ 
cam üzerine çekiyor, sonra gerçek görüntüleriyle 
basıyorlardı. Ne zaman ki plastik endüstrisinin 
katkısıyla rulo filmler (roll filmler) yayılmaya başladı, 
amatör ve profesyonel fotoğrafçılık da hızla gelişti. 

Camdan plastiğe geçişin tipik örneklerinden bir başkası 
ise tıp dünyasında ‘röntgen filmleri’nin plastik materyal 
kullanılarak hayata geçirilmesiyle ilgilidir. Daha 
önce sadece cam kadran üzerinde izlenen iç organ 
görüntüleri en detaylı şekilde plastik materyal üzerinde 
film haline getirilip çoğaltıldı, böylece taşınır teşhis 
belgeleri ortaya çıktı. 

EN HIZLI GELİŞEN SEKTÖR
Şimdi tüm dünyada toplum bilincindeki gelişme 
nedeniyle doğada zamanla parçalanıp yok olan 
‘biyobozunur’ plastiklerin sayısı hızla artıyor. 
Atıklar zamanla gün ışığından etkileniyor ve 
mikroorganizmaların etkisiyle çözünüp kayboluyorlar. 
Bugün birçok alanda kullanılan plastik türleri 
içinde bazı gruplar dikkat çekiyor: Hacimli ‘pet’ 
şişeler, kavanozlar yanında; tekstil sektörü ve bazı 
malzemelerde kullanılan ‘polietilen tereftalat’ en çok 
tüketilen ham madde haline gelmiş bulunuyor. Bir 
zamanlar çok moda olan ‘terylen kumaşlar’ da ismini 
buradan alıyor. Polyester elyaflardan yapılan bir kısım 
ürünün de ham maddesi bu aynı zamanda. 

Gıda sektörünün neredeyse tümü bu grup plastikleri 
ambalaj malzemelerinde yaygın olarak kullanıyor. 
Eskiden ‘naylon’ adıyla tanınan türler ise kullanım 
alanını genişletiyor. 

Dilimize ‘PVC’ olarak yerleşen ve hiç de yadırganmayan 
‘polivinil klorür’ ya da ‘polivinil klorid’ dayanıklı boru 
üretiminde bugün hep ön sıralarda. Plastik pencere ve 
kapılar, yer döşemeleri, kalın filmler, folyolar, brandalar, 
kapı kolları ve her çeşit doğrama malzemeleri en 
çok tüketilen gruplar halinde. Isı etkisiyle kolayca 
şekillendirilen ‘polikarbonat’ levhalar ise bugün gözlük 
camı yapımında dahi kullanılıyor. Elektrik aksamında da 
çokça tüketilen bu grup her geçen gün üretim hacmini 
arttırıyor. ‘Termoplastikler’ adıyla anılan grubun 

büyümesi ise şaşırtıcı. Tüm bunların ötesinde kullanım 
alanını inanılmaz biçimde genişleten ‘polistiren’ grubu 
plastikler ise birkaç milyon tonluk tüketim kapasitesiyle 
belki de en ön sıralarda yer alıyor. Tek kullanımlık tabak 
ve bardaklar, yoğurt ambalajları gibi ürünler yaygın 
örnekleri arasında. Ayrıca balıkçılık sektöründe kimi 
naylon ağlar yine bu grubun temsilcilerinden.

BİYOPLASTİKLER ÇARE Mİ?
Ne yazık ki, sulardaki doğal yaşamı bozan 
‘biyo-çözünür’ olmayan plastik türlerinin mikron 
büyüklüğündeki tanecikleri (mikroplastikler) denizleri, 
akarsuları, gölleri ve içme suyu rezervlerini kirletiyor. 
Önemli olan, plastik atıkların önlenmesi ve doğada 
kalış sürelerinin kısaltılması. ‘Biyoplastikler’in keşfi ise 
bugünkü içeriği itibarıyla sınırlı kalmaya devam ediyor. 
Çünkü maliyetlerinin olağanüstü yüksek olması ve çok 
dar bir sahada kullanılması onların gelişimini sınırlıyor. 
Doğaya ve ekosisteme ve iklime zarar vermeyen yeni 
plastik türlerine gereksinim var. Ve son soru da haliyle 
şu oluyor: Çoğu plastik tür ve türevlerinin üretildiği 
petrol kaynaklı çeşitler günün birinde tükendiği zaman 
ne olacak? Günümüz uygarlığının ana temalarından 
olan plastik teknolojisi gelişimini nasıl sürdürecek?  
İşte sorulması gereken kritik soru bu!

“BUGÜN BİRÇOK ALANDA 
KULLANILAN PLASTİK TÜRLERİ 

İÇİNDE BAZI GRUPLAR 
DİKKAT ÇEKİYOR: HACİMLİ 

‘PET’ ŞİŞELER, KAVANOZLAR 
YANINDA; TEKSTİL SEKTÖRÜ 

VE BAZI MALZEMELERDE 
KULLANILAN ‘POLİETİLEN 

TEREFTALAT’ EN ÇOK 
TÜKETİLEN HAM MADDE 

HALİNE GELMİŞ BULUNUYOR.
BİR ZAMANLAR ÇOK MODA 

OLAN ‘TERYLEN KUMAŞLAR’ 
DA İSMİNİ BURADAN ALIYOR. 

POLYESTER ELYAFLARDAN 
YAPILAN BİR KISIM ÜRÜNÜN 

DE HAM MADDESİ BU  
AYNI ZAMANDA.”
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K APAK

GELECEĞİN    
AMBALAJI
Yarının ambalajı akıllı, kişiselleştirilmiş ve yeniden kullanılabilir olacak. 
Endüstri bunun hazırlıklarını şimdiden yapıyor. Pandemi ve e-ticaretin 
yükselişi de ambalajda yenilik taleplerini arttırıyor. Önümüzdeki 5 yılda 
ambalaj endüstrisi için en büyük fırsat ve/veya zorluk ise teknolojiyi,  
pazar ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde işletmeye entegre etmek. 

VOLKAN AKI
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Ambalaj yeni normalde üç rol üstlendi: Koruma, 
tanıtım ve performans. Koruma ile birlikte, 
müşterilere ürün ulaştırma kanalları değiştikçe 
ihtiyaçlar da gelişti ve yeni gelişmeler görmeye 

devam edeceğiz. Ambalajın promosyondaki rolü giderek 
önem kazanıyor ve markaların satışlarını artırmalarına 
yardımcı oluyor. Ancak en büyük değişiklikler 
performansla ilgili ve önümüzdeki beş ila on yıl boyunca 
durum böyle olmaya devam edecek.

AMBALAJ PERFORMANSI GELİŞİYOR
Sürdürülebilirlik, markalara sunulan değerin çok önemli 
bir yönü. Yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir kaynaklar 
ön plana çıkıyor. Performansın bir başka kısmı, ürünleri 
korumak ve tanıtmaktan çok daha fazlasını yapmasına 
olanak tanıyan ambalaja gömülü yeni teknolojilerle 
ilgili… Örneğin tüketiciler, bazı ambalajlardaki 
etiketleri tarayarak ürünler hakkında bilgi alabilirler. 
Sürdürülebilirliğe yeni vurgu, öncelikle markalardan mı 
geliyor, yoksa büyük itici gücü tüketiciler mi sağlıyor? 
Tüketiciler tarafından yönlendirildiğini söyleyebiliriz. 

Ambalajın geleceği ise akıllı ambalajlar, yenilebilir 
kutular.  

Geleceğe baktığımızda, teknoloji ambalaj içinde daha 
çok yer alır hale geliyor. Bundan on yıl sonra, teknoloji 
şimdi olduğundan çok daha büyük bir rol oynayacak. 

AMBALAJ NASIL DEĞİŞECEK? 
Ambalaj her yerde bulunur. Gezegendeki hemen hemen 
her insana dokunur. İnsanların hayatta kalmak için 
ihtiyaç duyduğu şeyleri etkiler: yiyecek, sağlık, kişisel 
bakım… Bunların hepsi ambalajlıdır. Bugün, bunların 
hiçbiri çok fazla zekaya sahip değil. Bu ürünlerin çoğuyla 
ilgili bazı endişeler var: Bozulma endişeleri, özgünlük 
endişeleri (“Aldığımı sandığım şey bu mu?”) ve köken 
endişeleri (“Bu nereden geliyor?”). Farklı zeka ve 
algılama türleriyle, bu paketler çok daha dinamik olabilir 
ve iki şekilde bu sorulara çözüm olabilir. Bunun bir yolu, 
“Son kullanma tarihi geçmiş olsa bile bunu atmayın” 
ya da diğer taraftan, “Az önce satın aldığınız ve iki 
hafta dayanması gereken yoğurdun kabı, bozulmasına 
neden olan bir sıcaklığa ulaştı ve onu tüketmemelisiniz” 
uyarıları. Bunlar, gelecekte görebileceğimiz örnekler...

YENİ TRENDLER YÜKSELİYOR
Süpermarkete gidiyorsunuz. Bir paket doğranmış-
dondurulmuş sebze almaya karar veriyorsunuz. Satın 
alıyorsunuz ve “Ne yapacağımı bilmiyorum?” diye 
düşünüyorsunuz. Bunun yerine, üzerindeki ambalajın 
size bir şey söylediğini düşünün: Bu sebzelerle neler 
yapabileceğinizi ambalaj size anlatıyor olabilir. İkincisi, 
ambalajı taradığınızda size şunu söyler: “Bu sebzeler şu 
vitaminleri ve sağlıklı mineralleri içerir.” Yani, sizin için 
kişiselleştirilmiş ambalajlar geliyor.

DİJİTAL BASKI DÖNEMİ
Şu anda test edilen önemli gelişmelerden biri de dijital 
baskı. “Adımı bir içecek şişesine nasıl yazabilirim?” ya 
da “Bir kavanoz reçel veya başka bir şey aldığımda, 
üzerine ismimi nasıl yazdırabilirim?” veya belki bir tür 

“GELECEĞE BAKTIĞIMIZDA, 
TEKNOLOJİ AMBALAJ İÇİNDE 
DAHA ÇOK YER ALIR HALE 
GELİYOR. BUNDAN ON YIL 
SONRA, TEKNOLOJİ ŞİMDİ 
OLDUĞUNDAN ÇOK DAHA  

BÜYÜK BİR ROL OYNAYACAK.” 
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özelleştirilmiş promosyon olabilir. Özellikle mağaza içi 
satışlarda, bu tür bir kişiselleştirmenin ürün satışını 
artırmak için önemli olacağı düşünülüyor. Kısaca, 
ambalajların sürdürülebilir, kişiselleştirilmiş ve yeniden 
kullanılabilir olması için gereksinimler artıyor. O zaman 
belirli topluluklarda kurulan ‘mikro tedarik zincirleri’ni 
de daha fazla görebiliriz.

İNOVATİF ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR
İnsanların bahsettiği harika bir örnek sebze bazlı 
ambalajlar. Şöyle düşünün: Bir hamburger alırsınız, 
sonra kutuyu çöpe atarsınız. Kutuyu yiyebilirseniz ne 
olur? Kutuyu ısıtıp çorbanın içine koyabilirsiniz belki? 
Ya da bu ambalaj yosun ya da protein esaslıysa? 
Daha sonra onu yeniden kullanabilir misiniz? Ancak 
bir paket olarak yeniden kullanamazsınız. Dediğimiz 
gibi farklı bir uygulamadan bahsediyoruz. Sonunda 
onu yemeye başlayabileceğiniz bir inovatif yaklaşım… 
Ya da köpeğiniz onu yemeye başlayabilir belki, neden 
olmasın? Önümüzdeki 5-10 yıl içinde göreceğimize 
inandığımız türden inovatif yenilikler bunlar.

TEKNOLOJİ KİLİT NOKTAYA GELİYOR
Ambalaj şirketleri ile müşteriler arasındaki çizgi de 
giderek farklılaşıyor. Çünkü teknoloji, toplumun ve iş 
dünyasının tüm yönlerini etkiliyor. Teknoloji şirketleri 
ve pek çok yeni süreç devreye giriyor. Tüm müşterilerin 
alışveriş yapma şekli teknoloji, cep telefonlarının 
gelişmesi ve e-ticaretle birlikte değişiyor. Bu, durum 
trendlere cevap verebilecek ölçeğe sahip ambalaj 
şirketleri için büyük fırsatlar da yaratıyor. Zorluk ise bu 
ihtiyaçları belirlemek ve bunları ilk karşılayan şirketler 
arasında olmak. Önümüzdeki beş yılda ambalaj 
endüstrisi için en büyük fırsat ve/veya zorluk teknolojiyi, 
pazar ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde işletmeye 
entegre etmek. Diğer taraftan sektör perspektifinden 
bakıldığında en büyük zorluk talep edilen ihtiyaçları 
yeniliklerle karşılamak ve bunu yaparken bir yandan da 
maliyetleri düşürmek. 

E-TİCARET NASIL ETKİLİYOR? 
Daha küresel bir perspektiften bakıldığında, bazen 
e-ticaretten kaynaklanan veya bazı şeylerin fazla 
veya yetersiz ambalajlanması nedeniyle ortaya çıkan 
ambalaj sıkıntıları yaşanıyor. Aşırı ambalaj artıkları 
oluşabiliyor. Bu önümüzdeki dönemin sorunları arasında 
yer alacak. Plastik konusunda endişeler olsa da ondan 
vazgeçmek mümkün değil. Plastiği nasıl daha verimli 
kullanabileceğimizi, sürdürülebilir döngülere dikkat 
ederek gerçekleştirmek gerekecek. Çevremizi ve 
toplumu bulduğumuzdan daha iyi bırakan yeniliklerle 
en önemli zorluklar çözülebilir. Geleceğin endüstrisinin 
odak noktası bu olacak. 

MUAZZAM FIRSATLAR ÇIKACAK
Sektör, yeniliği yönlendirmede muazzam fırsatlar 
bulacak. Yiyecekleri düşünün. Yetiştirdiğimiz ve hasat 
ettiğimiz gıdanın yüzde 30’undan fazlası israf oluyor. Raf 
ömrünü, kamyon ömrünü, uçak ömrünü veya gelecekte 
drone ömrünü uzatmak için paketleme teknolojileri 

“PLASTİĞİ NASIL DAHA VERİMLİ 
KULLANABİLECEĞİMİZİ, 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
DÖNGÜLERE DİKKAT EDEREK 

GERÇEKLEŞTİRMEK GEREKECEK. 
ÇEVREMİZİ VE TOPLUMU 
BULDUĞUMUZDAN DAHA 

İYİ BIRAKAN YENİLİKLERLE 
EN ÖNEMLİ ZORLUKLAR 

ÇÖZÜLEBİLİR. GELECEĞİN 
ENDÜSTRİSİNİN ODAK NOKTASI 

BU OLACAK.” 

K APAK



AMBALAJ ŞİRKETLERİ  
NELER YAPMALI? 
▸ Müşterilerinin gelip farklı bir şey istemesini 
bekleyen birçok ambalaj şirketi görüyoruz. 
Buradaki zorluk, çoğu zaman bu müşteriler 
farklı bir şey istediğinde, yeni ürünler tasarlayan 
merkezlere, mühendislik ya da Ar-Ge yapan 
inovatif şirketlere gidilmesi. Dolayısıyla, bunlara 
“ambalaj dönüştürücüleri” diyebiliriz. Talepler bu 
kadar arttığında o zaman bu tarz şirketlerin daha 
fazla öne çıktığına ya da pek çok üretici şirketin bu 
tarz şirketleri içine aldıklarına şahit olabiliriz.

▸ İleriye dönük olarak, üreticilerin perakendecilerle, 
yukarı yönlü geri dönüştürücülerle ve hatta 
e-perakendeciler gibi yeni müşteri türleriyle çok 
daha yakın ortaklıklar kurmaları gerekiyor. “Bu 
ambalaj nasıl olacak, bir sorunlu noktayı çözmek 
için bunu nasıl geliştirirsiniz?” gibi… Kısaca ileriye 
dönük olarak, tüm tarafların birlikte çalışması 
gerekecek. İnovasyonun amacı müşterinin sıkıntılı 
ve çözemediği şeyi bulmakla ilgili. Bunu bir 
ekosistemle ve partnerlerle çözmek gerekecek. Bu 
da endüstrinin süreç yapılarını değiştirecek. Diğer 
taraftan organizasyonunuzu harekete geçirmek 
zorundasınız. Kuruluşunuzun çevik, “müşteriye hızlı 
geri dönüşü” sağlaması gerekli. Belki de pek çok 
şeyi yine müşteriden öğrenmek durumundayız. 
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üzerinde çalışılacak. Bunlardaki ufak ilerlemeler bile 
önemli değişimler yaratabilir. Dünya ayrıca, marketlerde 
bile daha otomatik hale geliyor ve ambalaj şirketleri 
oradaki değişimi yönlendirmeye yardımcı olabilir.

YAPAY ZEKA VE BLOK ZİNCİRİ
Ambalaj endüstrisi aslında yapay zeka ve blok zinciri 
gibi yıkıcı teknolojilerin bir araya geldiği merkez 
noktada. Bunun nedeni her şeyin bir ambalaja 
konulması. Bir ambalaj, içinde ne olduğunu, ne zaman 
doldurulduğunu, ne kadar ağır olduğunu, çalınmış olup 
olmadığını ve içeriğinin son kullanma tarihinin yaklaşıp 
yaklaşmadığını bilmek isteyen insanlarla nasıl iletişim 
kurar? Ambalaj her şeyin odak noktası... Blockchain’i 
(blok zinciri) düşünün. Ambalaj şirketleri, bir şeyin 
pakete girdiğini tam olarak not eden dijital araçları 
kullanacak. Bu bilgilere sahip olacak ve müşterilerle 
paylaşacak, böylece girdiler ve ambalaj takip edebilir 
hale gelecek. Blockchain, bu bilgileri sağlayarak 
değer katmamıza yardımcı olacak. Bağlantılı ambalaj, 
mağazalarda müşterilere ulaşmak için de büyük 
fırsatlar yaratacak, müşterileri ürünleri almaya ikna 
etme fırsatları doğacak.

ROBOTLAR İÇİN AYRI TASARIM
Şimdi otomasyonu düşünün. Bir kişi bir süpermarkette 
bir araba yüklerse, 15 dakikada veya yarım saatte 
20 ürünü koyabilir. Şu anda endüstri bu hızın on katı 
hızda çalışabilen robotlar geliştirme aşamasında. 
Ancak bunun çalışması için ambalajın üzerindeki dijital 
imzayı okuyabilmek gerekecek. Ayrıca dijital iletişimin 
ötesinde, otomasyona yardımcı olabilecek ambalaj 
malzemeleri hakkında düşünmemiz gerekiyor. Bir robot 
eli, insan eli kadar yumuşak olmayabilir. Peki hangi 
ambalaj gerekli? Hem robotlar hem de insanlar için ayrı 
tasarım yapmamız gerekebilecek.
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DİJİTAL  
DÖNÜŞÜM  

SIRLARI
Son yılların en öncelikli ve popüler konularından biri olan dijital 

dönüşüm, şirketler açısından pandemiyle beraber bir zorunluluk halini 
aldı. Peki bu dönüşümün en önemli noktaları neler? Dijital dönüşüm 

planlamaları nasıl yapılmalı? Uzmanlara sorduk.
ÜRÜN DİRİER



PLASFED 79

Dijital düşünme şirketi TING İstanbul, Türkiye’de 
şirketlerin dijital düşünme, strateji oluşturma 
ve rekabette güçlenme yolculuklarına rehberlik 
edecek bilgi ve veriler içeren ‘Dijital Düşünme 

Raporu 2021’i yayımladı. Bu yıl pandemi ve etkileri 
odağında şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarındaki 
davranışlarını ve stratejilerini inceleyen araştırmanın 
raporu, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında önemli 
değişimlere işaret ediyor. Raporda, hali hazırda bir dijital 
dönüşüm stratejisine sahip şirketlerin yüzde 85’inde 
pandemi ile birlikte yatırımların ve uygulamaların hız 
kazandığı aktarılırken, şirketlerin yoluna hasarsız devam 
edebilmesi için çevik yönetim yaklaşımı ve hızlı karar 
almanın bir zorunluluk haline geldiği belirtiliyor. Raporda 
ayrıca, dijital düşünme kriterlerinde geçen seneye 
kıyasla dikkate değer bir farklılık da göze çarpıyor. 
Araştırmaya katılanların yüzde 90’ı şirketlerinde dijital 
dönüşüm sürecini başlattıklarını söylerken, kalan yüzde 
10 ise planlama aşamasında olduklarını belirtiyor. Süreci 
başlatanların oranı geçen sene yüzde 80 seviyesinde 
iken bu yıl artışın hızlandığı dikkat çekiyor. Araştırmada, 
çalışan memnuniyetinin artırılması ve bunun yaratacağı 
domino etkisiyle müşteri memnuniyetine katkı 
sağlanması için dijital dönüşümde hangi süreçlere 
öncelik verildiği de önemli bir veri olarak karşımıza 
çıkıyor. Dijital Düşünme Araştırması katılımcıları, bu 
konuda yüzde 74,5 ile ‘Pazarlama ve İletişim’i ilk sıraya 
alırken, yüzde 54,5 ile ikinci sırada ‘Satış’ geliyor ve 
yüzde 49,1 ile ‘İnsan Kaynakları’ ve ‘Muhasebe/Finans’ 
üçüncü sırayı paylaşıyor. 

ÖNCELİK VERİ KÜLTÜRÜNDE
Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul’a 
göre pandemi süreci, dijital dönüşümü 
başaranları ve başaramayanları net 
şekilde ortaya çıkardı. Ofislerden 
çıkıp, ofisleri eve taşımamız gerektiği 

gün, dijital dönüşümünü ilerletmiş ya da tamamlamış 
işletmeler ve kuruluşlar çok hızlı uyum sağlayabilirken, 
bu konuda pek az girişimi olan ya da hiç olmayan 
işletmelerin oldukça zor zamanlar geçirdi. Bu anlamda 
önümüzdeki süreçte dijital dönüşüm yolculuğunu iyi 
planlamanın, işletmenin geleceğine çok anlamlı bir 
yatırım olacağını ifade eden Erkul, “Dijital dönüşüm 
yolculuğunu şekillendirecek işletmelerin öncelikleri 
arasında, veri kültürü, sektörlerine yönelik teknolojik 
yatırımlar, süreç yönetimi ve organizasyon değişiklikleri 
olması gerekiyor. Bu dört temel kavramın tek başına 
olması, başarılı bir dijital dönüşüm için, yeterli değil 
elbette. Bu kavramlar gerçekten değişim ve dönüşüm 
yaratabilecek bir lider ve ekip tarafından işlenmeli. Aksi 
halde elinizde istediğiniz kadar veri, istediğiniz kadar 
teknoloji olsun her zaman bir şeyler eksik kalacaktır” 
diyor. Verinin akılcı kullanımı için işletmenin stratejisine 
uyumlu bir veri kültürü ve her zaman ulaşılabilecek 
bir veri altyapısı oluşturulması gerektiğini vurgulayan 
Erkul’a göre dijital dönüşüm yolculuğunuzda en az veri 

kadar önemli bir diğer husus ise teknolojik altyapı. 
Sektörünüze yönelik teknolojik trendleri ve gelişmeleri 
takip edip bunları kendi işinize entegre edebileceğiniz 
fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Dijital dönüşüm için 
önemli gördüğü basamaklardan birinin de organizasyona 
yönelik sorumluluklar olduğuna değinen Erkul, “Dijital 
dönüşümün çalışanlar tarafından benimsenmesi ve 
buna uygun yapıda şekillenmesi gerekiyor. Bu dörtlü, 
liderlik ve ekip ruhuyla da birleştiğinde bizlere dijital 
dönüşümün altın anahtarını verecektir” diyor.

DİJİTAL İŞ GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR
İndus Danışmanlık Kurucu Danışmanı 
M. Efsun Yüksel Tunç’a göre, 
Türkiye’nin dijital dönüşümünün 
yaratacağı her fırsat, refah seviyesinin 
yükseltilmesi için, firmaların ürettiği 
ürün ve hizmetin kalitesini artıracağı 

gibi, daha geniş pazara hitap etmesini sağlayacak. 
Çoğu sektörde iş modellerindeki büyük değişimlerin, 
iş gücü piyasasının da dönüşmesine neden olduğunu 
belirten Tunç, “Yapılan son araştırmalar göstermekte 
ki, Türkiye’de içinde bulunduğumuz on yıllık dönemde 
işlerin yüzde 14’ü, 2030’larda ise yüzde 33’ü otomasyon 
riski altında. İşte bu nedenle, iş gücü piyasası üzerindeki 
etkilerini tehditten fırsata dönüştürebilmek ancak 
dijital becerileri yüksek nitelikli iş gücüyle mümkündür. 
Pandemin de hızlandırdığı bu dönüşüm içinde, dijital 
beceri geliştirmeye ve hızlı teknolojik değişimlere uyum 
sağlayacak hatta onlara yön verebilecek iş gücüne 
ihtiyaç var” diyor. Tunç’a göre firmalar çalışanlarına 
bu dijital dönüşüme ayak uyduracak şekilde yeniden 
yetkinlik kazandıramazlar ise, mevcut iş gücü daha 
verimsiz ve daha az istihdam edilebilir olacak. Firmaların 
rekabet gücü ise azalacak. Büyük şirketlerin dijital 
dönüşüm yatırımlarına daha fazla kaynak aktararak 
rekabete daha ileride başlayabileceklerini ifade eden 
Tunç, “KOBİ’ler ise ancak karar verme süreçlerini daha 
çevik olarak tasarlayıp, çalışan becerilerini odaklı bir 
şekilde geliştirip inovasyon yaparak rekabette yer 
alabilirler” diyor.

YÖNETİCİLERİN YÜZDE 87’Sİ  
HENÜZ PLAN AŞAMASINDA

International Data Corporation (IDC) tarafından 
gerçekleştirilen yeni bir IBM araştırmasına göre, 

Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin yüzde 87’si hibrit 
bulut stratejilerini takip etmeyi ya da uygulamaya 
almayı planlıyor. Araştırmaya katılan Türkiye’deki 
üst düzey yöneticiler; kuruluşlarının kriz atlatma, 

esneklik, maliyet tasarrufu, test etme ve geliştirme 
olanaklarından yararlanabilmeleri için hibrit bulut 

stratejilerinin uygulanmasına öncelik veriyor. Hibrit 
buluta yönelim giderek artarken, yapay zeka gibi 
teknolojiler yardımıyla, hibrit bulut stratejilerinin 

daha da fazla benimsenmesi gerekiyor.  
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KESİNTİSİZ İLETİŞİM ŞART
Djital dönüşüm sürecinde, teknolojik yeniliklerin getirileri 
sayesinde yeni bir çağ başladığını ifade eden Vitel 
Teknik Operasyonlar Takım Lideri Taycan Toprak’a göre 
pandemi süreci yeni bir gerçeklik, yeni bir dünya düzeni 
oluşturdu. İnsanları zaman ve mekandan bağımsız kılmak 
ve sınırlar altında özgürleştirmek gerekti. Bu noktada 
birçok kurum çaresiz bir biçimde teknolojiye sarıldı. Gerek 
büyük işletmeler, gerekse KOBİ’ler için dijital yol haritası 
çizmenin gerekli olduğuna işaret eden Toprak, “Ne yazık ki 
dijital dönüşüm için tek kullanımlık hazır bir paket mevcut 
değil. Ayrıca süreç için geçerli olan net bir çözüm yolu da 
bulunmuyor. Vitel olarak biz işin teknoloji cephesindeyiz. 
İş akışlarınızda verimlilik elde etmek istiyorsanız bilgi 
teknolojileri ağ altyapınızı dijital ortamda birbirine 
bağlamak ve pek çok noktadan kesintisiz iletişim kurmak 
zorundasınız. Ayrıca iş toplantılarınız için video konferans 
çözümleri gibi süreçleri bünyenize entegre etmelisiniz. 
Öte yandan sisteminizin güvenli olduğundan emin olmak 
için siber güvenlik çözümlerini de bünyenize almanız 
gerek” diyor. Enterprise Technology Research verilerine 
göre; teknoloji odaklı şirketlerin 2021’de uzaktan çalışan 
sayısını ikiye katlayacaklarını da aktaran Toprak şu 
bilgileri paylaşıyor: “Bu gelişmeler ışığında kesintisiz, 
esnek ve güvenli ağ yapısı ihtiyacı daha da öne çıkacak. 
Veri yığınları, doğru bir şekilde analiz edilip kullanılırsa, 
verimlilik artışı ile rekabette öne geçmek kaçınılmaz 
oluyor. Vizyon sahibi kurumlar bu nedenle ağ altyapısını 
güçlendiriyor ve SD-WAN çözümlerine terfi ediyor. Bilgi 
işlem ağlarının efektif bir şekilde uzaktan yapılandırılması 
ve yönetilmesi ihtiyacına cevap veren SD-WAN çözümleri 
ile BT personelinin iş yükü hafiflerken, evden çalışanlar 
internetleri kesintiye uğramadan gönül rahatlığıyla  
kendi işlerine odaklanabiliyor.”

ŞİRKETLERİN REKABET 
KASINI GÜÇLENDİRECEK
TTGV İktisadi İşletmesi’nin yeni markası 
Podera, iş dünyasının dinamiklerine uygun 
servisleri ile şirketlerin rekabet kasını 
güçlendirmek için yola çıktı. Podera, 
inovasyon, dijitalleşme ve rekabet ailelerinde 
toplam 8 servis ile hizmet verecek. İş 
dünyasının problemlerini farklı deneyler 
tasarlayarak çözmesini sağlayan ExpeBiz ve 
tamamen özgün olarak geliştirilen, takımlar 
arasında iletişimi güçlendiren CircleBiz, 
inovasyon kavramına bakışın yeniden 
yorumlanmasını hedefliyor. Dijitalleşme 
hedefinde olan şirketler için ise şirketlerdeki 
gizli dijital liderleri öne çıkaran DijiElçi, 
müşterilerin gördüğü ilk yüz olan saha 
çalışanlarının dijitalleşmesine yönelik olarak 
DijiSaha ve bu alanda yeni danışmanları 
öne çıkarmayı ve ekosistemi bu sayede 
geliştirmeyi hedefleyen DijiDanışman, 
dijitalleşme ailesini oluşturdu. Podera’nın 
sahada daha önce deneyimlenmiş 3 ayrı 
servisi İnoReka, DijiReka ve EkoReka ise  
özel analiz çalışmaları, radar uygulamaları  
ile özellikle büyük çaplı organizasyonlara 
yönelik olarak bir araya geldi.
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5 DiJiTAL 
DÖNÜSÜM TRENDi

Cisco Orta Doğu ve Afrika CTO’su Osama Al-Zoubi, evden 
çalışmanın giderek yaygınlaştığı ve kalıcı hale gelmesinin 
öngörüldüğü 2021 ve sonrasında, şirketlere ihtiyaç duyacakları 
esneklik ve güvenliği sunacak 5 dijital dönüşüm trendini 
açıkladı:

1 
Ağa bağlı iş yerleriyle ofise dönüş: Pandemi sonrası 
dönemde iş gücünün yüzde 30 ila 50’si kısmen veya 
tamamen evden çalışacak. Ortaya çıkan hibrit iş gücünün 

bir kısmı, ofise dönecek olsa da kalanı tamamen evden veya 
sadece belirli zamanlarda ortak ofis alanına giderek çalışmaya 
devam edecek. Dolayısıyla, iş yerini yeni sağlık önlemlerine 
uygun biçimde yeniden düzenlemek büyük öneme sahip. Bu 
da dinamik bir biçimde günlük kapasiteye uygun sayıda iş 
istasyonlarının tahsis edileceği ve grup toplantılarının yerini 
video konferansların alacağı anlamına geliyor.

2 
Binaları daha akıllı hale getirmek: Hükümetler küresel 
iklim değişikliği anlaşmalarının koşullarını yerine 
getirmek için eski binaların daha akıllı, daha sağlıklı ve 

daha fazla enerji verimliliğine sahip olmasını gerekli kılıyor. 
Buna uygun olarak, yeni akıllı binalarda aydınlatma, enerji 
kullanımı gibi konularda daha fazla sensör ve Nesnelerin 
İnterneti (IoT) kullanılacak. 

3 
Yönetilmeyen cihazlar daha fazla siber tehdide maruz 
kalacak: İnternete bağlanabilen her türlü cihaz, kötü 
amaçlı yazılımlara ve diğer tehditlere maruz kalıyor. 

Evlerde, iş yerlerinde, okullarda, hastanelerde ve ulaşım 
merkezlerinde yönetilmeyen IoT cihazlarının ve bunların 
karşılaştığı tehditlerin sayısı artıyor. 

4 
Evden çalışma normal olmaya devam edecek: Uzaktan 
çalışma çevresel etkiyi azaltmakla kalmayıp, aynı 
zamanda iş-yaşam dengesinde çok daha fazla esnekliğe 

olanak tanıyor. Ancak bu çalışma modelinin etkili olabilmesi 
için BT departmanlarının işletme varlıklarının güvenliğini 
sağlarken uzaktan çalışanlara ofisleri aratmayacak bağlantı 
olanağı sağlaması gerekecek. 

5
Operasyon ekiplerini her yerde bir araya getirme 
paradigması: Operasyonların giderek daha fazla dağınık 
olmasıyla birlikte, iş yükleri hızla çoklu bulut ortamlarına 

geçiyor. Buluta özel spesifik uygulamalar ve mevcut bulut dışı 
uygulamaları içeren hibrit bir ortam, öngörülebilir gelecek 
süresince varlığını koruyacak. Bu tür karmaşık ağları yönetmek 
için Güvenli Erişim Hizmeti Uç Noktası (SASE) çerçevesi 
gerekecek.

Fevzi GÜNGÖR  
Ödeal Kurucu Genel Müdürü 

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM  
İKİ KISMA AYRILIR”
Dijital dönüşüm sürecinde atılacak 
adımları iki kısma ayırmak daha 
açıklayıcı olacaktır. İlki satın alma 
sürecinin ve tedarikçi araştırmalarının 

dijitalleşmesi, müşteriye direkt ulaşmaya olanak sağlayacak 
şekilde satış kanallarının dijitalleşmesi, canlı sohbet ve sosyal 
medya hesapları üzerinden müşteri ilişkileri ve hizmetlerinin 
dijitalleşmesi, dijital reklamcılıkla hedef kitleye nokta atışı 
yapabilme ve mikro segmentasyon, dijital tahsilat, muhasebe ve 
vergi gibi süreçlerin dijitalleşmesidir. İkinci kısımda ise, klasik 
yöntemlerle mikro işletmeler ölçeğinde yapılması pek kolay 
olmayan ama neredeyse sadece dijital ortamlarda karlı hale 
gelen ve ölçeklenebilen işler var. Örneğin dünya çapında müşteri 
kitlesine çok düşük maliyetlerle direkt ulaşmayı mümkün kılan 
Dijital Pazar Yerleri ve E-ihracat gibi. Ödeal olarak 6 yıl önce, cep 
telefonlarını POS olarak kullanma imkanını sunan Cepte POS 
uygulamamızla sektöre adım atmıştık. Bugün baktığımızda, 
ekosistemi bu denli doğru okumuş olmaktan mutluyuz.

İlyas TURGUT / Teletek Genel Müdürü

“KOBİ’LER İÇİN  
İLK ADIM BULUT” 
Bulut bilişim, özellikle son 5 yılda 
kaydedilen ilerlemelerle birlikte bu 
konuda çok ciddi kolaylık ve avantajları da 
beraberinde getiriyor. Çünkü bulut bilişim 
her sektörden firma için iş uygulamalarına, 

her seviyede doğrudan erişimi mümkün kılıyor. Uygulama ve 
cihaz yatırımı, sistem odası yatırım ve operasyonu, internet 
bağlantıları ve bunların yedeklenmesi, iş sürekliliği ve felaketten 
kurtarma çözümleri, veri güvenliği gibi pek çok sorunu ortadan 
kaldırıyor ve tüm ihtiyaçlarınızı, kullandığınız kadar ödediğiniz 
bir paket içerisinde kullanımınıza sunuyor. Dolayısıyla, KOBİ’ler 
için dijital dönüşüm sürecinde ilk ve en önemli adımın, bulut 
bilişim kavramını doğru okumak olduğunu düşünüyoruz. Bilişim 
teknolojileri küresel ölçekte baş döndürücü bir hızla gelişiyor. 
Bu sebeple altyapı, platform ya da uygulama bazında bulut 
bilişim hizmetlerini kullanmaya başlamak, bu değişime ayak 
uydurabilmenin ilk adımı.

Ergin ÖZTÜRK / IFS Türkiye CEO’su 

“VİZYONERLER KRİZİ 
FIRSATA ÇEVİRDİ”
IFS olarak kurumsal iş uygulamalarımızla 
(ERP/FSM/EAM) dünyada 40 yıldır, 
Türkiye’de ise yaklaşık 20 yıldır şirketlerin 
dijitalleşmesinde rol üstleniyoruz. 
Pandemi krizine dijital dönüşüm açısından 

baktığımızda süreçlerini tam entegre bir altyapı üzerinden 
yönetebilenler bu sürece birkaç adım önde başladı diyebiliriz. 
Şirketlerin bu alandaki yatırımlarını artırdıklarını biliyoruz. 
Görüyoruz ki şirketler, kendilerine sürdürülebilirlik ve esneklik 
kazandıracak, verimliliklerini ve kârlılıklarını artıracak Kurumsal 
Kaynak Planlama (ERP), Saha Servis Yönetimi (FSM) ve 
Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) gibi iş uygulamalarını hayata 
geçirmek için aslında çok istekliler. Ürün ve çözümlerimize 
olan talep ve ilgi, son aylarda belirgin bir şekilde arttı. Vizyoner 
şirketler, bu tarz kriz dönemlerinde yaşanan süreci fırsata çevirip, 
yapay zekâ, veri analitiği gibi teknolojileri de içerecek şekilde 
yatırımlara başladılar. Türk şirketleri, bu süreçte kurumsal iş 
uygulamalarında bulut hizmetlerini kullanma konusunda da 
geçmişe oranla çok daha istekli bir yaklaşım gösteriyorlar.
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YETENEK YÖNETİMİ
Yetenek açığı kavramı tüm dünyada İnsan Kaynakları’nın gündeminde yer alıyor. 

İşveren açısından yeteneği bulmak ve korumak kritik öneme sahip. Peki, ülkemizde 
hangi alanlarda açık var? Bu yazımızda yetenek yönetiminin önemini araştırdık. 

ÜRÜN DİRİER 

2000’li yılların başlarından itibaren 
teknolojinin hızlı gelişmesi, iş yapış 
biçimlerinde de hızlı bir değişime neden oldu. 
Bu dönemde etkin insan kaynağı yetiştirmek 

için kurumlar, çalışanlarının içindeki yeteneği, iş 
hedeflerine uygun şekilde aktive etmeyi öne çıkaran 
bir yönetim yaklaşımı olarak “yetenek yönetimi”ni 
benimsedi. Mevcut performansın yeter şart olmaktan 
çıkarılmasının amaçlandığı yetenek yönetiminde, 
çalışanın geleceğe yönelik azmi, hevesi, değer katma 
isteği ve merakı kilit bir yaklaşım olarak öne çıktı. 

HER FİRMA İÇİN GEREKLİ
Yetenek yönetimi, organizasyonların hedefleri 
doğrultusunda, katma değer sağlayabileceğine 
inanılan insan gücü ile uzun soluklu ve sürdürülebilir 
bir iş ilişkisi kurabilmek için hayata geçirilen insan 
kaynakları süreçlerinin tümü olarak tanımlanıyor. 
Yetenek yönetimi küçük aile işletmelerinden çok büyük 

uluslararası kuruluşlara kadar her pozisyon ve her firma 
için dikkate alınması gereken bir konu. 

Kurumların zorlu rekabet şartlarında hedeflerine 
ulaşabilmelerini sağlayacak yetenekli çalışanları 
bulması ve bu kişilerin şirket içerisinde tutundurulması 
süreci, insanı merkeze alarak mümkün hale 
getirilebiliyor. Dijitalleşen, rekabetin yüksek olduğu 
bu çağda yetenek dönüşümüne her sektör ve alanda 
ihtiyaç olsa da öncelikli olarak bilgi teknolojileri, sanayi, 
tarım ve hizmetler, eğitim, sağlık ve iletişim alanlarında 
ihtiyaç olduğu görülüyor. 

SORUN DENEYİM EKSİKLİĞİ
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Yönetim 
Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, yetenek yönetiminin 
potansiyeli yüksek yeteneklere ulaşmayı amaçlayan 
sistematik bir süreç olduğuna değinerek, “Bunun 
için de ilk başta şirketin yetenek açıklarının ve boş 
pozisyonlarının belirlenmesi, bu pozisyonlara uygun 
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adayların işe alınması ve yeni çalışanların şirketin 
uzun yıllar içerisinde geliştirdiği sistemin içerisinde 
eğitilmesi gerekir. Artık şirketlerin yaptıkları işlerin 
sürdürülebilirliğini sağlayabilmeleri, yeterince esnek 
süreçlere sahip olabilmeleri ve karşılaşacakları 
krizlere karşı dayanıklı olabilmeleri için doğru bir 
yetenek yönetimi stratejisi oluşturması gerekiyor” diyor. 
Şirketlerin ancak yüksek potansiyelli insanların işe 
alınmasıyla rekabette kalabileceğini ve inovasyonu 
teşvik edebileceğini vurgulayan Öztınaz şu bilgileri 
aktardı: “TÜİK’in 2020 Mayıs tarihli ‘İstatistiklerle 
Gençlik 2019’ araştırmasının sonuçlarına göre; 
Türkiye’nin nüfusunun yüzde 15,6’sını 15-24 yaş 
aralığındaki genç nüfus dediğimiz kesim oluşturuyor. 
Bu ülke genelinde yaklaşık 13 milyon kişiye denk 
geliyor. Bu veriyi değerlendirdiğimizde özellikle 
geleceğin iş dünyası ve teknolojileriyle daha kolay 
entegre olacağını düşündüğümüz Z kuşağının sayısının 
ülkemizde oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Bu 
büyük bir potansiyel anlamına geliyor. Bununla 
birlikte ülkemizin yetenek açığı konusunda maalesef 
eksiği var. Manpower Group’un 2018’de Türkiye’de 
gerçekleştirdiği yetenek açığı araştırması çarpıcı 
sonuçlar sunmuştu. Türkiye’deki işverenlerin yüzde 
66’sının açık pozisyonlarını doldurmakta zorlandıklarını 
görüyoruz. Yetenek açığının en önemli sebebi yüzde 
31 ile adayların deneyim eksikliği. Manpower’ın dünya 
genelinde yaptığı araştırmada ise şirketlerin yetenekli 
iş gücü bulamama oranı yüzde 45. Türkiye’nin yetenek 
açığı oranı dünyadan daha yüksek.” 

“PERFORMANS GRUPLARI ÖNEMLİ”
Ergene Consulting&Hga Group Türkiye Kıdemli 
Danışmanı Onur Özgödek’e göre; ülkemizde kurumsal 

yönetim ikliminde ve eğitim araçlarının kullanımında 
kıdem, deneyim ve güvenilirlik öne çıkıyor. Özgödek, 
“Yeteneğe ihtiyaç olarak son yıllarda uzay ve savunma 
sanayii gibi alanlarda ciddi gelişmelerin başladığını 
görüyoruz. Uluslararası ticaret ve girişimcilik 
ekosistemini destekleyen hizmetlerde de bu alanlar 
kritik bir ihtiyaç haline geldi. Yetenek yönetiminde 
Türkiye’de diğer ülkelere göre önemli fırsatlar var. 
Özellikle yeteneğin hikâyesini yazmak için Türkiye’nin 
elinde geniş bir yetenek inşa alanı var. Ancak bu 
inşanın etkin, yenilikçi ve geleceğe yönelik kalıcı bir 
yapı olması için iki temel eksik dikkati çekiyor. Birincisi, 
hazır bilgiden çok, sentez becerisini kullanmaya imkan 
sağlanması, diğeri ise sermayenin entelektüel alanlara 
yeterince fırsat vermesi gerektiği” dedi. 

Araştırmalara göre; çalışanların performansa dayalı 
sınıflandırılmasında, bir kurumda en fazla yatırım 
yapılması gereken grubun Süper Performans Grubu 
olduğunu ve bu grubun tüm çalışanların yüzde 3 ile 
5’ini oluşturduğunu belirten Özgödek, gruplar hakkında 
şu bilgileri aktardı: “Önemli görevlerde yer alan ve 
yatırım yapılması gereken Kilit Performans Grubu 
ise tüm kurum çalışanların ancak yüzde 20-25’lik 
kısmını teşkil ediyor. Bir de normal düzeyde yatırım 
yapılarak desteklenmesi ve motive edilmesi gereken 
’Uyumlu Performans Grubu’ var. Bu gruptakiler tüm 
kurum çalışanlarının yüzde 70 ile en büyük bölümünü 
oluşturuyor. Her şirkette ayrıca ’Uyumsuz Performans 
Grubu’ var ki, bu grup da tüm çalışanların yüzde 5’inden 
daha az. Az yatırım yapılması gerektiren bu grup, 
uyumlu grubuna çıkamadığı takdirde genel olarak işine 
son veriliyor.”

TÜRKİYE 25’İNCİ SIRADA
Ergene Consulting&Hga Group Türkiye Kıdemli 
Danışmanı İbrahim Paksoy ise, teknolojinin her geçen 
gün daha hızlı ilerlemesi sebebiyle hem Türkiye’de hem 
de dünyada yetenek açığının gittikçe arttığını belirtiyor: 
“2019’da yapılan bir araştırmaya göre, yetenek açığı 
sıralamasında Türkiye tüm dünyada 25’inci sırada yer 
alıyor.”

PWC 2020 Talent Trends raporuna göre, CEO’ların 
yüzde 74’ünün doğru yeteneğe erişim konusunda 
endişeli olduğunu hatırlatan Paksoy’a göre; yetenek 
açığı problemini, mevcut çalışanlara yeni yetenek setleri 
kazandırarak belli bir düzeyde önlemek mümkün. 
Kuruluşların kısa, orta ve uzun dönemdeki yetenek 
açıklarını tespit ettikten sonra, bu açığı kapatmak 
için gerekli şirket içi eğitimleri devreye almaları çok 
önemli. Özellikle telekomünikasyon ve bankacılık 
gibi alanlarda yetenek açığının daha fazla olduğunu 
ifade eden Paksoy, “Tüm sektörlerde, özellikle dijital 
transformasyon sürecinde olan şirketler ve teknoloji 
alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda önemli 
düzeyde yetenek açığı dikkat çekiyor. Bu kapsamda 
Türkiye’deki yetenek ihtiyaçları ile dünyadaki genel 
trendler birbirine oldukça benziyor. LinkedIn tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre; 2020’de en fazla aranan 
yetenekler teknoloji alanında. Bu listede blockchain, 
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bulut teknolojileri ve yapay zeka yetkinlikleriyle satış 
yeteneği de listede ilk 10 arasında yer alıyor. Yaratıcılık, 
ikna kabiliyeti ve duygusal zeka gibi teknik olmayan 
yetenekler de en fazla aranan özellikler arasında” dedi.

SATIŞ PAZARLAMADA AÇIK FAZLA 
Yetenek yönetiminin her şirketin gündeminde olması 
gerektiğini söyleyen Great Place to Work Türkiye 
Genel Müdürü Eyüp Toprak’a göre; her şirkete uyum 
sağlayacak genel bir yetenek yönetimi modeli yok. 
Şirketler kendilerine ait kültürleri, yönetim tarzları, 
çalışan profilleri, bulundukları sektörler gibi birçok 
faktör nedeniyle kendilerine özgü şartlara uygun 
stratejileri belirlemeli. Yetenek yönetimi konusunun 
dünyada 15, Türkiye’de ise 5-6 yıllık geçmişi 
bulunduğuna değinen Toprak şu bilgileri verdi: 
“Yetenek yönetimi Türkiye’de çoğunlukla uluslararası 
işletmelerin programları ile yaygınlaştı. Bankacılık ve 
ilaç sektörlerinde uygulanmaya başlandı. Günümüzde 
ulusal, yerel ve aile şirketleri dahil olmak üzere sektör 
ve ölçek bağımsız pek çok şirkette öncelikli insan 
kaynakları fonksiyonlarından biri olarak uygulanıyor. 
Teknolojiyle bağlantılı işler ve satış pazarlama gibi 
bölümlerde yetenek yönetimi ihtiyacı daha fazla. Hızlı 
değişen gelişmeleri takip etmek, yetenekleri bulup 
kurum bünyesine dahil etmek, yetenek yönetiminin 
öncelikleri arasında yer almalı. Türkiye’de şirketler, yeni 
neslin daha bağımsız olduğunun, çalışma ortamlarına 
güven duymak istediklerinin, fikirlerine değer verilmesi 
gerektiğinin farkına varmış durumda. Güvenin bir şirket 
için nefes almakla eşdeğer olduğunu görüyorlar. Artık 
dünyada tepeden inme kararlarla yönetilen kurumların 
başarıları giderek düşüyor. Dönüşüme gözlerini kapayan 
ve çalışanlarının kendilerine güvenmelerini sağlamayan 
şirketler, özellikle nitelikli ve yetenekli çalışanlarını 
kaybetme, verim sağlayamama gibi durumlarla 
karşı karşıya. Yetenekli ve nitelikli çalışanların kaybı, 
şirketlerin ekonomik performanslarında olumsuz etki 
yaratıyor.”

“ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ  
MERKEZE ALINMALI”
Yetenek açığı ülkemiz için her geçen gün daha zorlu 
bir problem haline geliyor. Bunun temelinde gençlerin 
uluslararası çalışma fırsatlarını daha fazla önemsemesi 
ve buna olanak sağlayan şirketleri daha çekici bulması 
yatıyor. Öğrenen ve geliştiren bir organizasyon içerisinde 
yer almak artık alınan maaştan bile daha öncelikli bir 
tercih. Covid’in tercihler üzerinde yaratacağı etkiyi 
önümüzdeki yıllarda daha net göreceğiz. Bu yüzden 
evden çalışma kültürüne, bunun için gerekli teknik 
altyapıya, verimlilik takiplerinde esnekliğe ve uzaktan 
öğrenmeyle gelişim fırsatlarına şimdiden yatırım yapan 
şirketler yetenek kazanımında rekabet avantajına 
sahip olacak. Şirketlere tavsiyemiz bir yetenek tanımı 
yaparak bu sürece başlamaları yönünde oluyor. 
Tüm süreçler bu tanıma göre kurgulanıyor ve takip 
ediliyor. Özellikle bireyin öğrenebilme ve gelişebilme 
kabiliyetine odaklanan Öğrenme Çevikliği’nin merkeze 
alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bireylerin geçmiş 
performansından ziyade, yeni bilgiyi bulma, onu anlamlı 
bir şekilde mevcut işine adapte etme ve süreçleri yeniden 
tasarlayabilme becerisi çok daha kritik bir önemde. 
Öğrenebilen ve hızlıca uyumlanabilen bireyler kendilerine 
yapacağınız yatırımın kısa sürede geri dönüşünü sağlıyor 
ve zorlu değişim süreçlerinde doğal bir rol modele 
dönüşüyor. 

“HIPO GRUBU ÇOK ÖNEMLİ”
Günümüz organizasyonları, nitelikli insan kaynağından 
oluşan bir yetenek havuzunun yaratılabilmesi için 
sürdürülebilir ve etkin bir yetenek yönetiminin gerekli 
olduğunu biliyorlar. Fakat ikame zorluğu olan ‘kritik 
pozisyonlar’ ve bir değerlendirme sonucu belirlenen 
katma değeri yüksek ‘High-Potential (HIPO)’ grubundaki 
insan gücü için gerçekleştirilen yetenek yönetimi 
stratejisi, kaynakların optimizasyonu anlamında, 
mutlaka farklılık içermeli. HIPO grubunun iş çıktılarının 
bugün ve gelecekte organizasyonu hedeflere ulaştırma 
konusunda yüksek katma değer yaratacağının bilinmesi 
ve yetenek stratejisi belirlenirken bu unsurlar üzerinde 
temellendirilmesi çok önemli. World Economic Forum 
raporlarında özellikle Kuzey Yarım Küre ülkelerinde, 
genç nüfusun yaşlanan nüfusu dengelemede yetersiz 
kalması sebebiyle yetenek yönetimi sürecinde sıkıntılar 
oluşacağı görülmekte. Bu durum, yetenek savaşlarının 
ülkelerarası bir hale gelmesine sebep oldu. Ülkemizde, Y 
ve Z kuşağının diğer ülkelere oranla demografik artışının 
fazla olması, yetenek yönetimi stratejisi açısından bizim 
için bir fırsat. 

Aydın MUTLU 
Agile Partners Yönetici Ortağı

Gülfer IRMAK 
Deloitte Türkiye Yetenek Lideri 
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Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak hedef ve sorumluluklarınızdan bahseder misiniz? Yeni 
dönem için öngörüleriniz neler?

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün üretim ağırlıklı yapısını temsil eden 
EVSİD’de üçüncü yönetim dönemimize girdik. İlk 2 dönemde kurucu 
başkanımız Burak Önder ile birlikte çok güzel işlere imza attık ve 20 ülkede 
36 etkinlik gerçekleştirdik. Invitation Only İstanbul gibi farklı projelere imza 
attık ve son dönemde sanal ticaret heyetlerine yöneldik. Yeni dönem aslında 
Burak Bey ile başladığımız yolculuğun bir devamı. Ekip aynı heyecanla 
faaliyetlerine devam ediyor. Tek farkımız çıtanın her geçen gün daha da 
yukarıya çıkması ki bizim de isteğimiz bu yönde. 

Yaşadığımız pandemi süreci sektörü nasıl etkiledi? Bu süreçte devletin 
attığı ekonomik destek adımları hakkında neler söylemek istersiniz? Kısa 
çalışma ödeneği haziran sonuna kadar uzatıldı, sizce bu süre piyasaların 
normale dönmesi için yeterli mi?

Pandemi süreci geçtiğimiz yıl ihracatımızı kuşkusuz olumsuz etkiledi 
ancak çabuk toparlandık. Bu yılın ilk dört aylık verileri de değer bazında 
ihracatımızın 2020 yılına göre yüzde 48 oranında arttığını gösteriyor ki bu çok 
güzel bir gelişme. Pandemi döneminde üretimin kesintisiz devam etmesi ve 
kısa çalışma ödeneği uygulaması sanayiciler için olumlu, ancak özel sektörün 
borç yükü halen çok yüksek ve faizlerin de yükselmesi kırılganlığımızı 
arttırmakta. Sanayicileri finansal anlamda rahatlatıcı ilave adımların 
atılmasını bekliyoruz.

Sektörde istihdamın korunabilmesi için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 

İhracat yoğun çalışan bir sektörüz ve kısa çalışma ödeneği ile birlikte 
istihdamda bir değişikliğe gitmedik ve mevcut personel yapımızı koruduk 
diyebiliriz. Sektörün ihracatını arttırmaya yönelik faaliyetlerimiz de aslında 
bağlantılı şekilde üretimi ve istihdamı arttıracaktır diye düşünüyoruz.

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün, Türkiye’nin toplam ihracatına katkıları 
hakkında neler söylemek istersiniz? 

Sektör olarak 2020 ihracatımız 2.55 milyar düzeyinde ve Türkiye toplam 
ihracatı içerisindeki payımız da yüzde 1.6 düzeyinde. Ancak sektör net 
ihracatçı bir yapıda ve ticaret fazlası veriyoruz. Bu anlamda da dünyada 
sektörel bazda ticaret fazlası veren ülkeler arasında Çin’den sonra ikinci 
sıradayız.

Avrupa ve Orta Doğu pazarında hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? 
Pandemi sürecinde ihracat oranlarında nasıl bir değişiklik oldu?

İhracatımızın yüzde 55’ini Avrupa, yüzde 23’ünü ise Orta Doğu pazarına 
gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde Avrupa payı biraz daha arttı, özellikle 
Avrupalı zincirler Asya’dan tedarik ettikleri ürünleri yakın kaynaklardan tedarik 
etmeye yöneldiler. 

Bu süreçte insanlar evlerinde daha çok zaman geçirmeye başlayınca 
mutfak eşyalarına karşı da talep arttı. Peki en fazla talep hangi ürünlere 
geldi?

Evet, pandemi dönemi tüketici alışkanlıklarımızı oldukça değiştirdi. İlk 
başlarda evde ekmek yapmaya yöneldik ve bir yandan unları koyacağımız 
büyük saklama kapları, diğer taraftan ekmek yapma makinalarına talep 
arttı. Sonrasında restoranların kapanması ile daha çok evde yemek yapmaya 
başladık; tencere, tava, ızgaralara yönelim oldu. Şimdilerde de evlerimizi 
güzelleştirmek ve kendimizi mutlu etmek için ev ve mutfak eşyalarını, 
dekoratif ürünleri almaya devam ediyoruz. 

Ev ve Mutfak 
Eşyaları 

Sanayicileri 
Derneği 
(EVSİD) 
Yönetim 

Kurulu 
Başkanı  

Talha Özger 
ile hem 

yeni dönem 
hedeflerini, 

hem de 
pandemi 

sürecinin 
sektöre 

etkilerini 
konuştuk.
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Ev ve mutfak eşyalarında yeni teknolojiler ve trendler ürünlere nasıl yansıyor?  

Son dönemde pişirme grubunda ürün hacimleri biraz daha küçüldü; eskiden 5-6 lt’lik tencereler 
ağırlıkta iken aile fertlerinin sayısı küçüldükçe daha küçük tencere ve tavalar tercih edilmeye 
başlandı. Plastik ve cam konusunda dolap içi düzenleyici ürünlere talep arttı. Özellikle pandemi ile 
birlikte dış mekan ürünleri, sandviç kutuları, termos, bardaklar daha fazla kullanılmaya başlandı; 
çünkü artık yemeğimizi evde hazırlayıp işe veya okula götürmeye başladık. Daha sağlıklı, elektrikli 
yemek pişirme ürünleri hayatımıza girmeye başladı, teknolojiyi daha fazla kullanır olduk.

Aynı zamanda O.M.S. Collection ile de sektörde aktif olarak rol alıyorsunuz. Yoğun iş hayatınızı 
nasıl organize ediyorsunuz? Kariyer hayatında başarının sırrı sizce nedir?

Sivil toplum kuruluşlarında görev almak hele ki yoğun bir profesyonel hayatınız varsa zaman 
zaman sizi zorlayabiliyor. Eğer profesyonel iş yaşamınızı, sivil toplum kuruluşlarındaki görevinizi 
ve özel hayatınızı dengeleyebilirseniz hayatınızı kolaylaştırabiliyorsunuz. Ben biraz daha şanslıyım; 
hem OMS olarak şirketimizdeki profesyonel yapı, hem de EVSİD’deki ekip arkadaşlarımız 
sayesinde süreç daha kurumsal ilerliyor, bize de orkestra şefliği kalıyor. 

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

Ömer Bey ile geçtiğimiz dönemde de çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik, hem tecrübesi hem 
de sektöre yakınlığı ile Ömer Karadeniz’in plastik sektörü için bir şans olduğunu düşünüyorum. 
Umarım yeni dönemde de PLASFED ile ortak çalışmalara imza atarız.

“İHRACATIMIZIN 
YÜZDE 55’İNİ AVRUPA, 

YÜZDE 23’ÜNÜ İSE 
ORTA DOĞU PAZARINA 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. 
PANDEMİ DÖNEMİNDE 

AVRUPA PAYI BİRAZ 
DAHA ARTTI, ÖZELLİKLE 

AVRUPALI ZİNCİRLER 
ASYA’DAN TEDARİK 

ETTİKLERİ ÜRÜNLERİ 
YAKIN KAYNAKLARDAN 

TEDARİK ETMEYE 
YÖNELDİLER.” 
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H. ALİ ATEŞ

“ÖNCELİĞİMİZ  
AR-GE ÇALIŞMALARI”

Plastik sektörüyle 1968 yılında tanışan, çalışma azmi ve girişimci ruhuyla 
Türkiye’nin ilk “bimetalik kovan” üreticisi olan Almak Ateş Makine San. ve Ticaret 
A.Ş. kurucusu H. Ali Ateş ile bugüne kadar uzanan kariyer hikâyesini konuştuk. 

Yenilikçi ürünleri ve sektörün detayları hakkında da bilgi aldık.   
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Sizi daha yakından tanıyabilmemiz için bize kısaca 
kendinizden bahsedebilir misiniz?

1951 yılında, Elazığ’ın 20 km yakınında, merkez 
Dereboğazı köyünde dünyaya geldim. İlkokuldan 
sonra, 13 yaşındayken babam Elazığ’da küçük bir 
torna atölyesine beni çırak olarak verdi. Tabii o 
dönemlerde bir meslek öğrenmek için çıraklık yaparak 
para kazanmanız söz konusu değildi. 16 yaşındayken 
çalışmak için İstanbul’a gittim. Bir yakınımın vasıtasıyla 
bugün de iş hayatına devam eden İnci Plastik ve Jüt 
A.Ş.’ye işe girdim. Patronum, Allah uzun ömrüler versin 
Taki Vatandost’un yanında kendi atölyemi kurana 
kadar, yani 1974’e kadar çalıştım. Plastik sektörüyle 
tanışmam 1968 yılında oldu. Kendi atölyemi açacağım 
zaman o zamanki Transtürk Holding firmasına giderek 
bir adet torna tezgahı almak istedim. 20 bin lira nakit 
param vardı. Fakat tezgah 144 bin liraydı. 124 bin 
lirasına patronum Taki Bey kefil oldu. Senet yaptım ve 
o senedi gününden önce ödeyerek patronumu mahcup 
etmedim. 1974 yılında Topkapı’da 60 m2’lik bir alanda 
başlayan üretim alanımız şu anda Esenyurt’ta 10 bin 
m2’lik bir alanda devam ediyor.

Almak Ateş Makine’nin kuruluş süreci ve günümüze 
gelene kadar geçirdiği aşamalarla ilgili neler 
söylemek istersiniz?

İlk kurulduğu dönemlerde iş seçme olanağımız pek 
yoktu, üretimimiz farklı plastik makineleri ve yedek 
parça imalatıyla devam ediyordu. İlk üretimim aglomer 
makinesiyle oldu. 1969 yılında İnci Plastik’e Avusturya 
malı bir aglomer makinesi gelmişti. Ondan esinlenerek 
Türkiye’nin İlk aglomer makinesini yaptım. Bununla 
beraber 1974 yılında, Türkiye’nin ilk 10 m sera örtüsü 
ekstruderini Göreme Plastik firmasına yaptım. Özen-İş 
plastik firmasına boru ekstruderleri yaptım. O zamanın 
büyük firmaları; Vatan Plastik, İnci Plastik, Çopuroğlu 
Plastik, Göreme Plastik, Bilsan Plastik, Demir Plastik 
gibi firmalara film ekstruderleri, granül makineleri 
ürettik. O dönemde teknoloji bu kadar gelişmemişti, 
Ar-Ge diye bir şey yoktu. Avrupa’dan gelen makineleri 
kendimiz ustalıkla çizer ve üretirdik. Bir motoru veya 
bir termostatı haftalarca beklediğimiz olurdu. Şimdi 
istediğiniz malzemeyi bulabiliyorsunuz. Makinelerin 
redüktörlerini, vida kovanlarını, kafalarını, her şeyi 
kendimiz üretirdik. Yani; montaj makineciliği yoktu.

Vida kovanları alanında branşlaşmanız nasıl oldu? 

Sektör zamanla çok büyüdü ve vida kovan talepleri 
arttı. Ben de Almak Ateş Makine olarak branşlaşma, bu 
alanda büyüme kararı aldım. Ben vida kovan üretimine 
başlarken, bu işi yapan sadece Hasmak Hasan Manav 
abi vardı. Ben bayrağı bir adım ileriye götürmek için, 
1982 yılında Türkiye’nin ilk derin delme tezgahını, 
1985 yılında da Türkiye’nin ilk vida açma tezgahını 
Almanya’dan getirdim. O seneye kadar bu işlerin hepsi 
torna tezgahıyla yapılıyordu. 1994 yılına kadar üretime 
böyle devam ettim. 1994 yılında büyük oğlum Mustafa 

Ateş işe dahil oldu. İlk CNC vida açma tezgahını 
İtalya’dan getirdik. Ardından 1998 yılında ilk ısıl işlem 
fırınımızı devreye soktuk. Bu fırınla birlikte Türkiye’nin 
ilk ve tek entegre vida kovan tesisi olduk. 2000 yılında 
Altech firmasını kurduk. Makine imalatına geçmişten 
gelen tecrübemizle devam etme kararı aldık. 2004 
yılında küçük oğlum Emrah Ateş’i makine mühendisi 
olarak bu firmanın başına getirerek, plastik geri 
dönüşüm makinaları imalatında, dünyanın 60 ülkesine 
ihracat yapan bir firma haline geldik.

Yurt dışı faaliyetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Şu anda iki firmamızın dışında Almanya’nın Hannover 
kentinde 6 bin m2 bir yer satın alarak Avrupa’da da 
üretime başlamak için bir yol haritası belirledik. Burada 
plastik ekipmanları pazarlayan Remaplast Gmbh 
adında bir şirket kurduk. Ayrıca Almanya’da Altech 
Makine’nin showroom’unu da kurarak Avrupa’daki 
müşterilerimizin Türkiye’ye gelmeden makineleri 
deneyebileceği bir ortam hazırladık. 

İnovasyon ve Ar-Ge alanlarında Almak Ateş Makine 
olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? 

Şu anda gerek Almak’ta gerekse Altech Makine’de 
önceliğimiz, Ar-Ge çalışmalarına verdiğimiz önemdir. Zira 
bu çalışmaların sonucunda ülkemizde ilk defa üretilen 
ürünlerimiz mevcut. Almak Ateş Makine olarak 2020 
senesi içerisinde ekstruder ve enjeksiyon kovanlarında 
bimetalik kaplamalı kovan üretimine geçtik ve bu 
kovanlar sayesinde 4 kata kadar uzun ömür ve aşınma 
dayanımıyla ilgili çok önemli yol kat ettik. Avrupa’nın 3. 
bimetalik tesisini kurduk. Almanya’dan transfer ettiğimiz 
bimetalik kaplama teknolojisiyle kendi Ar-Ge’mizde 
geliştirdiğimiz özel alaşımlı tozlarla çok özel kaplamalı 
kovanlar elde ettik. Tabii ki bu konuma 5 yıllık bir 
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çalışma ve emeğin sonunda ulaşabildik. Ayrıca Altech 
firmamızda, 2020 yılı itibarıyla patenti firmamıza ait olan 
otomatik lazer filtre sistemini geliştirdik. Türkiye’de ilk 
defa üretilen otomatik lazer filtremiz sayesinde, Altech 
geri dönüşüm ekstruderlerinden çıkan granüller hem 
daha kaliteli, hem de uzun zaman filtre değiştirmeden 
performansı yüksek seviyelere ulaşan makineler oldu. 
Fiyat performans oranı olarak çok avantajlı bir filtre 
sistemi olan Mikrofilt Lazer Filtre sistemleri plastik geri 
dönüşüm sektörümüzde bir çığır açtı. Bu başarıların 
temelinde Ar-Ge inovasyon ekibinin dinamik yapısı 
yatıyor. 

Pandemi süreci Almak Ateş Makine’yi gerek üretim 
şekli gerekse ürün satışı açısından nasıl etkiledi? Bu 
süreçte en çok hangi konularda sıkıntı yaşadınız? Bu 
sorunları gidermeye yönelik çözüm önerileriniz neler?

Biz bütün personelimizi bir futbol takımı gibi yönetmeye 
çalışıyoruz. Yani iyi bir takım oyunu için elimizden 
geleni yapıyoruz. Bunu şirket politikası olarak belirledik 
ve dünyanın içinde bulunduğu bu pandemi sürecinin 
başladığı dönemde tüm çalışanlarımıza gerekli eğitimi 
verdik, tüm önlemlerimizi aldık. Personelimizin toplu 
olarak kullandığı yemekhane ve servislerimizde de 
gerekli düzenlemeleri sağlayarak hijyen koşullarını 
kendimiz oluşturduk. Servis araçlarının sayısını iki 
katına çıkartarak, seyahat esnasında her personelimizin 
bir koltukta oturmasını sağlayarak hızlı çözümlere 
ulaştık. Evden çalışması müsait olan arkadaşlarımızı, 
evden çalışmaya adapte ettik. Firmalarımız pandemi 
dönemi de olsa dinamik bir sene geçirdi. Pandemide 
daha da güçlenerek yolumuza devam ettik. Ar-Ge ve 

yenilikler için bu dönem bir dönüm noktası oldu. Gerek 
Almak Ateş Makine A.Ş. gerekse Altech A.Ş., vida kovan 
ve plastik makine sektörünü başarıyla temsil etmeye 
devam edecek.

Sektörde başarılı olmak isteyen gençlere 
verebileceğiniz tavsiyeler neler?
Gençlere tavsiyem; yaptıkları iş ne olursa olsun, 
azimle sıkılmadan, hemen pes etmeden mücadele 
etmeleri. Hayatta en sevmediğim cümle “İdare eder” 
cümlesidir. Bir işi ya çok iyi yaparsınız veya o işe hiç 
başlamazsınız. Yaptığınız işin hakkını verin ve en iyiyi 
yapmayı hedefleyin, hedefiniz para kazanmak değil, iyi 
iş yapmak olsun. Böyle bir yol belirlerseniz para zaten 
sizi takip edecektir.

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

Ömer Karadeniz’i yakından takip ediyorum. Zira 
kendisiyle 30 yıla dayanan bir dostluğumuz var. 
Karadeniz ailesi plastik sanayiine yıllardır hizmet eden 
bir ailedir. Ömer Bey’in olduğu her platformdan başarı 
çıkmıştır. Tabii ki Ömer Karadeniz başkanlığındaki 
Plasfed ekibi de başarısını başkanından almaktadır. 
Sektörümüzün sorunlarını çözme yolunda önemli yol 
kat edeceklerinden şüphem yoktur. Sektör için çalışan 
tüm meslektaşlarıma ve Türk plastik sektörünün 
sanayicilerine yüce Allah’ın yardımcı olmasını temenni 
eder, ülkemizin muassır medeniyetler seviyesine 
çıkması yolunda tüm engelleri aşarak hedefe 
ulaşmalarını dilerim.
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ÖMER DURMUŞOĞLU 

“HER YIL ÜRÜN VE 
İHRACAT ÜLKE SAYISINI 

ARTTIRIYORUZ”
Dursan Plastik Makina Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti. kurucusu  

Ömer Durmuşoğlu, şirketin dünden bugüne geçirdiği süreçleri anlattı. 
Sanayicilerin yaşadıkları sıkıntılar için de çözüm önerilerinde bulundu. 
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Dursan Plastik’i kurduğunuz günlerden bugüne şirket 
nasıl bir değişim geçirdi, bize bu süreç hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 

Dursan Plastik 1968 yılında kuruldu. İlk iş olarak bisiklet 
parçaları imalatına başladık. İlk enjeksiyon makinasını 
Kamasan firmasından 1972 yılında alarak imalatını 
sürdürdük. 1976 yılında el aletleri imalatı, 1980 yılından 
itibaren Singer Dikiş Makinaları yedek parça imalatı ve 
daha sonra Türkiye’nin önde gelen firmalarına yan sanayi 
olarak devam ettik. 2000 yılından itibaren firmanın 
yönetimini ikinci kuşak oğlum Uğur Durmuşoğlu’na 
bıraktım. 2005 yılında Durmuşoğlu Plastik kuruldu. 
2015 yılından beri Sürplast Plastik Sanayi ve Dış 
Ticaret Ltd. Şti. ve 2017 yılında da Euromould Plastik 
Kalıp Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile kalıp imalatını 
sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, Grup Şirketleri 
ile birlikte 4 fabrikada 120 çalışan, 300 çeşit ürün ile 50 
ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katma değer 
sağlamaya devam ediyoruz. 

İhracat yaptığınız ülkeler hangileri?

Avustralya, Almanya, Amerika, İsrail, Fransa, Dubai 
ve İtalya’ya ihracat yapıyoruz. Dursan Plastik; grup 
şirketleriyle birlikte her yıl ürün sayısını ve ihracat ülke 
sayısını arttırarak gelişen teknoloji ile yoluna devam 
ediyor. 

Başarılı bir sanayici olarak, sanayicilerin en büyük 
sıkıntılarını nasıl özetlersiniz? Bunlarla ilgili sizce 
neler yapılabilir?

Sanayicinin en büyük sıkıntıları; devletten yeterli desteği 
görememesi, sanayiye ve sanayiciye sahip çıkılmaması. 
Özellikle de organize sanayi bölgelerinin yetersiz 
olduğu, kurulanların da bürokrasiye takıldığı görülüyor. 
Ülkeyi ileriye taşıyacak çıraklık eğitim merkezlerinin, 
meslek liselerinin arttırılması, üniversitelerde plastik 
fakültelerinin açılması, nitelikli eleman yetiştirmede 
ülkenin önünü açacaktır. Ayrıca, plastik sektörüyle 
ilgili sivil toplum kuruluşları, sanayicileri gelişen dünya 
teknolojileriyle ilgili aylık bültenler ve  geniş katılımlı 
seminerler düzenleyerek bilgilendirmelidir. 

Pandemi şirketinizi nasıl etkiledi? 

Ham madde fiyatlarının aşırı artışı nedeniyle çalışma 
kapasitemiz yüzde 30 azaldı.

İş hayatında başarının sırrı sizce nedir? 

Çok çalışmak, dürüst olmak, sebat etmek…

“AVUSTRALYA, 
ALMANYA, AMERİKA, 

İSRAİL, FRANSA, 
DUBAİ VE İTALYA’YA 

İHRACAT YAPIYORUZ. 
DURSAN PLASTİK; 

GRUP ŞİRKETLERİYLE 
BİRLİKTE HER YIL 
ÜRÜN SAYISINI VE 

İHRACAT ÜLKE SAYISINI 
ARTTIRARAK GELİŞEN 

TEKNOLOJİ İLE YOLUNA 
DEVAM EDİYOR.” 
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LATİN AMERİKA’NIN
DIŞ TİCARET MERKEZİ

MEKSİKA
Dünyanın gelişmekte olan en büyük 5’inci pazarı olan Meksika,  
Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin ithalat ve ihracat rakamlarıyla  
en yüksek paya sahip olan ülkesi. Coğrafi uzaklığa rağmen Türkiye  
ile dış ticareti ise 1.5 milyar dolara yaklaştı. ÖZBEY MEN

Başkenti   Mexico City

Para birimi  Meksika Pezosu

Dili   İspanyolca

Nüfusu   130 milyon

Kişi başı milli gelir  8.069 dolar



PLASFED 97

Estonya

PLASFED 97

m
eksika, yüzölçümü 
bakımından Latin 
Amerika ülkeleri 
arasında Brezilya 
ve Arjantin’den 
sonra 3’üncü sırada 
yer alıyor. Güney 
Amerika’yı Kuzey 
Amerika’ya, Pasifik 
Okyanusu’nu ise 
Meksika Körfezi’ne 
bağlayan Meksika, 
ABD ile 3.141 km, 
Belize ile 250 km ve 
Guatemala ile 962 km 
sınıra sahip. Yaklaşık 
130 milyonluk nüfusu 
ile Latin Amerika’da 
Brezilya’dan sonra 
2’nci en fazla nüfusa 
sahip ülke olan 
Meksika, dünyada ise 
en kalabalık 11’inci 
ülke durumunda 
bulunuyor.

Meksika’nın başlıca doğal kaynakları; petrol, gümüş, 
bakır, altın, kurşun, çinko, doğal gaz ve keresteden 
oluşuyor. Mısırın anavatanı olan Meksika’nın diğer 
başlıca tarım ve hayvancılık ürünleri; buğday, soya 
fasulyesi, pirinç, fasulye, pamuk, kahve, meyve ve 
domates olmakla beraber; sığır eti, kanatlı etler ve süt 
ürünleri de başlıca hayvancılık ürünlerini meydana 
getiriyor. Meksika sanayisi gıda, tütün, kimyasallar, 
demir-çelik, petrol, madencilik, tekstil ve hazır giyim, 
otomotiv ve dayanıklı tüketim mallarından oluşuyor.

5’İNCİ EN BÜYÜK GELİŞMEKTE OLAN PAZAR
Latin Amerika’nın en güçlü ekonomilerinden 
birine sahip olan Meksika; Çin, Brezilya, Rusya ve 
Hindistan’dan sonra dünyanın 5’inci büyük “gelişmekte 
olan pazarı”. 1980’li yıllardan itibaren geçirdiği 
ekonomik dönüşümün ve 1994 yılında yürürlüğe 
giren NAFTA’nın etkisiyle ABD ve Kanada ile ticareti 
üç kat artan Meksika, liberal bir ekonomiye sahip. 
Ancak özel ve kamuya ait tekelleşmiş şirketlerin ülke 
ekonomisindeki ağırlığı hâlâ hissediliyor. Bu durum, 

rekabeti ve üretkenliği kısıtlayan, fiyatları arttıran ve 
hizmet kalitesini düşüren önemli bir yapısal faktör 
olarak duruyor. Son yıllarda ülke ekonomisindeki ağırlığı 
azalmakla birlikte petrol gelirleri hâlâ ihracat gelirlerinin 
yüzde 10’unu ve tüm kamu gelirlerinin üçte birini 
oluşturuyor. Devlete ait petrol şirketi Pemex, dünyanın  
yedinci büyük petrol şirketi durumunda.

BİRÇOK ÜLKEYLE STA’SI VAR
Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında ithalat 
ve ihracat rakamlarıyla en yüksek paya sahip olan 
Meksika, bölge ihracatının ve ithalatının üçte birini 
gerçekleştiriyor. Meksika’nın başlıca ihraç ürünleri; 
otomobiller, otomatik bilgi işlem makineleri, karayolu 
taşıtları için aksam ve parçalar, eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar, ham petrol, telefon cihazları, 
monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları, 
izole edilmiş teller, kablolar, tıpta, cerrahide, dişçilikte 
ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar, traktörler, 
oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve 
parçaları, buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu 
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ve dondurucu cihazlar ve ısı pompalarından meydana 
geliyor. Dış ticaretinde ABD’ye olan bağımlılığını 
azaltmak, ürün ve pazar çeşitliliğini sağlamak için 
üçüncü ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) 
imzalamış olmasına rağmen, Meksika’nın 2019 yılı 
ihracatında yüzde 76 payla ilk sırada ABD yer alıyor. Bu 
ülkeyi Kanada, Almanya, Çin, Tayvan, Brezilya, Japonya, 
Kolombiya ve Güney Kore izliyor. Türkiye ise yüzde 0.04 
payla Meksika’nın 2019 yılı ihracatında 45’inci sırada 
yer alıyor.

Meksika’nın ithalatında da yüzde 44.1 payla ilk sırada 
ABD var. ABD’yi Çin, Japonya, Almanya, Güney Kore, 
Malezya, Kanada, Tayvan, Brezilya ve İtalya izliyor. 
Meksika’nın ithalatında Türkiye yüzde 0.2 pay ile 31’inci 
sırada bulunuyor.

TÜRKİYE İLE TİCARET
Türkiye ile Meksika arasındaki ticaret, coğrafi uzaklık, 
nakliye masraflarının yüksekliği, kolay bozulabilir 
ürünlerin taşınmasındaki zorluklar, iki ülkenin de 
benzer üretim ve ihracat yapılarına sahip olması ve 
Türkiye’nin AB pazarına, Meksika’nın ise ABD pazarına 
odaklanması nedeniyle düşük hacimde seyrediyor. 
2020 yılında Türkiye’nin Meksika’ya ihracatı 538 milyon 
dolar, bu ülkeden ithalatı ise 832 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 2020 yılında Meksika ile ticarette 294 
milyon dolar dış ticaret açığı meydana geldi.

Türkiye’nin Meksika’ya ihracatında başlıca ürünleri 
kadınlar ve kız çocukları için takım elbise, takım, 
ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, erkekler ve 
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erkek çocukları için gömlekler, motorların aksam ve 
parçaları, kazak, süveter, hırka, yelek gibi örme hazır 
giyim ürünleri, tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, 
havlu veya kağıt peçete, mücevherci eşyası, demir veya 
çelikten eşya, elektrikli makine ve cihazlar, meyveler ve 
sert kabuklu meyveler, plastikler ve mamulleri, kauçuk 
ve kauçuktan eşya, alüminyum eşyalar oluşturuyor.

Türkiye’nin Meksika’dan İthalatında ise ilk sırada 
buğday yer alıyor. Bu ürünü optik, fotoğraf, ölçü, tıbbi 
alet ve cihazları, vinil klorür, telefon cihazları, medikal 
cihazlar, pamuk, pamuk ipliği, pamuklu mensucat, 
inorganik boyalar, organik kimyasallar, bilgisayarlar, 
elektrik devreleri ve otomobiller izliyor.

STA’YA İHTİYAÇ VAR
DEİK/Türkiye Meksika İş Konseyi Başkanı Ayşe Nazlı 
Dereli Oba, Türkiye ve Meksika arasındaki siyasi 
ilişkilerin eskiye dayandığını, ancak coğrafi açıdan uzak 
olması sebebiyle Meksika’ya uzun yıllar ihracatçımız 
ve yatırımcımızın yeterli ilgiyi göstermediğini belirtiyor. 
Hâlihazırda dünyanın büyük ekonomilerinden biri 
olan Meksika’nın 2050 yılında dünyanın en büyük 
5 ekonomisi içinde yer alacağının tahmin edildiğini 
hatırlatan Oba; “İki ülke arasındaki ekonomik 
potansiyeli tam anlamıyla ortaya çıkarabilmek için bir 
serbest ticaret anlaşması ya da gümrük vergilerinin 
kaldırılması veya kademeli olarak düşürülmesini 
düzenleyen bir anlaşmaya ihtiyaç var. Meksika ve 
Türkiye arasında bir STA imzalandığı takdirde ekonomik 
ve ticari faaliyetlerin ivme kazanacağı öngörülebilir. 
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Şu anda karşılaşılan sıkıntı ve önyargıların ortadan 
kalkabileceğini düşünebiliriz. Buradan hareketle, İş 
Konseyi olarak önümüzdeki dönemde sektörel odaklı 
Interconnected Business Series etkinliği, STA’ya ilişkin 
çalışmalar ve Meksika’da Türkiye’nin tanıtımı gibi 
projelerle devam edeceğiz” diyor.

Meksika’nın, büyük yatırım hedefleri ve programları 
olan bir ülke olduğunu kaydeden Oba, sözlerine şöyle 
devam ediyor:

“Meksika pazarının Kuzey Amerika’ya giriş kapısı 
niteliğinde olması, gümrüksüz ithalat olanakları, 
Türkiye’deki üretici ve ihracatçılar için kayda değer 
fırsatlar barındırıyor.  Meksika, son yıllarda Çin ve 
Brezilya gibi ülkelerin gerisinde kalmamak için pek çok 
sektörde yabancı yatırım serbestliği sağladı. Yabancı 
yatırımların büyük çoğunluğu ABD’ye hızlı teslim 
avantajı nedeniyle kuzeydeki eyaletlerde ve Yucatan 
yarımadasında, bir kısmı da Federal District (Mexico 
City) ve çevresinde yoğunlaşmış durumda. Finans, 
otomotiv ve elektronik en fazla yatırım çeken sektörler. 
Türkiye’nin Meksika ile ticari ve yatırım ilişkilerinin 
geliştirilmesinde, Türkiye’nin güçlü yanlarına ilişkin 
yapılan analizde öne çıkan faktörler; Türkiye’nin önde 
gelen otomotiv ve elektronik üreticilerinden biri olması, 
Meksika’nın ithalatında önemli yer tutan malların 
ihracatında Türkiye’nin rekabet gücünün bulunması, 
Türkiye ile Meksika’nın iş yapma kültürü olarak 
birbirlerine benzemesi, Türkiye’nin Avrupa kalitesinde 
Çin ile rekabet edebilen fiyat seviyesinde ürünler 
üretebilmesi olarak belirlendi.”

MEKSİKA’NIN DIŞ TİCARET  
GÖSTERGELERİ ( milyar dolar)

Yıllar       İhracatı  İthalatı

2015       381   395
2017       409  420
2018       451  464
2019       472   467

TÜRKİYE’NİN MEKSİKA  
İLE TİCARETİ (milyon dolar)

Yıllar        İhracat  İthalat
2015        344  861
2018        600  634
2019        602   678
2020        538   832

DEİK/Türkiye Meksika İş Konseyi Başkanı Ayşe 
Nazlı Dereli Oba, Türkiye ve Meksika arasındaki 

siyasi ilişkilerin eskiye dayandığını, ancak coğrafi 
açıdan uzak olması sebebiyle Meksika’ya uzun 

yıllar ihracatçımız ve yatırımcımızın yeterli ilgiyi 
göstermediğini belirtiyor.
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FİNANSMAN  
GİDER KISITLAMASI
Sayın okurlar, bu sayımızda, finansman gider 
kısıtlamasını ele alacağız. Bilançoda yer alan 
yabancı kaynakların öz kaynak tutarını aşan kısmına 
ilişkin finansman giderlerinin yüzde 10’unun gider 
olarak indirimini engelleyen düzenlemenin genel 
özelliklerini yazımızda bulacaksınız.
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 1. Uygulamanın Genel Özellikleri ve Yürürlük Tarihi
5520 sayılı Kanunun 11. maddesinin birinci fıkrasına 

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere eklenen 
(i) bendiyle finansman gider kısıtlamasına ilişkin yasal 
düzenleme, işletmede kullanılan yabancı kaynakların öz 
kaynakları aşan kısmına ilişkin finansman giderlerinin 
yüzde 10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca 
kararlaştırılacak kısmının kanunen kabul edilmeyen 
gider olarak dikkate alınmasını öngörmektedir.

Ayrıca, bu oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya 
Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili 
kılınmıştır.

Finansman gider kısıtlamasına ilişkin oranın 
belirlenmesine ilişkin yetki, 01.01.2021 tarihinden 
önceki vergilendirme dönemleri için gider kısıtlaması 
yapılmasına gerek olmayacak şekilde yüzde 0 olarak 
belirlenmişti. Ancak, 03.02.2021 tarih ve 3490 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararıyla, 01.01.2021 tarihinden 
itibaren uygulanmak üzere, öz kaynak tutarını aşan 
yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin yüzde 
10’unun kurum kazancının tespitinde indiriminin kabul 
edilmemesine karar verilmiştir.

Buna göre, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış 
olan mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere, 
yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, 
kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider 
ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10’luk kısmı, 
kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen 
gider (KKEG) olarak dikkate alınacaktır. Ancak, öz 
kaynak tutarını aşan yabancı kaynaklara ilişkin olarak 
söz konusu giderlerin yatırımın maliyetine eklenmiş 
olan yabancı kaynaklardan doğan kaynaklanan kısmı 
kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır.

 
2. Kapsama Giren Mükellefler

Finansman gider kısıtlaması, bilanço esasına göre 
defter tutan ve yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan 
mükellefler tarafından uygulanacaktır. Kısıtlamaya 
tabi tutulacak kısmın belirlenmesi yabancı kaynak-öz 
kaynak mukayesesi gerektirdiğinden işletme hesabı 
esasına göre defter tutan mükelleflerin finansman gider 
kısıtlamasına tabi tutulmayacaktır.

 
3. Kapsam Dışında Tutulan Mükellefler

Aşağıda sayılan kurumlar finansman gider 
kısıtlamasına tabi tutulmayacaklardır.

▸ 4632 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan 
emeklilik şirketleri,
▸ 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan 
Türkiye’de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, 
kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu 
nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubeleri ve finansal 
holding şirketleri,
▸ 5684 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan 
sigorta ve reasürans şirketleri,

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI, 
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER 

TUTAN VE YABANCI KAYNAKLARI ÖZ 
KAYNAKLARINI AŞAN MÜKELLEFLER 

TARAFINDAN UYGULANACAKTIR. 
KISITLAMAYA TABİ TUTULACAK 

KISMIN BELİRLENMESİ YABANCI 
KAYNAK-ÖZ KAYNAK MUKAYESESİ 

GEREKTİRDİĞİNDEN İŞLETME 
HESABI ESASINA GÖRE DEFTER 

TUTAN MÜKELLEFLERİN FİNANSMAN 
GİDER KISITLAMASINA TABİ 

TUTULMAYACAKTIR.
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▸ 6361 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde yer alan 
sözleşmelere uygun olarak faaliyette bulunan finansal 
kiralama, faktoring, finansman şirketleri ve tasarruf 
finansman şirketleri,
▸ 6362 sayılı Kanun kapsamında sermaye piyasası 
faaliyetlerinde bulunan kurumlar.

4. Finansman Gider Kısıtlamasının Uygulanacağı 
Dönem

 Finansman gider kısıtlamasına tabi olan mükellefler, 
geçici vergilendirme dönemleri itibarıyla Vergi Usul 
Kanununa göre çıkaracakları bilançoları üzerinden öz 
kaynak-yabancı kaynak mukayesesi yapmak suretiyle o 
döneme ilişkin beyannamede kanunen kabul edilmeyen 
gider olarak beyan edilecek finansman gideri bulunup 
bulunmadığını tespit edeceklerdir.

 Mükellefler, yıllık dönemde de, hesap döneminin 
son günü itibarıyla çıkarılacak nihai bilançoyu esas 
almak suretiyle kanunen kabul edilmeyen gider olarak 
dikkate alınması gereken finansman gideri tutarını 
belirleyeceklerdir.

 Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan 
mükellefler, 2021 yılının ilk geçici vergilendirme 
döneminde finansman gider kısıtlaması hükümlerini 
uygulayacaklardır. Kendilerine özel hesap dönemi 
tayin edilmiş olan mükellefler ise, finansman gider 
kısıtlaması uygulamasına 2021 yılında başlayan özel 
hesap döneminin ilk geçici vergilendirme döneminde 
başlayacaklardır.

 Buna göre, özel hesap dönemi kullanmakta olan 
ve bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi 
mükellefleri, 2020 yılı içinde başlayıp 2021 yılında 
sona erecek özel hesap dönemlerinde finansman gider 
kısıtlamasına tabi tutulmayacaklardır. 

 Dolayısıyla, gerek geçici vergilendirme dönemlerinde 
gerekse yıllık dönemde finansman gider kısıtlamasına 
tabi olunup olunmayacağı hesap döneminin son günü 
itibarıyla finansman gider kısıtlaması öncesi Vergi Usul 
Kanununa göre çıkarılacak bilanço esas alınarak tespit 
edilecektir.

 Önceki geçici vergilendirme dönemlerinde 
finansman gider kısıtlaması şartlarını taşımayan 
mükellefler, şartların oluştuğu geçici vergilendirme 
döneminden itibaren finansman gider kısıtlamasına tabi 
olacaktır.
5. Kanunun Yürürlük Tarihinden (01.01.2013) Önce 
Yapılan Borçlanmalara İlişkin Finansman Giderleri

 Finansman gider kısıtlamasına ilişkin düzenleme 
01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, 
bu tarihten itibaren sağlanan finansman hizmetleri 
nedeniyle oluşan finansman giderleri 01.01.2021 
tarihinden itibaren başlayan vergilendirme 
dönemlerinde finansman gider kısıtlamasına tabi 
tutulacaktır. Diğer bir ifadeyle, 01.01.2013 tarihinden 
önce yapılan borçlanmalar sebebiyle yüklenilen 
finansman giderleri finansman gider kısıtlamasına tabi 
olmayacaktır.

 Öte yandan, 01.01.2021 tarihinden önceki 
dönemlerde kurum kazancının tespitinde dikkate 
alınmış olan finansman giderlerinin de finansman gider 
kısıtlamasına tabi tutulması söz konusu değildir.

 
6. Kısıtlama Kapsamına Giren Finansman Giderleri

 Yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak 
doğan finansman giderleri kısıtlamaya tabi tutulacaktır. 
Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili 
olarak yapılan baskı ve benzeri giderler ile ipotek 
masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak kullanımına 
bağlı olmaksızın yapılan giderler kısıtlama kapsamında 
değildir. 

 Öte yandan, finansman gelirlerini azaltan nitelikteki 
erken ödeme veya peşin ödeme iskontoları da 
finansman gider kısıtlaması kapsamı dışındadır.

 Bilançoda “satıcılar” hesabında görünen borçlar 
için satış bedelinden ayrı olarak herhangi bir faiz 
hesaplanmamış olması halinde, bu işlemler için 
ayrıştırma işlemi yapılmayacak ve satış bedelinin belirli 
bir kısmının gider kısıtlamasına tabi tutulması yoluna 
gidilmeyecektir. 

 Satıcılar hesabı dâhil borç ve kredilerin 
değerlemesinden kaynaklanan kur farkları, finansman 
gider kısıtlaması kapsamında değerlendirilecektir.

 Kredi sözleşmeleri üzerinden hesaplanan damga 
vergisi ile banka havale ücretlerine ilişkin banka ve 
sigorta muameleleri vergisi yabancı kaynağın kullanım 
süresine bağlı olarak doğmadığından finansman gider 
kısıtlaması uygulamasına tabi olmayacaktır. Ancak, 
kredi faizleri üzerinden hesaplanan banka ve sigorta 
muameleleri vergisi ise finansman gider kısıtlaması 
uygulamasına konu olacaktır.

Temin edilen kredinin, krediyi kullanan işletme 
üzerinde herhangi bir finansman yükü kalmaksızın diğer 
grup şirketlerine aktarılması halinde, bu kredilere ilişkin 
finansman gideri, krediyi devralarak fiilen kullanan 
şirket bünyesinde gider kısıtlamasına tabi tutulacaktır.

MÜKELLEFLER, YILLIK 
DÖNEMDE DE, HESAP 
DÖNEMİNİN SON GÜNÜ 
İTİBARIYLA ÇIKARILACAK 
NİHAİ BİLANÇOYU ESAS ALMAK 
SURETİYLE KANUNEN KABUL 
EDİLMEYEN GİDER OLARAK 
DİKKATE ALINMASI GEREKEN 
FİNANSMAN GİDERİ TUTARINI 
BELİRLEYECEKLERDİR.
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7. Yatırımın Maliyetine Eklenen Finansman 
Giderleri

 Yatırımın maliyetine eklenen finansman giderleri 
kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır. Yatırım olarak kabul 
edilen kıymetlerde maliyet bedelinin hangi unsurlardan 
oluştuğu Vergi Usul Kanununun 262. maddesi ile bu 
maddeye ilişkin Genel Tebliğlerde yapılan açıklamalar 
çerçevesinde belirlenecektir. Buna göre, zorunlu veya 
ihtiyari olarak maliyete eklenen yabancı kaynaklara ait 
gider ve maliyetler kısıtlamaya konu olmayacaktır.

 
8. Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde Gider 
Kısıtlaması Uygulaması

 Gelir Vergisi Kanununun 42. maddesi hükmüne göre 
birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma 
işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl tespit edilmekte 
ve beyana konu edilmektedir. Bu itibarla, bu işlerle ilgili 
olarak kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin finansman 
giderleri de, işin bittiği ve kâr veya zararının tespit 
edildiği yılda gider kısıtlamasına tabi tutulacaktır. 

 Birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte 
yapılması veya yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin 
yanı sıra başka işlerin de bulunması halinde, yabansı 
kaynak hangi iş ile ilgili ise, finansman gideri de o işin 
kar veya zararının beyan edildiği yılda kısıtlamaya tabi 
tutulacaktır.

 Finansman gider kısıtlamasına ilişkin hükümler 
01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 
yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla, bu tarihten önce 
başlamasına rağmen tamamlanmamış işlere ilişkin 
olarak bu tarihten önce mahiyet ve tutar itibarıyla 
kesinleşmiş olan finansman giderleri, bu işe ilişkin 
kar veya zarar hangi yıl beyan edilirse edilsin gider 
kısıtlanmasına konu edilmeyecektir. Ancak, bu işlere 
ilişkin olarak 01.01.2021 tarihinden sonraki dönemlere 
ilişkin olarak oluşan finansman giderlerinin kısıtlamaya 
tabi tutulacağı tabiidir.

 
9. Finansman Gelirlerinin Gider Kısıtlamasına 
Etkisi

 Finansman giderlerinin yanı sıra finansman gelirinin 
de bulunması halinde,  finansman giderlerinden 
finansman gelirlerinin mahsup edilmesi mümkün 
değildir. Finansman giderleri toplamının finansman 
gelirlerinden bağımsız olarak gider kısıtlamasına konu 
edilmesi gerekmektedir.

Kanunun yürürlüğe girdiği 0.01.2013 tarihinden 
itibaren sağlanan yabancı kaynaklardan doğan kur farkı 
giderleri 01.01.2021 tarihinden başlayan vergilendirme 
dönemlerinde döviz kurlarındaki değişim dikkate 
alınarak hesaplanan gerçek tutarları ile finansman gider 
kısıtlamasına konu edilecektir.

Aynı yabancı kaynağa ilişkin olarak bir hesap 
dönemi içindeki aynı veya farklı geçici vergilendirme 
dönemleri itibarıyla oluşan kur farkı gelir ve giderlerinin 
mahsuplaştırılması ve ortaya çıkan net kur farkının 
finansman gideri kısıtlamasına tabi tutulması 
mümkündür. Ancak, farklı yabancı kaynaklara ilişkin 

olarak oluşan kur farkı gelirleri ile kur farkı giderlerinin 
birbirine mahsup edilmek suretiyle kalan kur farkı gideri 
üzerinden finansman gider kısıtlamasına tabi tutulması 
mümkün değildir.

Öte yandan, temin edilen yabancı kaynağın mevduat 
vb. şekillerde değerlendirilmesi sonucu doğacak 
kur farkı geliri şirketin bilançosunun aktifinde yer 
alan bir varlığın değerlemesi sonucu oluştuğu için, 
yabancı kaynağa ilişkin kur farkı giderinden mahsup 
edilemeyecektir.

 
10. Diğer Bazı Düzenlemelere İstinaden KKEG 
Olarak Dikkate Alınan Finansman Giderlerinin 
Durumu

İşletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz 
ve kur farkı gibi giderlerden örtülü sermaye, transfer 
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı veya 
binek otomobillerde gider kısıtlaması uygulamaları 
nedeniyle kurum kazancının tespitinde zaten kanunen 
kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınan finansman 
giderleri, finansman giderleri kısıtlamasına tabi tutarın 
hesabında dikkate alınmayacaktır.

 
11. Adi Ortaklıklarda Finansman Gider Kısıtlaması

 Adi ortaklıklar bünyesinde yürütülen faaliyetten 
doğan kâr veya zarar, ortaklar tarafından hisseleri 
oranında beyan edilerek vergilendirilmektedir.

Bilançolarında yabancı kaynak tutarı öz kaynak 
tutarını aşan adi ortaklıklarda, aşan kısma münhasır 
olmak ve yatırımın maliyetine eklenenler hariç olmak 
üzere, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin 
finansman giderlerinin yüzde 10’u ortaklar tarafından 
verilecek beyannameler üzerinde ilgili ortağın hissesi 
nispetinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak 
dikkate alınacaktır.

 FİNANSMAN GİDERLERİNİN 
YANI SIRA FİNANSMAN 

GELİRİNİN DE BULUNMASI 
HALİNDE, FİNANSMAN 

GİDERLERİNDEN FİNANSMAN 
GELİRLERİNİN MAHSUP 

EDİLMESİ MÜMKÜN 
DEĞİLDİR. FİNANSMAN 

GİDERLERİ TOPLAMININ 
FİNANSMAN GELİRLERİNDEN 

BAĞIMSIZ OLARAK GİDER 
KISITLAMASINA KONU 

EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
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MURAT İNKÜN
PLASFED Genel Sekreteri

HAM MADDE 
FİYATLARINDA YAŞANAN 
ARTIŞA RAĞMEN İTHALAT 
REKOR KIRMAYA DEVAM 
EDİYOR

2020 yılının son çeyreğinden beri artış trendine giren plastik ham madde fiyatlarına rağmen güçlü yurt dışı talebini 
karşılamaya çalışan ülkemiz plastik sanayiinin ham madde ithalatı rekor kırmaya devam ediyor. Ocak, şubat ve mart 
aylarının ardından nisan ayı da ham madde ithalatının miktar bazında en yüksek olduğu ay olarak kayıtlara geçti. 
Bu artışın ardındaki itici güç ise şüphesiz ki yurt dışından gelen plastik mamul talepleri. Petrokimya tesislerinin art 

arda ilan ettikleri “force majeure”ler ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklara bağlı olarak küresel bazda artan ham madde 
fiyatları ülkemiz sanayicisini zorluyor olsa da özellikle Avrupa ülkelerinde plastik mamul üreticilerinin ham madde bulmakta 
zorluk çekmesi, bu pazara olan ihracatımızda güçlü bir artış yaşanmasına neden oldu. Aylık bazda bakıldığında nisan ayı 
içerisinde en fazla ham madde ithalatı 642,4 bin ton ile 2019 yılında gerçekleşmişti, 2021 yılı nisan ayında ise ham madde 
ithalatımız 777,6 bin tona ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.

2021 yılının ilk 4 ayında, bir önceki yıla göre ihracatta gerek değer gerek miktar bazında artış gözlemlenmiştir. Söz 
konusu dönemde ihracatta yaşanan artış miktar bazında ortalama yüzde 24,8 olarak gerçekleşirken, değer bazında artış 
oranı ise yüzde 53,2 olmuştur. Aynı dönemde ithalat miktarı yüzde 15,5 oranında, ithalat değeri ise yüzde 55,2 oranında 
artmıştır. Bu dönemde gerek ithalat gerek ihracatta değerin miktardan daha fazla artmış olması ham madde fiyatlarında 
yaşanan artışa işaret etmektedir. 

Türkiye’nin Aylık Ham Madde İthalatı (Bin Ton)
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3901 PE Grubu

3904 PVC Grubu

3902 PP Grubu

3904 Diğerleri

3903 PS Grubu

GTİP Toplam Plastik Hammadde

Kaynak :  TÜ İK
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DIŞ TİCARET VERİLERİ
2021 yılının ilk 4 ayında, Türkiye plastik ham madde ihracatı miktar bazında yüzde 29,6, 
değer bazında ise yüzde 74,7 artmıştır.

İHRACAT
2020 (Ocak-Nisan) 2021 (Ocak-Nisan)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Ham Madde 400.2 431.1 518.6 29.6 753.1 74.7

Plastik Mamul 677.7 1,458.4 826.1 21.9 2,141.2 46.8

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 49.9 N/A N/A 65.8 31.9

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

İTHALAT
2020 (Ocak-Nisan) 2021 (Ocak-Nisan)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Ham Madde 2,559.8 2,696.9 2,961.5 15.7 4,396.8 63.0

Plastik Mamul 193.3 843.3 218.6 13.1 1,096.1 30.0

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 139.9 N/A N/A 223.8 60.0

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

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

Değer Değer % Değ.

İhracat 51,641.4 68,739.4 33.1

İthalat 69,240.0 82,867.0 19.7

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

PLASTİK HAM MADDE- GTİP bazında ihracat 

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

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

($/KG)

3901 Etilen polimerleri 24.2 20.8 51.9 114.1 65.0 213.2 1.3

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 10.5 9.6 18.9 80.6 27.3 184.3 1.4

3903 Stiren polimerleri 40.6 37.0 46.8 15.4 74.4 101.1 1.6

3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 
polimerleri

8.1 8.0 9.6 18.0 15.2 91.0 1.6

3905
Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin 
polimerleri

14.3 14.8 17.3 21.3 22.9 55.1 1.3

3906 Akrilik polimerleri 74.7 69.7 97.2 30.2 121.8 74.7 1.3

3907
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-
alkid reçineler

141.1 171.7 191.2 35.6 287.7 67.6 1.5

3908 Poliamidler 10.8 23.3 12.8 18.3 33.4 43.8 2.6

3909
Amino reçineler, fenolik reçineler, 
poliüretanlar

49.2 42.8 48.5 -1.3 68.6 60.3 1.4

3910 Silikonlar 2.0 6.5 2.5 27.0 8.6 31.4 3.4

3911
Petrol reçineleri, politerpenler, 
polisülfitler vb.

0.8 1.8 0.9 20.4 2.3 28.4 2.4

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 17.5 20.2 17.1 -2.4 21.4 6.2 1.3

3913
Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii 
polimerler, türevleri

0.1 0.4 0.1 69.9 0.7 60.1 4.9

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 0.0 0.2 0.1 162.4 0.6 232.0 4.9

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 6.4 4.4 3.5 -44.6 3.2 -27.7 0.9

TOPLAM 400.2 431.1 518.6 29.6 753.1 74.7 1.5

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılı ocak-nisan dönemi verileri incelendiğinde ham madde ihracatımızın en yoğun olduğu ilk 10 ülkeye ihracatımız miktar 
bazında yüzde 30,9 değer bazında ise yüzde 77,7 artmıştır. Bu dönemde ihracatımızı en çok arttırdığımız ülkeler sırasıyla 
İspanya, İtalya ve Romanya olurken ilk 10 ülkenin ham madde ihracatımızdan aldıkları pay gerek miktar gerek değer bazında 
artış göstermiştir.

2021 yılının ilk 4 ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla Türkiye plastik mamul ihracatı miktar bazında yüzde 21,9 artış 
gösterirken değer bazında yüzde 46,8 artmıştır.

PLASTİK HAM MADDE İHRACATI

Ülke
2020 (Ocak-Nisan) 2021 (Ocak-Nisan)

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

Romanya 48.3 33.2 56.8 17.5 65.6 97.5 8.7 1.2

İtalya 21.9 22.5 41.4 88.9 58.4 159.8 7.8 1.4

Almanya 25.8 31.8 33.6 30.4 47.3 48.7 6.3 1.4

İspanya 11.9 15.6 25.7 116.4 43.5 179.7 5.8 1.7

Mısır 28.4 25.7 32.8 15.2 42.2 64.4 5.6 1.3

Rusya Federasyonu 13.9 22.1 15.6 12.0 31.4 42.4 4.2 2.0

İsrail 16.4 16.2 20.4 24.4 28.6 76.2 3.8 1.4

İran 11.0 20.1 12.6 14.3 26.8 33.4 3.6 2.1

Bulgaristan 20.5 16.8 23.1 12.7 24.5 46.1 3.3 1.1

Cezayir 14.4 16.9 16.3 13.7 24.1 42.6 3.2 1.5

İlk 10 Ülke Toplamı 212.5 220.8 278.3 30.9 392.5 77.7 52.1 1.4

GENEL TOPLAM 400.2 431.1 518.6 29.6 753.1 74.7 100.0 1.5

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

PLASTİK MAMUL - GTİP Bazında İhracat

GTİP GTİP Açıklama

2020 (Ocak-Nisan) 2021 (Ocak-Nisan)

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

($/KG)

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

58.7 85.7 70.1 19.6 132.0 54.0 1.9

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

90.1 169.9 118.5 31.5 263.8 55.3 2.2

3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları 

8.0 11.8 11.5 43.0 19.6 66.4 1.7

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

6.3 28.0 8.1 28.5 44.7 59.7 5.5

3920
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 
ve lamlar

192.9 399.9 219.3 13.6 543.5 35.9 2.5

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

52.4 121.4 65.7 25.4 190.0 56.5 2.9

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

8.8 30.2 13.3 50.5 52.0 72.3 3.9

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

147.6 303.2 160.5 8.8 381.9 26.0 2.4

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

53.9 124.9 71.1 31.8 195.7 56.7 2.8

3925 Plastikten inşaat malzemesi 30.6 65.2 48.8 59.8 124.8 91.5 2.6

3926 Plastikten diğer eşya 28.3 118.4 39.2 38.5 193.3 63.2 4.9

TOPLAM 677.7 1,458.4 826.1 21.9 2,141.2 46.8 2.6

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılı ocak-nisan döneminde ülke bazlı bir inceleme yapıldığında ilk 10’da yer alan ülkelerin tamamına yapılan mamul 
ihracatının artmış olduğu görülmektedir. Öte yandan, ham madde fiyatlarında yaşanan artışa bağlı olarak ilk 10’da yer alan 
tüm ülkelere yapılan ihracatta birim fiyatta artış yaşanmıştır.

2021 yılı ilk 4 ayında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatı değer bazında yüzde 31,9 oranında artış 
göstermiştir. Söz konusu artışın tamamına yakını ihracatımızın en yoğun olduğu ilk 10 ülkeden kaynaklanmakta olup,  
güçlü bir pazar odaklanmasına işaret etmektedir.

PLASTİK MAMUL İHRACATI

Ülke
2020 (Ocak-Nisan) 2021 (Ocak-Nisan)

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

Irak 75.1 114.5 91.4 21.8 170.7 49.0 8.0 1.9

Almanya 37.9 113.7 45.6 20.2 161.3 41.9 7.5 3.5

Birleşik Krallık 44.2 91.6 52.9 19.7 135.7 48.2 6.3 2.6

İsrail 48.6 84.5 60.9 25.3 126.9 50.2 5.9 2.1

ABD 21.9 51.9 29.3 33.9 83.5 61.0 3.9 2.9

Fransa 19.2 53.3 26.0 35.6 83.0 55.8 3.9 3.2

İtalya 25.5 52.9 32.2 26.3 80.8 52.7 3.8 2.5

Romanya 23.0 51.6 28.4 23.5 79.9 54.8 3.7 2.8

Libya 25.7 42.0 26.8 4.4 60.0 42.9 2.8 2.2

İspanya 20.4 41.8 23.8 16.7 58.7 40.4 2.7 2.5

İlk 10 Ülke Toplamı 341.3 697.7 417.2 22.2 1,040.5 49.1 48.6 2.5

GENEL TOPLAM 677.7 1,458.4 826.1 21.9 2,141.2 46.8 100.0 2.6

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-Nisan) 2021 (Ocak-Nisan)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 3.9 4.6 17.5

847720 Ekstrüzyon makinaları 9.4 11.8 25.2

847730 Şişirme makinaları 1.3 1.2 -5.2

847740 Termoforming makinaları 4.1 6.9 70.3

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 24.4 29.6 21.2

847790 Aksam ve parçalar 6.8 11.7 71.9

TOPLAM 49.9 65.8 31.9

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılının ocak-nisan döneminde, Türkiye plastik ham madde ithalatı miktar bazında yüzde 15,7 oranında 
artarken, değer bazında ise yüzde 63,0 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 Güney 
Kore’yi geçerek ikinci sıraya yükseldiği görülmektedir. 

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI

Ülke
2020 (Ocak-Nisan) 2021 (Ocak-Nisan)

Değer Değer % Değ. % Pay

Almanya 3.1 5.4 74.9 8.2

Rusya Federasyonu 5.8 4.9 -15.7 7.4

İran 0.9 4.2 367.9 6.4

Hindistan 2.8 3.9 37.1 5.9

Hollanda 0.1 3.9 2,989.5 5.9

ABD 2.2 2.6 19.4 3.9

Romanya 1.9 2.3 21.4 3.5

Bulgaristan 1.1 2.1 93.6 3.2

Cezayir 1.7 2.1 19.2 3.1

Irak 1.0 2.0 96.9 3.0

İlk 10 Ülke Toplamı 20.6 33.3 61.5 50.6
GENEL TOPLAM 49.9 65.8 31.9 100.0

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-Nisan) 2021 (Ocak-Nisan)

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

($/KG)

3901 Etilen polimerleri 663.9 604.4 771.5 16.2 1,002.5 65.9 1.3

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 779.5 792.0 870.8 11.7 1,289.4 62.8 1.5

3903 Stiren polimerleri 121.8 155.5 150.9 23.8 284.0 82.7 1.9

3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 
polimerleri

259.7 230.1 293.8 13.2 463.1 101.3 1.6

3905
Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin 
polimerleri

15.5 32.0 16.5 6.6 38.3 19.9 2.3

3906 Akrilik polimerleri 87.4 124.0 80.4 -8.0 141.6 14.1 1.8

3907
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-
alkid reçineler

246.7 361.6 253.4 2.7 550.3 52.2 2.2

3908 Poliamidler 35.4 83.3 46.5 31.4 129.4 55.4 2.8

3909
Amino reçineler, fenolik reçineler, 
poliüretanlar

84.8 133.0 99.5 17.3 237.2 78.4 2.4

3910 Silikonlar 14.7 47.2 16.0 9.2 64.5 36.6 4.0

3911
Petrol reçineleri, politerpenler, 
polisülfitler vb.

14.9 35.2 18.1 21.6 50.1 42.1 2.8

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 13.7 47.7 13.9 1.7 54.2 13.7 3.9

3913
Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii 
polimerler, türevleri

1.3 7.7 1.1 -9.1 10.0 29.8 8.7

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 2.1 4.5 2.6 25.6 7.1 55.4 2.7

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 218.5 38.8 326.4 49.4 75.0 93.5 0.2
TOPLAM 2,559.8 2,696.9 2,961.5 15.7 4,396.8 63.0 1.5

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılının ilk 4 ayında Türkiye plastik mamul ithalatı miktar ve değer bazında incelendiğinde bir önceki yıla göre 
sırasıyla yüzde 13,1 ve yüzde 30,0 artış gözlenmiştir. Ülke bazında mamul ithalatı incelendiğinde ise ilk 10 ülkenin toplam 
ithalatımızdan aldığı payın sabit kaldığı gözlemlenmektedir. 

PLASTİK MAMUL - GTİP Bazında Ithalat

GTİP GTİP Açıklama

2020 (Ocak-Nisan) 2021 (Ocak-Nisan)

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

($/KG)

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

3.7 14.9 4.3 15.6 19.9 33.5 4.6

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

12.4 83.3 20.3 63.3 110.6 32.8 5.4

3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları 

8.0 22.4 7.5 -6.4 16.4 -26.6 2.2

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

19.8 93.0 17.2 -13.0 106.1 14.1 6.2

3920
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 
ve lamlar

79.4 224.6 94.5 19.0 323.0 43.8 3.4

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

17.9 72.0 17.2 -4.0 85.2 18.4 4.9

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

0.9 4.9 1.6 72.5 9.8 101.8 6.3

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

26.2 110.1 28.9 10.5 132.9 20.7 4.6

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

2.1 13.1 2.1 -0.1 15.5 17.8 7.3

3925 Plastikten inşaat malzemesi 1.6 7.1 1.6 -2.3 9.1 28.6 5.8

3926 Plastikten diğer eşya 21.1 198.2 23.4 10.7 267.8 35.1 11.5
TOPLAM 193.3 843.3 218.6 13.1 1,096.1 30.0 5.0

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

PLASTİK HAM MADDE İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak-Nisan) 2021 (Ocak-Nisan)

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

Suudi Arabistan 376.3 327.3 477.7 26.9 633.3 93.5 14.4 1.3

Almanya 211.2 304.2 219.9 4.1 397.7 30.7 9.0 1.8

Güney Kore 246.6 290.7 205.7 -16.6 362.3 24.6 8.2 1.8

Belçika 160.5 186.7 190.0 18.4 304.5 63.1 6.9 1.6

İran 67.2 54.9 190.0 182.5 256.6 367.0 5.8 1.4

Çin 73.9 109.3 103.5 40.0 234.6 114.7 5.3 2.3

ABD 170.7 165.6 138.7 -18.8 195.3 18.0 4.4 1.4

Rusya Federasyonu 73.4 63.6 145.1 97.7 192.6 202.6 4.4 1.3

Mısır 83.0 75.8 112.5 35.6 177.2 133.8 4.0 1.6

Hollanda 111.0 124.4 113.6 2.4 176.3 41.7 4.0 1.6

İlk 10 Ülke Toplamı 1,573.9 1,702.6 1,896.6 20.5 2,930.5 72.1 66.7 1.5
GENEL TOPLAM 2,559.8 2,696.9 2,961.5 15.7 4,396.8 63.0 100.0 1.5

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

2021 yılı ilk 4 ayında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ithalatında değer bazında yüzde 60,0’lık bir artış 
yaşanmıştır. Ülke bazında kauçuk ve plastik işleme makinaları ithalatı incelendiğinde ise İsviçre hariç ilk 10’da yer alan 
tüm ülkelerden yapılan ithalatın arttığı gözlemlenmiştir.

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI - GTİP Bazında İthalat

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

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 52.5 74.7 42.2

847720 Ekstrüzyon makinaları 23.5 49.5 110.8

847730 Şişirme makinaları 4.2 12.5 195.9

847740 Termoforming makinaları 1.9 3.2 66.9

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 43.5 67.0 54.0

847790 Aksam ve parçalar 14.2 16.9 19.2
TOPLAM 139.9 223.8 60.0

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

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak-Nisan) 2021 (Ocak-Nisan)

Değer Değer % Değ. % Pay

Çin 55.5 89.6 61.3 40.0

Almanya 37.0 43.8 18.3 19.6

İtalya 7.4 25.5 243.0 11.4

Avusturya 8.4 23.2 176.4 10.4

Tayvan 6.8 8.1 18.6 3.6

Japonya 4.7 5.6 19.4 2.5

ABD 2.8 5.1 82.5 2.3

Fransa 1.1 4.3 299.7 1.9

Hindistan 2.3 3.3 43.4 1.5

İsviçre 4.4 3.3 -26.2 1.5

İlk 10 Ülke Toplamı 130.5 211.8 62.2 94.6
GENEL TOPLAM 139.9 223.8 60.0 100.0

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

PLASTİK MAMUL İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak-Nisan) 2021 (Ocak-Nisan)

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

Almanya 31.0 160.6 37.1 19.7 229.3 42.8 20.9 6.2

Çin 47.4 140.5 38.0 -19.9 164.5 17.0 15.0 4.3

İtalya 19.3 92.9 23.2 20.5 135.6 45.9 12.4 5.8

Güney Kore 9.3 45.3 14.5 55.9 69.9 54.4 6.4 4.8

Fransa 8.2 50.6 9.6 16.7 58.3 15.4 5.3 6.1

ABD 4.0 43.8 3.1 -23.1 38.6 -11.8 3.5 12.6

Birleşik Krallık 4.1 27.2 4.3 5.1 33.6 23.6 3.1 7.8

Belçika 7.0 24.0 7.9 12.1 32.8 36.6 3.0 4.2

İspanya 3.2 19.2 5.0 59.1 28.7 49.6 2.6 5.7

Polonya 4.4 21.0 4.0 -8.3 26.4 25.7 2.4 6.6

İlk 10 Ülke Toplamı 137.8 625.0 146.7 6.4 817.7 30.8 74.6 5.6
GENEL TOPLAM 193.3 843.3 218.6 13.1 1,096.1 30.0 100.0 5.0

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

“SUSTAINABILITY CAME 
IN TO THE  SPOTLIGHT IN 
PACKAGING DESIGNS”
Dear members of our sector,
Dear readers,

During the coronavirus pandemic period, production has 
stopped in many parts of the world, especially in Europe. 
Despite all the difficulties that our country’s industry 
faced during this process, sectors in Turkey continued 
its production by working harder and struggling. The 
measures taken against the Covid-19 epidemic, which 
continues to affect the world, also affected consumption 
trends and production habits. There has been a 
dynamism in the sector, mainly caused by consumer 
demands and attitude. During the epidemic, there was 
a notable increase in package service and e-commerce. 
Demand has increased and takeaways have become 
more common, and demand and use in hygiene products, 
especially disinfectants, have increased. So, the critical 
role of plastic packaging in terms of hygiene and public 
health became more visible. As you may well know, 
the most important part of the increase in demand 
during pandemic period was the plastic packaging and 
medical sector. Especially; excessive demand for cologne 
and antiseptic solution bottles has accelerated the 
production of companies in our sector. In this process, 
the importance and necessity of plastic packaging was 
once again understood, and it was such an evidence 
that the world would change in technology, quality and 
product diversity within the concept of sustainability. 
The concept of sustainibility; started to gain importance 
both by producers and consumers as a reaction to the 
rapid decrease in resources as a result of the destruction 
caused by global climate change. For a sustainable life; 
it was necessary to make changes in every aspect of 
life. Pandemic conditions have been added alongside 
a damaged ecosystem balance which diverted the 
industrialists to take more evident steps. Especially at this 
era when the world is proceeding with Zero Waste Project, 

the contribution of recycling on packaging waste to the 
circular economy will make a significant contribution not 
only to the national economy, but also to the world in 
terms of protecting the environment damaged by global 
climate change.

As a result; with the increasing awareness with the 
pandemic period, sustainability became evident in 
packaging designs and these sustainable packaging 
were preferred by famous brands. Thanks to this, the 
consumer began to become more conscious, and in 
this period, which we call the new normal, many brands 
experienced a transition to new packaging styles. Yet, 
this process stil continues. As PLASFED, Federation of 
Plastic Industrialists, parent institution in the sector, 
together with our sector, we act with the awareness of 
our responsibilities for the goal of a sustainable world. I 
would like to emphasize that we will continue to work on 
environmentally sensitive projects and recycling issues.  

I wish all our readers a prosperous day full of health  
and happiness.
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BURÇ ANGAN  
PLASFED Head of Publishing Committee 

“HOPE ON ONE HAND,  
CRISIS ON OTHER” 
Distinguished readers;

Dear industry stakeholders;

Greetings on our new issue. As we are in a harsh period 
where we hope to gradually put the pandemic conditions 
behind us with an effective vaccination calendar, each 
day we try to search for new standards for our daily life 
and we also try to find new opportunities. Like many 
sectors, our sector has stayed away from fairs. After this 
period, once we live along without any social interaction, 
our sector will gather for the first time globally on the 
international fairs planned as of autumn.  In a sense, this 
painting, which looks like a light at the end of the tunnel, 
gives us hope. I hope we will all have days without new 
mutations or new peaks.     

Even though introduction to my article was full of hope; 
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unfortunately, it is the  our industry which is struggling 
with many problems simultaneously. Crisis, that we have 
underlined in our previous issues, such as the global 
crisis in raw material supply and the container crisis 
are still effective. Yet, unfortunately, we have brand 
new crisis called recycling crisis. As you may well know;  
various members of foreign press showed sensitive 
reactions to the wastes left to the nature by some 
unregistered recycling companies in our country. Thus; 
with resolution the import of waste plastic was banned. 
In my previous articles, I have underlined the dangers 
of this impending situation. However, as the industry, 
we bear the consequences of a hasty decision without 
making detailed calculations and without thinking in 
three dimensions, and we take the burden. This decision 
is like closing the entire road to traffic because of a few 
drivers exceeding the speed limit. As a result of this 
decision, many recycling plant investments made in our 
country in recent years reduced the capacity utilization 
rate or were totally shut down. Our sector in our country, 
which transforms waste materials into raw materials 
and imports 85% of plastic raw materials, and makes 
contribution to manufacturing processes by performing 
high level of export, is ruined by populist approaches. 
This does not make any sense. I believe that necessary 
amendments shall be made to memorandum and 
this implementation shall be revoked so that recycling 
industrialists shall be relieved.     

As to conclude; I wish you all healthy days. Enjoy your 
reading. On behalf of our publishing committee and 
professional team members; 

Sincerely.
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BIG CRISIS IN PLASTIC SECTOR 
Ömer Karadeniz, Chairman of the Board of Plastic 
Industrialists’ Federation (PLASFED), reviewed the 
increase in raw material prices. Karadeniz mentioned 
“The reason why the price increase due to the global 
supply shock affects our country more than our 
competitors is the structural problems of our sector.”  
and  shared his ideas on possible solutions. 
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“THE CHEMICAL INDUSTRY SHOWS 
A STRONG PERFORMANCE IN 
PRODUCTION AND EXPORTS”
Mr. Adil Pelister, Chair to Union of Istanbul Chemical 
Substances and Products Exporters (IKMIB) made a 
review and made a public announcement on Turkey’s first 
quarter 2021 growth data, declared by Turkish Statistics 
Institute (TUIK). He stated that Turkey’s economy had a 
strong and positive start to the year of 2021 with growth 
of 7 percent in the first quarter.
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CHEMICAL INDUSTRY REQUESTS 
THE ESTABLISHMENT OF A 
NATIONAL CHEMICAL AGENCY
“2021 Turkey Chemical Sector Summit”, organized by The 
Chemical Industry Platform (KSP) which was organized 
under supervision of Union of Istanbul Chemical 
Substances and Products Exporters (İKMİB) was digitally 
held on March 12 and 13 where Minister of Industry 
and Technology, Minister of Commerce, representatives 
of public, private sector, associations and NGOs, and 
academicians from universities attended.     
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WASTE PLASTICS IS TURNING  
INTO NEST
Union of Istanbul Chemical Substances and Products 
Exporters Association (IKIB), the parent institution of the 
chemical sector, is donating 69 huts in support of the 
“Plastics That Become a Nest” project carried out within 
the scope of social responsibility.
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LOSS IN LABOR FORCE  
UNDER WAY
Ömer Karadeniz, Chairman of the Board of Plastic 
Industrialists’ Federation (PLASFED) said since the supply 
of raw materials in some product groups has become 
much more problematic, plastic product manufacturers 
are applying production cutbacks. Karadeniz also added a 
solution should be developed in the short term, otherwise 
there will be a loss of labour force in the sector.
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DURABLE HOUSEHOLD GOODS WILL 
BE PRODUCED BY GHOST NETS  
“Ghost Nets”, one of the greatest threats to marine life, 
shall be recycled and this operation shall be sponsored by 
Şenmak Makina, which operates in the plastic machinery 
sector. As a result, they will be introduced into the 
country’s economy as secondary raw materials. With the 
“Marmara Islands Ghost Nets Project”, one of the aim is to 
make a significant contribution to the aquatic ecosystem. 
To do so; 40,000 square meter ghost net, equal to the 
size of 95 basketball courts, shall be removed from 25 
locations in Balıkesir Marmara Islands Region. The nets 
removed will be recycled and brought to the country’s 
economy as secondary plastic raw materials.
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“THE ROLE OF PLASTIC IN 
OUR LIVES IS INCREASING 
EVERYWHERE”
Plastic Industrialists Association (PAGDER) Board Member 
Burç Angan was the guest of the “Üretim Atölyesi” program 
broadcast on TRT Radio-1. Explaining the place of plastic 
in our lives, Angan also commented on very important 
information about plastic production and processing.

Why is plastic, so much benfits, so important? Burç Angan, 
Member of the Board of PAGDER, explained the answer to 
this question as follows: “In recent years; in recent years, 
plastic has been treated with prejudice in society. However; 
plastic has been used for many years in daily life, both in 
the health sector and in the food sector. It is necessary to 
divide the importance of plastic in our lives as before and 
after the pandemic. Because before the Pandemic, there 
was a serious prejudice, especially in Europe and the rest 
of the world. But when we take it from the beginning of the 
pandemic, at the point where we stand now, almost the 

whole world is breathing from behind a layer of 
plastic. We all wear masks to protect ourselves 
from the virus. We use disposable products to 
be healthier. In fact, the perception that ‘plastic 
is unhealthy’ stems from misinformation. 
Because when plastic is processed, turned into 
a product, then recycled, it is to note that in 
terms of the carbon emissions it releases to the 
environment, plastic is a more advantageous, 
economical and less polluting material than all 
other materials.”
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“ADDITIONAL FINANCIAL 
OBLIGATIONS APPLIED TO 
THE USA DAMAGE OUR 
INDUSTRY!”
Selçuk Gülsün, Chairman of the Board of 

PAGDER Plastics Industrialists Association, reviewed on 
negative effect of high plastic raw material prices due to 
the global supply shock on the sector. Gülsün stated: “As 
of March, 38 of the petrochemical plants established in 
Europe reduced their production or ceased it completely, 
causing imports from these countries to slow down. Gülsün 
added “In addition to this; due to the deterioration of the 
long-standing supply chain, the import costs from Far East 
countries increased to the level of 8,000-10,000 dollars 
per container. This augmentation prevents raw materials 
imported from this region from reaching and settling a 
competitive price.” 
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“WE SUPPORT MONITORIN  
ACTION IN WASTE IMPORT”
Plastic Industrialists Association (PAGDER) Chairman 
Selçuk Gülsün made a comment on issue regarding the 
dumping of imported plastic waste on roadsides, which 
has been reported in the media as a negative issue 
recently and stated: “It is very important that the recently 
increased controls are extended to a wider area. This may 
help to prevent the appearance of negative circumstances 
in our country and not to block our industrialist who does 
his job properly in plastic recycling.”
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HOW WILL THE PROHIBITION 
OF WASTE IMPORT AFFECT THE 
SECTOR?
Niğde Ömer Halisdemir University Zero Waste Management 
Coordinator Assoc. Dr. Ece Ümmü Deveci and PAGDER 
Chairman of the Board Selçuk Gülsün; attended to the 
“Çevre Günlüğü” program presented by Orkun Yazgan on 
Çevre TV. Deveci and Gülsün commented on the prohibition 
of waste import, also offered solutions on the issue. 
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THE INDUSTRY’S FINANCE  
NEED INCREASING
Chairman of the Board of Directors of the Federation 
of Plastic Industrialists (PLASFED) Ömer Karadeniz 
reviewed on the cost increase in the plastics sector. 
Karadeniz stated “Profit margin is decreasing because 
the manufacturer cannot modify prices due to cost 
increase. This trend, which is impossible to sustain 
in the medium term, will lead to inflation and may 
also result in businesses cutting production. For this 
reason, the access to finance of a strategic industry that 
provides intermediate input to more than 30 sectors 
such as the plastics industry should be facilitated and 
possible negative outcomes should be avoided.  

Page 34

“WE WILL HAVE SUCCESSFUL 
YEAR”
Selçuk Gülsün, Chairman of the Board of PAGDER 
Plastics Industrialists Association made a statement 
and review on Bloomberg Channel and said that that 
exports decreased during the pandemic process last 
year, but this increase rate would be at a higher level this 
year. Gülsün added: “Export figures for the first quarter 
were announced. We also collected export figures 
of the plastics industry in January-February. There is 
an increase of 18 percent in the exports of finished 
products and raw materials in the plastics industry 
compared to the same period of the previous year. Last 
year, our direct exports were 1 billion 70 million dollars. 
In the same period this year, the total amount reached to 
$1 billion 256 million.”
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OUR COOPERATION WITH 
TOBB MEYBEM VOCATIONAL 
QUALIFICATION EXAM AND 
CERTIFICATION SERVICE & 
VOCATIONAL QUALIFICATION 
CERTIFICATE
Dear representatives of industry; 

Vocational Qualifications Authority Communiqué 
on Occupations Requiring Vocational Qualification 
Certificate which was affective after it is published 
on Official Gazette dated November 11, 2018 with 
log number 30592 indicates that an obligation on 
certification has also been introduced for professions 
in the plastics industry and in case persons who do not 
have a Vocational Qualification Certificate is employed 
a penalty of 500 TL will be imposed for each person 
employed. 
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NEW GENERATION DESIGNS  
FROM SIESTA EXCLUSIVE
With its Exclusive Siesta brand, Işılplast meets its 
products with consumers in more than 500 retail 
points in more than 100 countries in the world. Işılplast 
focuses on domestic design as well as the principle of 
100% domestic production. 
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ENVIRONMENTAL PARADIGMA 
With the natural structure of the seas already under 
threat, we must never forget the fact that pollution 
will increase with packaging waste. Managing waste 
cycle wisely and in value-added manner is of great 
importance.  
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THE “RESOLUTION ON CHEQUES 
WHICH WILL DAMAGE THE 
ECONOMY REVOKED
The decision to shut down the payment clearing 
system while keeping companies open halted cash 
flow in the market. However, upon the reactions, the 
Ministry of Commerce announced that this practice was 
abandoned. Plastic Industrialists’ Association (PAGDER) 
Chairman of the Board Selçuk Gülsün commented upon 
recent developments. Gülsün stated: “Increasing raw 
material prices in all branches of the manufacturing 
industry, especially in our sector, increased the need for 
working capital. Such a step, which would further disrupt 
the cash flow of businesses, would mean stopping the 
means of manufacture in the industry. Check clearance 
was postponed by memorandum. Yet; no solution has 
been developed for the loan payments of enterprises. 
Another important point to be remarked is that a large 
part of the raw material used by the manufacturing 
industry in our country is gained on imports. In some 
production branches such as the plastics industry, the 
share of imported raw materials in total consumption 
rises up to 85 percent. Neither the merchants who 
trade these products nor our industrialists who directly 
import them have a chance to postpone their payments 
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to the producers residing abroad. So, Postponement of 
receivables does not make sense. It is a core theme of 
the social state approach that our state supports our 
industrialists and tradesmen, who are having difficulty 
paying their checks in these difficult days. This support 
should be provided by the state’s own resources.
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IMS POLYMERS CONTINUES 
INVESTMENTS
IMS POLYMERS, which has been continuously 
developing and renewing itself since its establishment, 
stands out with its investments in R&D. The company, 
which was founded with 100% domestic capital, 
continues its investments without slowing down during 
the pandemic period.   
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TALHA ÖZGER PERIOD IN EVSID
Home and Kitchenware Manufacturers and Exporters 
Association (EVSİD) 3rd Ordinary General Assembly 
Meeting was gathered and Mr. İsmail Gülle, President 
of Turkish Exporters Assembly (TİM), chairmen of  non-
governmental organizations, sector representatives and 
members attended to this meeting. As a result of the 
voting Talha Özger, who continued his duty as the Vice 
President in the previous term, was re-elected as the 
President for a three-year term.
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INFRASTRUCURE PROJECTS  
ARE IMPORTANT AGAINST  
WATER SCARCITY

The amount of water 
consumption per year 
in Turkey is 1,159 
m3 per person which 
creates scarcity in 
water supply. Thus, 
environmental 
protection, correct 
planning and use 
of our clean water 
resources and the 
evaluation of waste 
water will provide 
environmental 
and economic 
advantages. GF 
Hakan Plastik 
displays important 
efforts with its works 
on this subject.
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SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Chairman 

“THE WASTE OF ONE 
INDUSTRY MAY BE THE RAW 
MATERIAL OF ANOTHER”
Dear friends and colleagues; 

Up to now; we pointed out our share in global 
transformation. We discussed the steps that can be 
taken to adapt and survive the changes experienced 
with the transition to a circular economy. On this 
issue; within this context we reviewed new trends in 
packaging and we focused on the design concept and 
this new understanding, which could be standpoint 
where the circular economy begins. Because we are 
much aware that “The Waste Of One Industry May Be 
The Raw Material Of Another”. Yet, the focus of this 
understanding lies beneath the fact as in designing 
for the future. Thus, the first and foremost principle of 
this system is to create a product or service without 
waste and pollution. In traditional packaging models 
that develop with linear economy, we see that only the 
needs of the final consumer have priority. However; 
we now redesign this upon environmental concerns 
that are of great importance to us. Because we are all 
aware that in this economic system, the replacement of 
primary raw material with recovered materials means 
less environmental footprint. In other words; the use and 
recovery of paid-up waste as a resource plays a major 
role in ensuring circularity. Because of this reason; import 
process of waste material, which is the most important 
agenda of our industry, has been banned and this will 
lead us to a point where it will exclude us from the core 
of process. In fact, recycling industry has a status as an 
indispensable complement to circularity.We must bear in 
mind that ,in general aspect,the recycling industry offers 
and would be offering us great advantages until radical 
cultural and economic changes are made in the name of 
sustainability while the essence of the issue is ignored 
due to negative public examples. Within this aspect; 
taking backward steps and even going down this path will 
harm not only recycling sector but also all other affiliated 
sectors.So, as we continously mention in our interviews; 
prohibitions will not eliminate the problem and we will 
encounter new obstacles. Believing in this fact; we 
believe that negative images shared would be eliminated 
as “Don’t prohibit but inspect” motto is applied. Within 
this aspect;  we continue to share our solution proposals 
and information notes on the importance of the issue 
with the relevant public institutions. We keep our hope 
and faith in reaching bright days and I, myself, wish you 
prosperity and I hope we all be abşe to reach days when 
we are much aware how being healthy is so important.  
Sincerely.
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SECOND PRODUCTION  
PANT BY DİOKİ
Dioki, which operates in the field of petrochemicals in 
Toros Adana Yumurtalık Free Zone (TAYSEB), increased 
its production, 28 percent compared to the previous 
year, to 74 thousand tons in the last year,  
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ŞENER GENÇER 
EGEPLASDER Chairman

“PLASTIC MATERIALS HAVE 
MUCH BENEFITS”
Distinguished colleague; 

As we proceed to mid-2021, we notify that our society 
faces some obstacles such as Anxiety about the 
pandemic, job losses in many sectors, economic 
problems and elderly people, who cannot leave the 
house for days and whose psychology deteriorates, 
young people and children who cannot continue their 
education along with many people who complains as 
“we feel down, our morale-motivation is devastated” 
signifies that our society faces a profound problem. 

On the other hand; fictive price augmentation in plastic, 
many metals and metal prices caused cash scarcity 
and demoralization in businesses dealing with industry 
and trade. The plastics industry was one of the lucky 
sectors in terms of job loss despite many negative 
developments in general. In particular, the plastic 
packaging industry, despite the abnormal increases in 
raw material prices, experienced a very fast production 
period in order to protect themselves from the pandemic 
period. Not only markets that put producers and 
sellers in distress and risk with sudden increases in 
raw material prices while producing rapidly but also 
sudden decrease in raw material prices since April 
2021, caused a second wave of stress and distress in 
our industry. It was the month of May when our industry 
suffered heavy damage with two big shocks. First one 
was Extension of the period for cashing checks. This 
extension was up to June 01,2021. We could not be 
able to understand why such a resolution was made 
which created a burden for tradesmen and industrialists. 
We will realise the negative effects of this decision in 
the upcoming months. Next, in recent years, with the 
investment incentives provided to the plastic recycling 
sector, blocked the industry in which millions of dollars 
are invested. Yet, import process for scrap plastic was 
paused. Millions of dollars were invested and many 
people were employed. The aim of the industry was to 
increase our competitiveness in the domestic market 
and in exports by producing cheap raw materials 
domestically instead of importing them. But this aim was 

blocked.  The name of the plastic, which was brought 
from abroad, processed and turned into raw material 
again, became “garbage”. Societies are governed by laws 
and rules. Couldn’t the recycling industry be managed 
with rules and regulations and customs controls? 

Plastic is a very advantageous material in terms of the 
energy used during production and the sales prices of 
the produced goods. At the end; I think that the wrong 
decisions taken will be corrected and find a proper way. 
But we would not be able to understand “How will the 
material and moral damages experienced by the plastics 
industrialist and the devastation in the enterprising spirit 
be corrected?

Despite all facts; since the year of 1974, I have been 
in the plastics industry for 47 years as a seller or 
manufacturer. I am in fond of my country. Nothing 
could break my motivation. As a member of the plastics 
industry, I believe there will be good days ahead, and we 
will continue to work with determination 

Sincerely.
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CITY OF ADANA GROWS WITH  
SASA IN PETROCHEMICAL AND 
WITH TEMSA IN AUTOMOTIVE
Adana Chamber of Industry (ADASO) Board members 
and the Assembly that manufactures buses, midibuses 
and light trucks and also visited SASA Polyester 
Industries Inc. a polyester, fiber and polyester based 
polymer manufacturer that is one of the largest 
industrial enterprises in Turkey as Adana Brand.
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BARIŞ PAKİŞ
President of Turkish Composites  
Manufacturers Association

“STRONGER WITH  
NEW MEMBERS”
Distinguished plastics industry member,

During 9th General Assembly Meeting, held on March 
26,2021, our Association of Composite Manufacturers 
resolved to continue its work with a renewed Board of 
Directors. The new management of our association 
consists of 4 composite industrialists, 4 raw material 
producers and 3 supplier members. Also, 4 new 
members took part in the 11-member Board of 
Directors. At the first meeting of the Board of Directors, 
the duty of Chairman was assigned to me again. I 
would like to thank all our members for the trust felt 
for me. Within the framework of our association’s 
membership development efforts; Yağız Energy 
Machinery Construction Contracting San. Trade Ltd. 
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Sti. (Ekomaxi), Biesse Turkey A.Ş. and Reaksiyon Kimya 
A.Ş. companies became members in the last period 
which made us more powerful. As the topic of our 
15th member meeting; a report was drafted with the 
committee formed after the Strategy Planning Workshop 
we held on 4-5 December 2020 and also study report 
created after approximately 2 months of research and 
study was submitted to participants as hard copy. 
Soft copy of these reports were also submitted to all 
members. Agenda for 16th meeting covered the topic 
which details issues discussed on on May 1, 2021, 
T.C. With the presence of Hasan Büyükdede, Deputy 
Minister of the Ministry of Industry and Technology 
regarding the problems in the raw material and supply 
chain experienced in our industry. The outputs of the 
meeting will be shared by a final report. Our themed 
member meetings which attracts attention as well as our 
webinars, that we regularly update, are all open to our 
members.   

Plastic, Rubber and Composite Industry Assembly 
meeting by Union of Chambers and Commodity 
Exchanges of Turkey (TOBB) Turkey was conducted 
with the participation of the Chairs of the relevant 
professional committees and council members of the 
affiliated chambers and Mr. Ayhan Zeytinoğlu, Deputy 
Chairman of TOBB Board of Directors and Mr. Yavuz 
Eroğlu, Chair to Assembley, conducted the meeting. 
At the meeting, where the unpredictable increases 
in raw materials in the plastic, rubber and composite 
industry were discussed in detail, sector representatives 
expressed the problems they experienced and stated 
that the pricing in the petrochemical sector was 
designed according to the supply-demand equilibirium. 
It was also stated that The supply shortage triggered 
by the pandemic negatively affected the entire supply 
chain. Preparations are underway for the 5th of the 
Turkish Composites Fairs, which our association held for 
the 4th time in 2019.Also; I would like to inform you in 
advance that the fair will be held at Istanbul Lütfi Kırdar 
Convention and Exhibition Center on 6-8 October 2022. 
I wish the members of the Turkish Composites and 
Plastics industry a prosperous and fruitful business.

Sincerely.
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CONCRETE PRODUCTION  
FROM WASTE PLASTIC
A woman entrepreneur in Kenya named Nzambi Matee 
has developed a project to use non-recyclable and waste 
plastics in a beneficial way. In the factory she founded, 
Matee produces 1500 stones a day, which transforms 
such waste into cobblestone used for pavements. The 
material, which is five times more durable than concrete, 
is produced using polyethylene and polypropylene 
obtained from products such as milk and shampoo 
boxes, baskets and rope.

DIGITAL TERMS GUIDE FROM 
TURKEY’S MACHINERY 
INDUSTRIALISTS
Union of Machinery Exporters’ which carries out works to 
facilitate and accelerate the digital transformation of the 
industry and machinery sector, drafted and presented 
online  “the Digital Terms Guide”, which details the 
phenomena through concepts. 
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MEETING POINT FOR PLASTIC 
INDUSTRY: PLASTEURASIA 
ISTANBUL 
30th PlastEurasia Istanbul, one of the most important 
fairs of the Plastic Industry in the region, will be 
organized between 1st December and 4th December in 
TUYAP Convention Center. Approximately; more than 
1.100 companies from 50 different countries would 
attend to fair. The fair gathers around the world’s largest 
manufacturers.  
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YUSUF ÖZKAN                                                                                                
President of Kayseri Plastics Manufacturers Association 

““PACKAGING PRODUCTS ARE 
PIONEERS IN OUR SECTOR”
Distinguished guests;
I salute you all with great respect;

Distinguished members of our sector; as you may 
well know most important material among our sector 
products that provide inputs and intermediate products 
to 30 sectors is packaging materials. Plastic is used 
in more than 50 percent of the packaging products 
produced. In other words; packaging materials are 
pioneers in our sector. If we classify packaging products 
in two groups, first one shall be group in which there 
are outer packaging that provides attractive look and 



visual attractiveness and second group shall cover 
items which enables protection and internal packaging 
that keeps the product intact to its destination. In 
particular, the outer plastic packaging that provides 
visuality adapts to the changing and developing 
consumer perspective. Also, this fact creates new 
trends. It aims to underline the product and create 
consumer taste by constantly renewing itself with new 
designs. During the pandemic period, the importance 
and protection of packaging in product transfers 
of intercity cargoes was underlined. So, our friends 
in the sector producing packaging products should 
follow the current agenda. So, at this stage; we have 
difficulty in understanding people’s mood. They prefer 
a good plastic packaging so that it does not spoil or 
break, regardless of the product they buy or bring 
from virtual shopping. When moving house, it makes 
it easier for them to choose nylons or balloon nylons 
in packaging for protection purposes. But, when the 
name of item “plastic”, is loudly mentioned; they get a 
negative perception: Indeed; we hardly understand the 
philosophy “I do not like it but I keep on using it”. Yet 
whoever criticizes or whatever is loudly spoken. It is not 
possible to remove plastic products from anyone’s life 
and this struggle will continue. One day the plastics will 
get the place and respect they deserve.         
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NISSEI ASB FINALIZES ITS 
PATENT ACTION AGAINST R&D 
TOOLING IN THE USA
A settlement was reached between the two companies 
in a lawsuit filed by Japan-based Nissei ASB Machine 
Co., Ltd. against American R&D Tool&Engineering Co., 
Ltd. on February 1, 2018, for infringing ASB patents.
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HAKAN EFE
President of Bursa Plastics and Packaging 
Manufacturers Association

“NEW WORLD,  
NEW PLASTIC” 
Packaging is a product used in all areas of our lives. 
It is the material that allows a product to be sold 
or bought to be displayed, transported, stored and 
even sold. Along with increasing global warming, 
technological developments and public awareness, 
efforts have been initiated to minimize the damage 
to the environment caused by the packaging used by 
individuals. With the pandemic process, increasing 
online shopping has increased the level of package 
usage. However, as I mentioned earlier, with increasing 
health awareness and technological developments, 

much attention has been paid to the sustainability of 
the products used. Demand for recycled or recyclable 
products has increased.

Environmental Friendly Packaging

Sustainability is not just about recycling of products. 
Studies are also carried out on different packaging 
designs. Thanks to different designs, space is saved 
when it comes to transporting products. Thanks to 
different designs, it can save space in the transportation 
of products and thus more products can be transported. 
Storage space can also be saved and packaging for 
practical use of the product provides many advantages 
with innovations. Although we wake up to a different 
world every day, each day the wishes and expectations 
of individuals become also different. Awareness of 
individuals about health during global warming and 
especially pandemic period makes transformations in 
packaging industry.

We will always track these changes that reduce 
environmental damage.
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“ACTION CALL” IN CHEMISTRY 
SECTOR 
Within the scope of the “Technology Oriented Industry 
Progress Program” of the Ministry of Industry and 
Technology, chemical, pharmaceutical and medical 
device products were included in the priority product list. 
It is planned to make public announcements between 
May-June 2021. Industrialists who want to invest should 
make preliminary applications through the ‘move’ 
website after the call is declared.
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FUTURE IN PACKAGING 
The packaging of tomorrow will be smart, personalized 
and reusable. Representatives in the industry are 
already making preparations for this. The pandemic and 
the rise of e-commerce are also increasing demands for 
innovation in packaging. The biggest opportunity and/
or challenge for the packaging industry in the next 5 
years will be to integrate technology into the business 
to meet market needs. Packaging has three roles in 
the new normalization process: Protection, promotion 
and performance. Along with protection, needs evolve 
as the channels for delivering products to customers 
change and new developments are on the run. The role 
of packaging in promotion is becoming more and more 
important and it helps brands increase their sales. 
But the biggest changes will be those that relate to 
performance. This will continue to be the same for the 
next five to ten years.
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Page 78

TIPS ON DIGITAL 
TRANSFORMATION 
Digital transformation, one of the most priority and 
popular topics of recent years, became a necessity for 
companies as pandemic period prevails. So what are 
the most important points of this transformation? How 
should digital transformation plans be made? Digital 
think tank company, TING İstanbul, has published 
the ‘Digital Thinking Report 2021’, which contains 
information and data that will guide the journey of 
companies in Turkey to digital thinking, strategy 
formation and competitiveness. In the report, it was 
stated that 85 percent of companies that already have 
a digital transformation strategy have accelerated 
investments and practices with the pandemic. It was 
also noted that an agile management approach and 
quick decision-making have become a necessity 
for companies to continue on their way without any 
probable damage. 
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TALENT MANAGEMENT 
The concept of “talent gap” is on the agenda of Human 
Resources all over the world. Finding and retaining talent 
is critical for employers. So, in which areas are there 

gaps in our country? In this article, we explored the 
importance of talent management. 

Since the early 2000s, the rapid development of 
technology has caused a rapid change in the way of 
doing business. In this period, in order to create effective 
human resources, institutions adopted a management 
approach, called talent management, that emphasizes 
activating the talent of their employees in accordance 
with their business goals. In talent management, where 
current performance shall not be regarded as sufficient 
condition, the employee’s determination, enthusiasm, 
desire to add value and curiosity for the future came to 
the fore as a key approach.
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TALHA ÖZGER: “WE RANK SECOND 
AMONG  COUNTRIES WITH TRADE 
SURPLUS IN THE WORLD”
We discussed the topic on both the new term targets 
and the effects of the pandemic process on the sector 
with Mr. Talha Özger, Chairman of Household and 
Kitchenware Industrialists Association (EVSİD).

As being Chairman of Household and Kitchenware 
Industrialists Association (EVSİD), could you mention on 
your goals and aims? What are your predictions for the 
new period?
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In EVSİD representing the production-oriented structure 
of the household and kitchenware sector, we now run 
third administrative term. During first two terms; we 
made remarkable tasks with our founding Chair, Mr. 
Burak Önder. We ran 36 events in 20 different countries. 
We have conducted several projects such as “Invitation 
Only Istanbul” and recently we have proceeded with 
virtual trade delegations. In fact, the new era; it is 
linked with the journey we set off with Mr. Burak. Only 
difference is that each day limits are rising. This is what 
we wish in fact. 
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H. ALİ ATEŞ: “R&D IS OUR 
PRIORITY”
Founder of Almak Ateş Makine San. Ve Ticaret A.Ş 
(Almak Ates Machinery Co.), first bimetallic sleeve 
manufacturer in Turkey, Mr. H. Ali Ateş made his first 
attempt in plastic industry in 1968. Here is his long and 
successful career full of innovative products. He stated 
details about the sector.    

Could you give details on your background so that we 
could be more informed about your successful career?

I was born in 1951 in the central village of Dereboğazı, 
20 km from Elazığ. After primary school; when I was 
13, my father let me work as apprentice in a small 
lathe facility. In those days, it was not possible to earn 
money when you are working as apprentice to learn 
a profession. When I was 16, I moved to Istanbul to 
work. With the help of a relative of mine, I got a job at 
İnci Plastik ve Jüt A.Ş., which continues its business life 
today. My boss was Mr. Taki Vatandost and I worked with 
him till I set my own atelier. That was till 1974. I first met 
with plastics sector in 1968. When I decided to open 
my atelier, I applied to company called Transturk to buy 
my first lathe. In those days, I only had 20 thousand lira. 
But the item was 144 thousand lira. My boss, Mr Taki 
Vatandost, provided collateral to remaining balance. 
For remaining balance, a debenture bond was issued. 
Thanks Allah, I didn’t put a shame on my boss and 
paid the bill. In 1974, we first set our production unit in 
Topkapı and it was just 60 m2. Today, we continue our 
production in district of Esenyurt on a 10 bin m2 facility.        
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ÖMER DURMUŞOĞLU: “EACH 
YEAR WE INCREASE NUMBER  
OF COUNTRIES WE EXPORT  
AND IMPORT” 
Mr. Ömer Durmuşoğlu, founder of Dursan Plastik Makina 
Kalıp San. ve Tic. Ltd., explained the processes that 
the company has gone through from past to present. 
He also offered solutions for the problems faced by the 
industrialists.

How has the company changed since the days you 

founded Dursan Plastik, can you tell us about this 
process?

Dursan Plastik was founded in 1968. As the first 
business, we started to manufacture bicycle parts. 
We bought the first injection machine from Kamasan 
company in 1972. We manufactured handy tools 
in 1976, spare parts for Singer Sewing Machines 
since 1980, and later produced sub-contractor, OEM, 
parts for Turkey’s leading companies. Since 2000, I 
left the management of the company to my son, Mr. 
Uğur Durmuşoğlu. In 2005, the company, named, 
Durmuşoğlu Plastic, was founded. Also, we keep our 
manufacturing process under the company, Sürplast 
Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti since 2015 and 
with Euromould Plastik Kalıp Makine Sanayi ve Tic. Ltd. 
Şti since 2017. Today, along with the Group Companies, 
with 120 employees in 4 factories we continue to 
provide added value to the country’s economy by 
exporting 300 types of products to 50 different 
countries.  
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BUSINESS CENTER IN  
LATIN AMERICA 
Mexico, the 5th largest emerging market in the world, 
has the highest share of import and export figures 
among Latin American and Caribbean countries. 
Despite the geographical distance, its foreign trade 
 with Turkey is close to $1.5 billion.
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RESTRICTIONS ON  
FINANCIAL EXPENSES
Dear readers, in this issue, we will address the 
financing expense restriction. You will find in our 
article the general characteristics of the regulation 
that prevents 10 percent of financing expenses for the 
portion of foreign resources on the balance sheet that 
exceed the equity amount as expenses.
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MURAT İNKÜN
PLASFED Secretary General

IMPORTS CONTINUE  
TO REACH PEAK  
DESPITE INCREASE IN 
RAW MATERIAL PRICES

D espite plastic raw material prices, which have been on an upward trend since the last quarter of 2020, it is a common 
attempt that in our country suppliers are trying to meet strong foreign demand imports of raw materials in plastics, 
sector continue to register new records. After the period of January, February and March, April was the month with the 
highest level of imports of raw materials in terms of quantity. The driving force behind this increase is undoubtedly 

because of the demands of plastic products from abroad. Due to the successive “force majeures” of petrochemical plants 
and supply chain disruptions, rising raw material prices on a global basis are creating a burden for our country’s industrialists. 
Especially; plastic products manufacturers in European countries have difficulty in finding raw materials. Thus, there has been a 
strong increase in our exports onto this market. On a monthly basis, the most raw material imports in April were 642.4 thousand 
tons in 2019, and in April 2021, our raw material imports reached a drastic record of 777.6 thousand tons.

During first 4 months of 2021, exports increased, both as quantity and value basis, with respect to the previous year. The 
increase in exports in the period was 24.8% on average in terms of quantity basis whereas the rate of increase in value was 
53.2%. In the same period, import amount was increased by 15.5 percent and import value increased by 55.2 percent. In this 
period, the fact that the value increased more than the quantity in both imports and exports during this period indicates the 
increase in raw material prices.

Source: TSI

Monthly Figures on Raw Material Import For Turkey
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FOREIGN TRADE DATA
In the first 4 months of 2021, Turkey Plastic Raw Materials exports increased by 29.6 percent 
on quantity basis and by 74.7 percent on value basis.

EXPORT
2020 (January-April) 2021 (January-April)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 400.2 431.1 518.6 29.6 753.1 74.7

Plastic Product 677.7 1,458.4 826.1 21.9 2,141.2 46.8

Plastic and Rubber Processing 
Machine

N/A 49.9 N/A N/A 65.8 31.9

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

IMPORT
2020 (January-April) 2021 (January-April)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 2,559.8 2,696.9 2,961.5 15.7 4,396.8 63.0

Plastic Product 193.3 843.3 218.6 13.1 1,096.1 30.0

Plastic and Rubber Processing 
Machine

N/A 139.9 N/A N/A 223.8 60.0

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

TOTAL FOREIGN TRADE
2020 (January-April) 2021 (January-April)

Value Value Change %

Export 51,641.4 68,739.4 33.1

Import 69,240.0 82,867.0 19.7

Source :  TS I   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-April) 2021 (January-April)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

3901 Ethylene polymers 24.2 20.8 51.9 114.1 65.0 213.2 1.3

3902
Polymers of propylene and other 
olefins

10.5 9.6 18.9 80.6 27.3 184.3 1.4

3903 Stiren polymers 40.6 37.0 46.8 15.4 74.4 101.1 1.6

3904
Vinyl chloride/halogen other olefin 
polymers

8.1 8.0 9.6 18.0 15.2 91.0 1.6

3905
Polymers of vinyl acetate/other vinyl 
esters

14.3 14.8 17.3 21.3 22.9 55.1 1.3

3906 Acrylic polymers 74.7 69.7 97.2 30.2 121.8 74.7 1.3

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxide-
alchid resins

141.1 171.7 191.2 35.6 287.7 67.6 1.5

3908 Polyamids 10.8 23.3 12.8 18.3 33.4 43.8 2.6

3909
Amino resins, phenolic resins, 
polyuretranes

49.2 42.8 48.5 -1.3 68.6 60.3 1.4

3910 Silicones 2.0 6.5 2.5 27.0 8.6 31.4 3.4

3911
Petroleum resins, polyterpenes, 
polysulfides, etc.

0.8 1.8 0.9 20.4 2.3 28.4 2.4

3912 Cellulose and its chemical derivatives 17.5 20.2 17.1 -2.4 21.4 6.2 1.3

3913
Natural polymers, modified natural 
polymers, derivatives

0.1 0.4 0.1 69.9 0.7 60.1 4.9

3914 Polymer-based ion exchangers 0.0 0.2 0.1 162.4 0.6 232.0 4.9

3915 Plastic waste, residue and scrap 6.4 4.4 3.5 -44.6 3.2 -27.7 0.9
TOTAL 400.2 431.1 518.6 29.6 753.1 74.7 1.5

Source :  TS I   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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When the data for the January-April period of 2021 are reviewed, it is to note that our exports to the top 10 countries where our 
raw material exports are the most concentrated, was increased by 30.9 percent on the Quantity basis and 77.7 percent on the 
Value basis. In this period, the countries that we increased our exports the most were Spain, Italy and Romania, respectively, 
while the share of the top 10 countries in our raw material exports increased in terms of both quantity and value basis.

In the first 4 months of 2021, compared to the same period of the previous year, Turkey’s Platic Product Exports was 
increased by 21.9 percent on Quantity basis and by 46.8 percent on Value basis.

PLASTIC RAW MATERIALS EXPORT

Country
2020 (January-April) 2021 (January-April)

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

Romania 48.3 33.2 56.8 17.5 65.6 97.5 8.7 1.2

Italy 21.9 22.5 41.4 88.9 58.4 159.8 7.8 1.4

Germany 25.8 31.8 33.6 30.4 47.3 48.7 6.3 1.4

Spain 11.9 15.6 25.7 116.4 43.5 179.7 5.8 1.7

Egypt 28.4 25.7 32.8 15.2 42.2 64.4 5.6 1.3

Russian Federation 13.9 22.1 15.6 12.0 31.4 42.4 4.2 2.0

Israel 16.4 16.2 20.4 24.4 28.6 76.2 3.8 1.4

Iran 11.0 20.1 12.6 14.3 26.8 33.4 3.6 2.1

Bulgaria 20.5 16.8 23.1 12.7 24.5 46.1 3.3 1.1

Algeria 14.4 16.9 16.3 13.7 24.1 42.6 3.2 1.5

Top 10 Countries in Total 212.5 220.8 278.3 30.9 392.5 77.7 52.1 1.4

TOTAL 400.2 431.1 518.6 29.6 753.1 74.7 100.0 1.5

Source :  TS I   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC PRODUCTS - Export by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description

2020 (January-April) 2021 (January-April)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

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

58.7 85.7 70.1 19.6 132.0 54.0 1.9

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

90.1 169.9 118.5 31.5 263.8 55.3 2.2

3918
Floor coverings - wall and ceiling 
coverings, plastic

8.0 11.8 11.5 43.0 19.6 66.4 1.7

3919
Adhesive sheets, sheets, strips, slides, 
etc., of plastic. straight

6.3 28.0 8.1 28.5 44.7 59.7 5.5

3920
Other plates, sheets, pellicle and 
slides of plastic

192.9 399.9 219.3 13.6 543.5 35.9 2.5

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

52.4 121.4 65.7 25.4 190.0 56.5 2.9

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

8.8 30.2 13.3 50.5 52.0 72.3 3.9

3923
Plastic Products for goods transport 
packaging, stopper, cap

147.6 303.2 160.5 8.8 381.9 26.0 2.4

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

53.9 124.9 71.1 31.8 195.7 56.7 2.8

3925 Construction material made by  plastic 30.6 65.2 48.8 59.8 124.8 91.5 2.6

3926 Other articles of plastic 28.3 118.4 39.2 38.5 193.3 63.2 4.9

TOTAL 677.7 1,458.4 826.1 21.9 2,141.2 46.8 2.6

Source :  TS I   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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Once a country-based analysis is made regarding the January-April period of 2021, it is to note that product exports to all 
of the top 10 countries were increased. On the other hand, due to the increase in raw material prices, exports to all the 
top 10 countries increased in Unit Price:

In the first 4 months of 2021, Turkey’s plastic and rubber processing machinery exports increased by 31.9 percent on value 
basis. Almost all of the said increase stems from the top 10 countries where our exports are most intense, This indicates a 
strong market focus.

PLASTIC PRODUCTS EXPORT

Country
2020 (January-April) 2021 (January-April)

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

Iraq 75.1 114.5 91.4 21.8 170.7 49.0 8.0 1.9

Germany 37.9 113.7 45.6 20.2 161.3 41.9 7.5 3.5

United Kingdom 44.2 91.6 52.9 19.7 135.7 48.2 6.3 2.6

Israel 48.6 84.5 60.9 25.3 126.9 50.2 5.9 2.1

USA 21.9 51.9 29.3 33.9 83.5 61.0 3.9 2.9

France 19.2 53.3 26.0 35.6 83.0 55.8 3.9 3.2

Italy 25.5 52.9 32.2 26.3 80.8 52.7 3.8 2.5

Romania 23.0 51.6 28.4 23.5 79.9 54.8 3.7 2.8

Libya 25.7 42.0 26.8 4.4 60.0 42.9 2.8 2.2

Spain 20.4 41.8 23.8 16.7 58.7 40.4 2.7 2.5

Top 10 Countries in Total 341.3 697.7 417.2 22.2 1,040.5 49.1 48.6 2.5

TOTAL 677.7 1,458.4 826.1 21.9 2,141.2 46.8 100.0 2.6

Source :  TS I   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-April) 2021 (January-April)

Value Value Change %

847710 Injection machines 3.9 4.6 17.5

847720 Extrusion machines 9.4 11.8 25.2

847730 blow molding machines 1.3 1.2 -5.2

847740 Thermo-forming machines 4.1 6.9 70.3

847751-59-80 Presses and other machinery 24.4 29.6 21.2

847790 Components and parts 6.8 11.7 71.9

TOTAL 49.9 65.8 31.9

Source :  TS I   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 January-April period of 2021, Turkey’s Plastic Raw Materials imports increased by 15.7 percent on a Quantity basis 
and by 63.0 percent on a Value basis. When the countries with the most imports are analyzed, it is to note that Saudi Arabia 
ranks at the top again, while Germany surpasses South Korea in terms of Quantity and Value and rises to the second rank.

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES EXPORT

Country
2020 (January-April) 2021 (January-April)

Value Value Change % Share %

Germany 3.1 5.4 74.9 8.2

Russian Federation 5.8 4.9 -15.7 7.4

Iranian 0.9 4.2 367.9 6.4

India 2.8 3.9 37.1 5.9

Netherlands 0.1 3.9 2,989.5 5.9

USA 2.2 2.6 19.4 3.9

Romania 1.9 2.3 21.4 3.5

Bulgaria 1.1 2.1 93.6 3.2

Algeria 1.7 2.1 19.2 3.1

Iraq 1.0 2.0 96.9 3.0

Top 10 Countries in Total 20.6 33.3 61.5 50.6

TOTAL 49.9 65.8 31.9 100.0

Source :  TS I   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-April) 2021 (January-April)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

3901 Ethylene polymers 663.9 604.4 771.5 16.2 1,002.5 65.9 1.3

3902
Polymers of propylene and other 
olefins

779.5 792.0 870.8 11.7 1,289.4 62.8 1.5

3903 styrene polymers 121.8 155.5 150.9 23.8 284.0 82.7 1.9

3904
Vinyl chloride/halogenated other olefin 
polymers

259.7 230.1 293.8 13.2 463.1 101.3 1.6

3905
Vinyl acetate/polymers of other vinyl 
esters

15.5 32.0 16.5 6.6 38.3 19.9 2.3

3906 Acrylic polymers 87.4 124.0 80.4 -8.0 141.6 14.1 1.8

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-
alkyd resins

246.7 361.6 253.4 2.7 550.3 52.2 2.2

3908 Polyamide 35.4 83.3 46.5 31.4 129.4 55.4 2.8

3909
Amino resins, phenolic resins, 
polyurethanes

84.8 133.0 99.5 17.3 237.2 78.4 2.4

3910 Silicones 14.7 47.2 16.0 9.2 64.5 36.6 4.0

3911
Petroleum resins, polyterpenes, 
polysulfides, etc.

14.9 35.2 18.1 21.6 50.1 42.1 2.8

3912 Cellulose and its chemical sorts 13.7 47.7 13.9 1.7 54.2 13.7 3.9

3913
Natural polymers, modified natural 
polymers, sorts

1.3 7.7 1.1 -9.1 10.0 29.8 8.7

3914 Polymer-based ion exchangers 2.1 4.5 2.6 25.6 7.1 55.4 2.7

3915 Plastic waste, residue and scrap 218.5 38.8 326.4 49.4 75.0 93.5 0.2

TOTAL 2,559.8 2,696.9 2,961.5 15.7 4,396.8 63.0 1.5

Source :  TS I   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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When Turkey’s Plastic Product imports are analyzed on the basis of Quantity and Value in the first 4 months of 2021,, an 
increase of 13.1 percent and 30.0 percent was observed, respectively, compared to the previous year. When product imports 
are analyzed on a country basis, it is observed that the share among the top 10 countries in our TOTAL imports remains 
unchaged. 

PLASTIC PRODUCTS - Import by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description

2020 (January-April) 2021 (January-April)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

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

3.7 14.9 4.3 15.6 19.9 33.5 4.6

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

12.4 83.3 20.3 63.3 110.6 32.8 5.4

3918
Floor coverings - wall and ceiling 
coverings, plastic

8.0 22.4 7.5 -6.4 16.4 -26.6 2.2

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

19.8 93.0 17.2 -13.0 106.1 14.1 6.2

3920
Other plates, sheets, pellicle and 
slides of plastic

79.4 224.6 94.5 19.0 323.0 43.8 3.4

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

17.9 72.0 17.2 -4.0 85.2 18.4 4.9

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

0.9 4.9 1.6 72.5 9.8 101.8 6.3

3923
Plastic Products for goods transport 
packaging, stopper, cap, capsule

26.2 110.1 28.9 10.5 132.9 20.7 4.6

3924
Tableware, kitchen and other 
household and toilet tools made of 
plastic

2.1 13.1 2.1 -0.1 15.5 17.8 7.3

3925 Construction material from plastic 1.6 7.1 1.6 -2.3 9.1 28.6 5.8

3926 Other articles of plastic 21.1 198.2 23.4 10.7 267.8 35.1 11.5

TOTAL 193.3 843.3 218.6 13.1 1,096.1 30.0 5.0

Source :  TS I   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC RAW MATERIALS IMPORT

Country
2020 (January-April) 2021 (January-April)

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

Saudi Arabia 376.3 327.3 477.7 26.9 633.3 93.5 14.4 1.3

Germany 211.2 304.2 219.9 4.1 397.7 30.7 9.0 1.8

South Korea 246.6 290.7 205.7 -16.6 362.3 24.6 8.2 1.8

Belgium 160.5 186.7 190.0 18.4 304.5 63.1 6.9 1.6

Iranian 67.2 54.9 190.0 182.5 256.6 367.0 5.8 1.4

China 73.9 109.3 103.5 40.0 234.6 114.7 5.3 2.3

USA 170.7 165.6 138.7 -18.8 195.3 18.0 4.4 1.4

Russian Federation 73.4 63.6 145.1 97.7 192.6 202.6 4.4 1.3

Egypt 83.0 75.8 112.5 35.6 177.2 133.8 4.0 1.6

Netherlands 111.0 124.4 113.6 2.4 176.3 41.7 4.0 1.6

Top 10 Countries in Total 1,573.9 1,702.6 1,896.6 20.5 2,930.5 72.1 66.7 1.5

TOTAL 2,559.8 2,696.9 2,961.5 15.7 4,396.8 63.0 100.0 1.5

Source :  TS I   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 4 months of 2021, Imports of plastic and rubber processing machinery in Turkey was increased by 60 percent on 
value basis. When the imports of rubber and plastic processing machinery are examined on a country basis, it is observed 
that imports from all the top 10 countries except Switzerland have increased.

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Import by HS Code

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

Value Value Change %

847710 Injection machines 52.5 74.7 42.2

847720 Extrusion machines 23.5 49.5 110.8

847730 Blow molding machines 4.2 12.5 195.9

847740 Thermoforming machines 1.9 3.2 66.9

847751-59-80 Presses and other machinery 43.5 67.0 54.0

847790 Components and parts 14.2 16.9 19.2

TOTAL 139.9 223.8 60.0

Source :  TS I   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES IMPORT

Country
2020 (January-April) 2021 (January-April)

Value Value Change % Share %

China 55.5 89.6 61.3 40.0

Germany 37.0 43.8 18.3 19.6

Italy 7.4 25.5 243.0 11.4

Austria 8.4 23.2 176.4 10.4

Taiwan 6.8 8.1 18.6 3.6

Japan 4.7 5.6 19.4 2.5

USA 2.8 5.1 82.5 2.3

France 1.1 4.3 299.7 1.9

India 2.3 3.3 43.4 1.5

Switzerland 4.4 3.3 -26.2 1.5

Top 10 Countries in Total 130.5 211.8 62.2 94.6

TOTAL 139.9 223.8 60.0 100.0

Source :  TS I   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC PRODUCTS IMPORT

Country
2020 (January-April) 2021 (January-April)

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

Germany 31.0 160.6 37.1 19.7 229.3 42.8 20.9 6.2

China 47.4 140.5 38.0 -19.9 164.5 17.0 15.0 4.3

Italy 19.3 92.9 23.2 20.5 135.6 45.9 12.4 5.8

South Korea 9.3 45.3 14.5 55.9 69.9 54.4 6.4 4.8

France 8.2 50.6 9.6 16.7 58.3 15.4 5.3 6.1

USA 4.0 43.8 3.1 -23.1 38.6 -11.8 3.5 12.6

United Kingdom 4.1 27.2 4.3 5.1 33.6 23.6 3.1 7.8

Belgium 7.0 24.0 7.9 12.1 32.8 36.6 3.0 4.2

Spain 3.2 19.2 5.0 59.1 28.7 49.6 2.6 5.7

Poland 4.4 21.0 4.0 -8.3 26.4 25.7 2.4 6.6

Top 10 Countries in Total 137.8 625.0 146.7 6.4 817.7 30.8 74.6 5.6

TOTAL 193.3 843.3 218.6 13.1 1,096.1 30.0 100.0 5.0

Source :  TS I   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on










