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Ambalaj sektörünün
yol haritası belirlendi

Fotoğraflar Ferhat Uludağlar

With

Ambalaj sektörünün önde gelen isimleri, 18.’si düzenlenen Turkishtime-Halkbank Ortak Akıl Toplantısı’nda
buluştu. Sektörün iç ve dış pazardaki durumunu masaya yatıran katılımcılar, katma değerli ürünler, Ar-Ge,
geri dönüşüm, yeni trendler, teknoloji ve tasarım konularında sektörün yol haritasını değerlendirdi. Toplantıda ayrıca
plastik, kağıt/karton, cam, ahşap, metal ambalaj ve etiket sektörlerinin sorunları ve çözüm önerileri de konuşuldu.
Sektörün kanaat liderleri ambalaj sektöründe yaşanılan ithal hammadde sorununa dikkat çekti.

3~ 4

H a l k ba n k - T U R K I S H T I M E Orta k A k ı l Bu lu ş m a l a rı

Acaba bir duyan var mı?
1970’lerden bugüne kadar ABD ve Türkiye arasında birçok gerginlik yaşandı.
Neler oldu neler. Yine de “vize yasaklaması” gibi bir davranışa hiç maruz kalmamıştık.
Yani hükümetler arasındaki gerginlik vatandaşları mağdur etti.

With

Geçen yıl kadar olmasa da, 2017’nin de
Türkiye ve Dünya için zorlu geçen bir yıl
olduğunu söylemek gerekiyor. Türkiye
açısından bakarsak elde bunlar var: 1.
ABD ile ilişkiler gergin 2. Almanya ile
ilişkiler gergin 3. Orta Doğu Ülkeleri ile
ilişkiler gergin Bu gerginliğin içinde
İran ve Rusya ile pamuk ipliğine bağlı
bir diplomasi yürütülüyor diyebilirim.
Bu yakınlaşma elbette Batı Dünyasını
endişelendiriyor ama elektrik
enerjisinin neredeyse yarısını Doğal
Gaz’dan üreten Türkiye’nin dengeli
bir politika yürütme zorunluluğu var.
Diplomasi böyle bir şey. İhtiyaçlar
üzerine kurulur. Tüm bu detayların
arasında Başbakan Yıldırım’ın KOBİ’ler
ile ilgil verdiği müjdeli haberler dikkat
çekiciydi. Benim de uzun zamandan
beri yetkililere anlattığım çözüm
önerilerine çok yakın bir adım atılmış
gibi gözüküyor. Daha öncekilerden
daha yüksek dilimlerde işletme
kredisine kavuşacak olan KOBİ’lerin,
böylece 2018 yılının sonuna kadar
rahatlatılması sağlanabilir. Hem
Cumhurbaşkanı hem de Başbakan’dan
gelen şu cümle de önemli: "Kuzey
Irak’ta olan bitenden masum halkı
sorumlu tutmuyoruz, ancak bu işin
sorumluları faturayı ödeyecek". Bu
bir devletin sorunların üzerine nasıl
gitmesi gerektiğini de gösteriyor. Tabii
hemen aklıma ABD ve Türkiye ilişkileri
geldi. ABD’den gelen haberler Amerikan
Hükümeti’nin olmasa da Amerikan
Devleti’nin Türkiye ile ilişkileri soğutma
niyetinde olduğunu gösteriyor. Açıkçası
1970’lerden bugüne kadar ABD ve
Türkiye arasında birçok gerginlik
yaşandı. Neler oldu neler. Yine de "vize
yasaklaması" gibi bir davranışa hiç
maruz kalmamıştık. Yani hükümetler
arasındaki gerginlik vatandaşları
mağdur etti. Bu yüzyılda yaşanmaması
gereken gelişmeler bunlar. Ülkeler
arasındaki ticari münasebetler aynı
zamanda diplomatik münasebetlerin
düzgün ilerlemesi için sebep yaratır.
İktisat teorisinde bir ülkenin başka
bir ülkeye göre "mukayeseli" ya da
"mutlak" üstünlük sağladığı zamanlarda
bile, mutlaka karşılıklı mal ve hizmet
alımı için yeterli sebebin yaratılması
gerektiğinden bahsedilir. Hiçbir ticari
ilişki yoksa, iki ülke arasında pozitif
bir atmosfer yaratmak mümkün

olmayabilir. En azından birbirlerinin
başına gelenlerle ilgili olarak kayıtsız
kalabilirler. Açıkçası ABD çok uzun
zamandan beri Türkiye’nin güçlü
olduğu sektörlerden mal ya da hizmet
satın almamak için direnirken,
sürekli Türkiye’ye ihracat yapmak
için uğraşıyor. Halbuki ABD’nin genel
felsefesi Dolar cinsinden dış ticaret
açığı vererek, başka ülkeleri fonlamak.
Afrika,Güney Doğu Asya ve İsrail’e
komşu olan ülkeler için uyguladığı
gümrük kolaylıklarının hiçbirini
Türkiye’ye uygulamadığını belirtmem
gerekiyor. Hatta Türkiye’nin hem
mukayeseli hem de mutlak olarak
üstün olduğu tekstil sektörüne birçok
engel çıkarırken, ham maddesi olan
pamuğu Türkiye’ye alabildiğine ihraç
ediyor. Milli Savunma Harcamalarında
ABD’nin payını söylemeye gerek bile
duymuyorum. Sonuç olarak ABD çok
eski bir müttefikidir Türkiye’nin. Bunu
kabul ediyorum. Küresel anlamda
sanata, spora, bilime, teknolojiye ve
diğer alanlardaki liderliğini de kabul
ediyorum. Ancak kabul edemediğim şey
şu: Ortaya çıkan sonuçların hiçbirinden
sorumlu değilmiş gibi yaptırım
uygulamaya kalkması.Eğer bu iki
şirketin arasında gerçekleşmiş olsaydı
ABD’ye "hakim durumu sürekli kötüye
kullanmaktan" dava açılırdı. Ancak
konu diplomatik olduğu için, zamana
bırakmakta fayda görüyorum. Bu
satırları okuyan ABD’li meslektaşlarım
ve kamu görevlileri varsa ki, bizleri
iyi takip ettiklerini sanıyorum,
onlara şunu söylemek istiyorum:
"Amerikan özel sektörü uzaya gitmeye
hazırlanırken, Amerikan Devleti Soğuk
Savaş zamanına doğru geriliyor".
Kırılmasınlar, darılmasınlar. Burada
bazen dostane eleştirdiğim Çin Halk
Cumhuriyeti, ABD’ye göre daha tutarlı
davranıyor. Aynı durum Avrupa için de
geçerli. Güçlü Liderler varken Türkiye
ile yine çekişirlerdi ama en azından
vizyonları vardı. Bugün hem ABD hem
de Avrupa’da insanlık için değil bir
sonraki seçim için çalışan politikacılar
var. 20. yüzyılın paradigmalarıyla
yaşayanlar için Kanada Başbakanı belki
doğru bir örnek olmayabilir ancak,
gelecek için en doğru örneğin bu tarz
bir lider olduğu konusunda görüşüm
pekişmeye başladı diyebilirim. _

Prof. Dr. EMRE ALKİN
Altınbaş Üniversitesi
Rektör Yardımcısı / Turkishtime
Toplantı Moderatörü
Emre Alkin, 1969’da İstanbul’da
doğdu. İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi İngilizce İktisat
Bölümü’nü bitirdi. 2002 yılında
profesör oldu. Çukurova Holding,
Anadolu Endüstri Holding, Doğan
Holding ve Altınbaş Holding’de
çeşitli sorumluluklar üstlendi.
TİM Genel Sekreterliği, Türkiye
Finansman Şirketleri Genel
Sekreterliği, Vergi Konseyi Üyeliği
ve Türkiye Futbol Federasyonu
Genel Sekreterliği yaptı.

Çin Halk
Cumhuriyeti,
ABD’ye göre
daha tutarlı
davranıyor. Aynı
durum Avrupa
için de geçerli
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Türkiye’de ambalaj sektörü

katma değerli ihracat yapan ve dış
ticaret açığı vermeyen sektörlerin
başında yer alıyor. 2017 yılının
ilk yarısına ait ithalat ve ihracat
verilerine bakıldığında ambalaj
sektörünün 400 milyon dolardan
fazla dış ticaret fazlası verdiği
görülüyor. 2016 yılını 18 milyar dolar
ciro ile kapatan ambalaj sektörünün
2017 yılı beklentisi 20 milyar dolar.
2023 yılı için 30 milyar ciro hedefi
koyan sektör temsilcileri, bu hedefe
ulaşmak için ham madde ve kalifiye
eleman sorununun çözülmesi
gerektiğine dikkat çekiyor.
Turkishtime-Halkbank Ortak Akıl
Toplantısı’nda Türkiye’nin ambalaj
tüketiminin artması gerektiğine de
vurgu yapıldı. Sektör temsilcileri
ambalaj sanayinin hızla geliştiğini
aktardı. Nüfus artış hızı, tüketim
alışkanlıklarının değişmesi, zincir
marketlerin artmasının ambalaja
olan ilgiyi artırdığının altı çizildi.
Toplantıda ambalajlı ürünlerin
artmasının gıda güvenliği ve israfın
önlenmesi açısından bir gereklilik
olduğu bilgisi verillirken, ambalaj
konusundan toplum bilincinin
artması gerektiği aktarıldı.

Prof. Dr. Emre Alkin: Sayın
Başkanım, Halk Bankası’nın değerli
temsilcisi, sektörün kıymetli kanaat
liderleri toplantımızı açıyorum.
Sorularımız çok... Bizde adet şöyle,
ev sahipleri önce söz alıyor. Burada
sektörün kanaat lideri var ve
bankacılığın kanaat liderlerinden
birisi var. Öncelikle sözü Ambalaj
Sanayicileri Derneği Başkanı M.Zeki
Sarıbekir’e veriyorum.
M.Zeki Sarıbekir: Teşekkür
ederim Emre Bey. Öncelikle sizin
başkanlığınızda böyle bir toplantıya
katılmış olmaktan onur duyuyorum.
Bütün sektör temsilcilerimizinde aynı
düşüncede olduğunu düşünüyorum.
Bunun için de hem Turkishtime’ı
hem de Halk Bankası’nı kutluyoruz.
Sektörümüzün sorunları hakkında
görüş alış-verişinde bulunma ve
arama yapma daveti geldiğinde bir
araya geldik, konuştuk ve hakikaten
çok etkilendik. Bugün burada
sektörümüzün, Ambalaj Sanayicileri
Derneği’nin birleşenleri olan diğer
kardeş sektör dernekleri; TOBB
Ambalaj Meclisi Başkanı, Başkan
Yardımcısı, diğer derneklerimiz sert
plastik ambalaj, metal ambalaj, kağıt\
karton ambalaj, fleksibıl ambalaj
sektör derneklerinin başkanları, genel
sekreterleri aramızda bulunuyor.
Bugün burada konuşacaklarımız en
üst düzeydeki kişiler tarafından dile
getirilecektir. Açılış yaptığım için
sorulara şimdi cevap vermeyeyim.
Konular geldikçe arkadaşları
konuşturup onlara destek olmak
daha faydalı olacaktır ki toplantı
daha sesli olsun. Yoksa biz alıyoruz
lafı bitiyor. Biz daha demokratik bir
derneğiz. Biz ambalajcılar daha “be
to be” iş yaptığımız ve daha büyük
müşterilere kendimizi ifade etmek
durumunda olduğumuz için de
demokratik konuşma ve dinlemeye
daha yatkınız. Bu nedenle toplantının
rahat geçeceğine inanıyorum.
Emre Alkin: Efendim sözü Mehmet
Volkan Sayim’e bırakıyorum, buyurun.
Mehmet Volkan Sayim:
Teşekkürler. Sayın Başkan, değerli
sektör temsilcileri, Halkbank adına

With

Mehmet Volkan Sayim,
“Sektör 2017 yılının ilk
yarısına ait ithalat ve ihracat
verilerine göre 400 milyon
dolardan fazla dış ticaret
fazlası veriyor” dedi.

hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ortak Akıl Toplantısı’na hoşgeldiniz.
Bugün buluşmamızda dış ticaret
açığı vermeyen ender sektörlerden
biri olarak ekonomimize katkı sunan
ambalaj sektörünü ele alacağız.
Değerli konuklarımız, Türkiye’de reel
sektörün en büyük destekçilerinden
biri olarak üreticinin ve ihracatçının
gelişmesi için tüm gücümüzle
çalışıyoruz. Bu noktada siz değerli
sektör temsilcilerimizden aldığımız
dönüşler çok önemli. 2017 yılı
Türkiye açısından ihracatta iyi bir
performansa sahip oldu ve olmaya
da devam ediyor. Eylül ayında
ihracatımızın geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre yüzde 8.9 artması. Son
12 aylık dönemde 153 milyar doların
üzerine çıkması hepimizin yüzünü
güldürdü. Bugün ana gündemimiz
ambalaj sektörünün mevcut
durumu ve geleceği. Ülkemizin
dünya ambalaj ihracatındaki
durumunu ve fırsatlarını sektöre

ilişkin sorun ve önerilerini, sektörün
markalaşma öyküsünü, dış pazarlarla
rekabet durumunu hep birlikte
değerlendireceğiz. Türkiye ambalaj
sanayii hızla gelişen bir sektör. Hızlı
nüfus artışı, yaşam standartlarının
yükselmesi, tüketim alışkanlıklarının
değişmesi, yaygınlaşan alışveriş
merkezleri ve talep artışı gibi unsurlar
ambalaj sektörünün gelişiminde
bildiğiniz gibi büyük rol oynuyor.
Ambalaj sektörünün hacmine
baktığımızda da ülkemizde ambalaj
malzemesi üreten 3 bin civarında
firma olduğunu gözlemliyoruz. Bu
firmalar; plastik, kağıt, karton, cam,
ahşap ve metal ambalaj olmak üzere
5 ana grupta üretim yapmakta. Bu
firmaların bir çoğu da küçük ve orta
ölçekli işletmelerden oluştuğu için
KOBİ’lere önem veren bir banka
olarak özellikle ilgimizi çekiyor.
Ambalaj dış ticaret fazlası verebilen
nadir sektörlerimizden biri. Sektörün
2017 yılının ilk yarısına ait ithalat

Mehmet Volkan Sayim
Halkbank KOBİ Ürün ve Süreç
Yönetimi Daire Başkanı
1971 yılında Ankara’da doğan
Sayim, Gazi Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri
eğitiminden sonra bankacılığa 1999
yılında Dışbank A.Ş’de başlamıştır.
Sayim, Kurumsal Pazarlama ve
Ticari Pazarlama birimlerinde Uzman
Yönetici olarak çalıştıktan sonra
Sultanhamam ve Eminönü
Şube Müdürlükleri yapmıştır.
Halkbank’a 2011 yılında İmes Şube
Müdürü olarak katıldıktan sonra,
2015-2017 yılları arasında Bütçe
ve Performans Yönetimi Daire
Başkanlığı görevinde bulunmuştur.
Mehmet Volkan Sayim 8 Ağustos
2017 tarihinden itibaren KOBİ Ürün
ve Süreç Yönetimi Daire Başkanlığı
görevini yürütmektedir.
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M. Zeki Sarıbekir
Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu
Başkanı / Ambalaj Sanayicileri
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi’nden mezun
olduktan sonra eğitimine İngiltere’de
devam etti. 1996 yılında aile şirketi
Sarten Ambalaj A.Ş’de göreve başladı.
2004’ten beri şirketin CEO’luk ve
2009’dan bu yana yönetim kurulu
başkanlığı görevlerini yürütüyor.
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD)
Yönetim Kurulu Başkanı olan
Sarıbekir; İstanbul Sanayi Odası
(İSO), Aerosol Sanayicileri Derneği
(ASAD), Çevre Koruma ve Ambalaj
Atıklarını Değerlendirme Vakfı,
Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri
Derneği, Plastik Sanayicileri Derneği,
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma,
Geliştirme ve Eğitim Vakfı
Üyesi, DEİK Türkiye-Bulgaristan
İş Konseyi Üyesi ve İstanbul Demir
ve Demirdışı Metaller İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu üyesidir.

ve ihracat verileri rakamlarına
baktığımızda 400 milyon dolardan
fazla dış ticaret fazlası verdiğini
görüyoruz. Bu veri, ekonomik
hedeflerimiz açısından çok değerli.
Eğer 180 ülke Türkiye’den ambalaj
malzemesi ithalatı yapıyorsa,önde
gelen Avrupa ülkelerinde pazar
payımız sürekli artıyorsa bu sektör
gerçekten iyi yönetiliyor demektir. Bu
vesile ile sizleri takdirle izlediğimizi
ifade etmek istiyorum. Ambalaj
sektörünün küresel ekonomide
tasarruf konusunda kilit bir noktada
olduğunun farkındayız. Bugün
dünyanın farklı coğrafyalarında
2 milyarın üzerinde insan açlık ile
savaşıyor. Buna karşılık dünyadaki
gıdaların yaklaşık üçte biri sofralara
gelmeden çöpe gidiyor. İşte ambalaj
bu nokta devreye giriyor ve gıda
israfının önlenmesi konusunda
kurtarıcı bir vazife görüyor. Ambalaj
sektöründe dünyada daha rekabetçi

bir yere gelme hedeflerinde
karşılaştığınız önemli sorunlardan
birinin ara mamul açığı olduğunu
biliyoruz. Kaliteli ara mal üretiminin,
sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikte
yapılabilmesinin sektörün önünü
açacağını düşünmekteyiz. Bu konuda
ara mal üreticilerinin finansman
ihtiyacında Bankamızın yanlarında
olacağını belirtmek isterim.
Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke
olarak halen katetmesi gereken çok
uzun bir mesafe var. Ülkemizin
geleceğine yatırım yaparken 		
Ortak Akıl Toplantıları gibi farklı
sektörlerin talep ve beklentilerini
dile getirdiği platformları yakından
takip ediyoruz. Ülkemizin gelişime
açık alanlarında iyileştirmeler
yaparak dünyadaki rekabetçiliğimizi,
ihracat potansiyelimizi ve
gelirlerimizi artırmak için yapılacak
çalışmaları önemli buluyoruz. Bu
anlamda beni ilgiyle dinlediğiniz
için teşekkür ediyorum.
Emre Alkin: Ben de çok teşekkür
ediyorum. Efendim müsadelerinizle
toplantıya başlıyorum. Bir iki ana
başlığımız var. Bankalar ve finans
sektöründen beklentiler neler?
Plastik, kağıt\karton, cam, ahşap,
metal ambalaj ve etiket sektörlerinin
sorunlarını konuşacağız. Bununla
birlikte ambalajsız ürünlerin
sakıncaları konusunda devlet ve
kamuoyunun desteği ne durumda
bunu konuşmak istiyorum. Ancak
benim ilk sorum şu: Hem iç pazarda
hem de dış pazarda 2017 nasıl geçiyor?
Şimdiye kadar süreç nasıl geçti?
Sanırım en büyük sorun şu; aynı
ciroyu tutturmak için daha fazla
mal üretmek gerekiyor. Bunu birçok
sektör yaşıyor. Rekabet sert, yurtdışı
rekabete de yüksek iskonto çalışıyor.
Ben suya taş attım kim söz almak
ister dalgalansın?

M. Zeki Sarıbekir, bütün ürünlerin ambalajlı satılmasını amaçladıklarını belirtti.

Mustafa Tacir: Öncelikle söz
verdiğiniz için teşekkür ederim.
Sektörün dış ticaret ve ihracatına
yönelik bir takım bilgiler Ambalaj
Sanayicileri Derneği’nin yayınladığı
raporda mevcut. Ben kabaca
üzerinden hızlıca geçmek istiyorum.
Sayın Başkan, dediğiniz gibi miktarsal

With

bir artış olmasına rağmen maalesef
ortalama satış fiyatlarında bir
düşüş gözüküyor. Bu da özellikle
katma değerli ürünlerin daha fazla
üretilmesi gerektiğini gösteriyor.
Plastik ambalaj toplamında 2016
yılında ortalama 2.70 dolar ciroda
satarken 2017’de 2.62'ye düşmüş.
Emre Alkin: Türkiye ortalamasının
iki kat üzerindesiniz.
Zeki Sarıbekir: Aslında
ortalamamız 3 dolar civarında
ancak cam ortalamamızı düşürüyor.
Metal 3.50 dolar civarında, plastik,
fleksıbıl 3 dolarları geçiyor.
Mustafa Tacir: Başkanım doğru
söylüyor. Ancak diğer ürünler fiyatı
düşürmekte. Bunun haricinde
kağıt\kartonda 2016 yılında
1.3 dolardan satılırken 2017’de
1.2 dolara gerilemiş. Yine torba
çuvalda 2016’da 4.15 dolarken 2017’de
3.53’e gerilemiş. Cam ambalajda
2016’da 458 dolar\ton satılırken
2017’de 418 dolar\tona gerilemiş.
Metal ambalajda, 3 dolardan 2.70
dolara gerilemiş. Yani bütün ürünlere
baktığımızda 2016-2017 aynı
dönemleri mukayese edildiğinde
ortalama satış fiyatlarında gerileme
var. Bu noktada ekonomik durum
ve siyasi konjonkturunda etkisi
olduğu muhakkak. Bununla birlikte
devalüasyonunda çok büyük etkisi
olduğunu düşünüyorum. Çünkü
yurdışındaki müşterilerimiz bu
durumu yakınen takip ediyor. Türk
lirasının değerini de hesaplayarak
tekliflerde bulunuyorlar. Uluslararası
bir pazar. Sadece Türkiye’ye has bir
pazar değil. Biraz sonra arkadaşlarda
bahsedecektir ama Avrupa’nın
ilk 10 büyük oyuncusunun toplam
pazar payı yüzde 50’nin üzerinde
dolasıyla çok büyük konsolide
olmuş bir sektör, çok büyük
rakipler var. Rekabet oldukça güç.
Sektörün pazar payını artıralım
ama biliyorsunuz Türk sanayisinin
en büyük sorunu hammadde.
Bu konuda gayret edici adımlar
atılmalı. Özellike kamu, hammadde
üreticilerini Türkiye’ye yatırım
yapmaları hususunda teşvik etmeli.

Ali Enver Bakioğlu, plastik ambalaj üreten herkesin ana hammaddelerinin
yüzde 93’ünü ithal etmek durumunda olduğunu belirtti.

Emre Alkin: Fiyatını geçtik, tedarik
edilmeli doğru anladık değil mi?
Mustafa Tacir: Aynen öyle. Bizler
de sivil toplum örgütleri olarak ham
madde üreticileri Türkiye’ye davet
etmeye çalışıyoruz. Her şeyden önce
yurt dışına bağlı bir ham madde
ithalatıyla büyüme sürdürülebilir
olamaz. Bu yüzden de ambalajda
en önemli konulardan birisinin
ham madde tedariki olduğunu
düşünüyorum.
Emre Alkin: Bu konu gerçekten
çok hassas ve oldukça stratejik bir
konumda. Fiyat ne olursa olsun
tedarik edemedikten sonra hiçbir
anlamı olmadığını anladık. Bu
arada çok ciddi sert bir pazar. İlk on
firmanın pazarın yüzde 50’sinden
fazla almış durumda diyorsunuz.
Yine de diğer sektörlere göre ortalama

Ali Enver Bakioğlu
Bak Ambalaj, Polibak Plastik ve
Bareks Plastik Ekstrüzyon Yönetim
Kurulu Başkanı
1998-2001 seneleri arasında Bak
Ambalaj firmasının Genel Müdürlüğü
görevini sürdürdü. Bakioğlu Holding
Yönetim Kurulu Üyesi, Bak Ambalaj
San. A.Ş, Polibak Plastik Film San. A.Ş,
Enternasyonel Gravür Teknolojisi San.
A.Ş, Bareks Plastik Ekstrüzyon San. A.Ş
şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı,
Baknet Bilgi İşlem ve Taşımacılık Tic.
AŞ, Baksaş Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş,
Bakiş Yapı İnş.San. A.Ş şirketlerinin
Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca Esnek
Ambalaj Sanayicileri Derneği Kurucu
üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Ambalaj Meclisi Üyesi, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Plastik,
Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi
Başkan Yardımcısı, Ambalaj Sanayicileri
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve
Flexible Packaging Europe Yönetim
Kurulu Üyesi’dir.
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Alican Duran
Duran Doğan Genel Müdürü
Amerika’da işletme eğitimini
tamamladıktan sonra aile şirketi olan
Duran Ofset’te çalışmaya başladı.
Şu an Duran Doğan şirketinde genel
müdür pozisyonundadır. Sektör
dernekleri olan KASAD (Karton
Ambalaj Sanayicileri Derneği) Başkanı,
ECMA(European Carton Makers
Associaton) Başkan Yardımcısı,
İstanbul İhracatçılar Birliği Mobilya,
Kağıt ve Orman Ürünlerinde
Başkan Yardımcısı, ASD(Ambalaj
Sanayiciler Derneği) Yönetim Kurulu
Üyesidir. Fenerbahçe Kongre ve
1907 Derneği üyesidir. İngilizce ve
İtalyanca bilmektedir.

fiyatı yükselten bir sektörsünüz
ama çimento ve cam girdiği zaman
ortalamalar çok ciddi bir biçimde
hızlı düşüyor.
Osman Acun: Konu açılmışken
hepimiz aynı konulara yöneleceğiz
ama ben yönümüzü biraz daha sert
plastik yönüne çevirmek istiyorum.
İhracatta en büyük sıkıntımız
mamulümüzün karakteri. Yani şişe
ve kapak dediğiniz zaman şişenin
nakliye konusunda sıkıtıları, navlun
ve nakliyedeki fiyat artışları aşikar.
Dolasıyla konuya biraz ironiyle
yaklaşmak gerekiyor. Biz Rijit ambalaj
üreticilerinin hem dezavantajı
hem avantajı : Yurt dışından gelen
büyük ataklara maruz kalmıyoruz.
Ancak ihracat konusunda da çok
aktif olamıyoruz. İhracata ilişkin bir
bilgi isterseniz o konuda bilgi verme
şansım ne yazık ki yok.

Alican Duran, Türkiye’nin, Avrupa’da karton ambalaj üretiminde
5. sırada yer aldığını belirtti.

Emre Alkin: Şişeleme kısmı giden
ülkede yapıldığı için mi?
Osman Acun: Giden mamulle
birlikte ihracatımız var. Eskiden
yurtdışına çıkış beyannamelerine
ekleniyordu ama şu anda eklenmiyor.
Ancak yurtdışına gittiğimizde
Ortadoğu’da, Uzakdoğu’da Amerika’da
şişelerimizi görmek bizi mutlu ediyor.
Emre Alkin: Bu nokta önemli
atlanmasın. Mamul şişeyle giderken
mamulün kendisi baz alınıyor. Ancak
eslında şişe de bir ürün ve o da gidiyor.
Ekonomi Bakanlığı’nın bu konuda
hassasiyet göstererek Türk Malı olarak
giden bu ambalajında kaydedilmesi
gerekir, diyorsunuz. İstatistik bazında
bu önemli, bunu not ettim.
Osman Acun: İleriki dönemde
hareket kabiliyetimizi artırmamız
açısından bu konunun öneminin
büyük olduğuna inanıyorum. Sayın
Mustafa Tacir’in söylediği gibi sıkıntılı
bir sektörde faaliyet gösteriyoruz.
Çok iyi niyetle söylüyorum kullanılan
hammaddenin yüzde 90’ı ithal. Hal
böyle olunca hepimizin problemi
aynı oluyor. Gideceğimiz yol çok
uzun. Türkiye’de şu anda ambalaj
malzemelerinde şahıs başına
200-225 dolarlık bir tüketim mevcut.
Gelişmiş ülkelerde 350-450 dolarlık
bir tüketim var. Hatta Japonya’da
hafızam beni yanıltmıyorsa
550 dolarlara çıkan bir tüketim
mevzubahis. Böyle olduğu için
yolumuz uzun. İnanıyorum ki günün
ilerleyen saatlerinde bunların hepsini
konuşacağız. İç pazarda söyleceklerim
aynı. Bu sene hızlı bir artış var. Tonaja
göre yüzde 15’lerde... Neler olacak yıl
sonu hesaplarımızda göreceğiz.
Mehmet Nuri Görenoğlu:
Evsahiplerimize, katılımcılara
çok teşekkür ediyorum. Oluklu
mukavvadan bahsetmek istiyorum.
Oluklu mukavva, kapladığı büyük
hacim nedeniyle ancak 150-200
km’lik alan dahilinde satılabiliyor.
Buna rağmen pizza kutusu gibi
ürünler ihraç edilebiliyor. Geçtiğimiz
yıl 2 milyon tonluk oluklu mukavva
üretiminin yaklaşık yüzde 3.5’i
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ihraç edilmiştir. Bu yıl rakamın
2 milyon 200 ya da 2 milyon 300
bin ton civarında gerçekleşmesini
bekliyoruz. Sektör, sipariş üzerine
çalıştığı için aslında bu rakamlar
siparişi gerçekleşen rakamlar. Değer
olarak baktığımızda Çin karşımıza
çıkıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan ve
devam eden Çin’e kağıt ihracatı söz
konusu. Geri dönüşümlü kağıtların
yüzde 80’i burada üretiliyor, bunun bir
kısmı ihraç ediliyor. Ancak bu hurda
ve atık kağıt fiyatlarının da artmasını
sağlıyor. Bunun dışında yüzde 20-22
civarındaki diğer kullandığımız
Kraf liner türü kağıdı başta Amerika
Birleşik Devletleri olmak üzere ithal
ediyoruz. Şu anda ithal ettiğimiz
Kraft liner’ı bazı ülkeler şubat-mart
2018 tarihine temin vererek sipariş
ediyor. Bu da fiyatların füze gibi
yukarı çıkmasına neden oluyor. Geçen
sene bu zamanlar 500 doların altında
olan fiyatlar şu anda 800 doların
üzerinde seyrediyor. Hurda kağıtlarda
da TL bazında yüzde 60-80’lara
varan bir fiyat artışı söz konusu.
Böyle bakıldığında talep var ama
fiyatlar çok hızlı artıyor. Ambalajlı
ürünlere ilişkin bir tebliğ yayınlandı.
Tarlada üretilen ürünlerin 3’te biri
soframıza gelinceye kadar çöpe
gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Aksaray
ilimizde düzenlenen etkinlikte Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
yetkililerine bu durumu anlattık.
Konuyla ilgili bir tebliğ hazırlandı. Bu
tebliğler hazırlanırken bazı lobilerin
çalışmış olduğunu görüyoruz. Ve
bazı konularda esnemeler oluyor.
Uygulamalar mutlaka öteleniyor.
Orhan Tuncay: Etiket Sanayicileri
olarak ambalaj sektörü ile paralel
gittiğimiz ve ayrıştığımız noktalar var.
Ortak noktalarımız: 25 senedir etiket
sektöründe çalışıyorum. Sektörde
çalıştığım süre içinde sektör Türkiye
ortalamasının üzerinde bir gelişim
gösterdi. Ayrıldığımız nokta ise fazla
ihracat yapamıyor olmamız. Birincisi
miktarlar büyük değil. İkincisi kolay
bir yatırım ve yurt dışında kolayca
yatırım yapılabiliyor. Öte yandan
etiketlik malzeme dediğimiz,
üretimde en büyük girdi maliyeti
oluşturan malzeme Türkiye’de de

Aslıhan Arıkan, "2023 hedefimiz; 30 milyar dolar ciroluk bir ambalaj
sektörü büyüklüğüne ulaşmak" dedi.

üretiliyor. İthalat yapılan firmaların
da burada depoları var ve buralardan
sevkiyat yapılıyor. Dövize bağlı fiyatla
almak kaydıyla Türkiye’den etiketlik
malzemeyi kısa sürede edinmek
mümkün. Ancak etiketlik malzemeyi
meydana getiren, alt kağıt, üst kağıt,
yapışkan gibi malzemeler yurt
dışından geliyor, yani dövize bağlı.
Bu sene Türkiye’nin kalkınmasını
yüzde 5 civarında bekliyoruz.
Sektörümüzün yüzde 6-8'lik bir
oranda büyümesini bekliyoruz.
Etiketin iki fonksiyonu var. Birisi
pazarlama diğeri tanımlama. Etiketsiz
ürün satılamaz ancak etiketin birim
fiyatı düşük. Bu nedenle cirosu
diğer ambalaj alanlarına göre düşük.
Yatırım yapması kolay olduğu için de
rekabet oldukça fazla. Malzeme üreten
yurt dışı firmaları Türkiye’nin etiket
konusunda potansiyeli olduğunu
düşünüyorlar. Türkiye’de tüketim kişi

Aslıhan Arıkan
Ambalaj Sanayicileri Derneği
Genel Sekreteri
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin
Kimya Mühendisliği bölümünden
mezun olmuş; ardından aynı okulda
Polimer Bilimi ve Teknoloji alanında
Yüksek Lisans yapmıştır. 2005 yılında
göreve başladığı Ambalaj Sanayicileri
Derneği’nde (ASD) 2013’ten beri
Genel Sekreter olarak görev yapmakta
olan Aslıhan Arıkan, Ambalaj
konusundaki uzmanlığından dolayı,
kamu kurumlarında farklı komiteler ve
ambalajla ilgili mevzuat için çalışma
gruplarında da aktif rol almaktadır.
Ambalaj e-Bülteni ile Ambalaj Dünyası
ve Pack Converting dergilerinin
Sorumlu Yazı İşleri Müdürüdür. IPPO
üyesi ve Plastik Mühendisleri Topluluğu
(SPE) Türkiye bölümü başkanıdır.
Arıkan’ın Asya Ambalaj Federasyonu
(APF) Başkan Yardımcılığı ve Dünya
Ambalaj Örgütü (WPO) üyeliği de
bulunmaktadır.
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Fahri Özer
Super Film Ambalaj Genel
Müdür Yardımcısı
Fahri Özer flexible ambalaj
endüstrisinde 30 yıldan fazla
üretim, satınalma ve satış pazarlama
konularında görev almış, en son
Süper Film Ambalaj’da Satış ve
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
Fahri Özer aynı zamanda Flexible
Ambalaj Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanlığı , Ambalaj
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu
Üyeliği, TOBB Ambalaj Meclisi
ve TOBB Plastik Meclisi üyeliği
görevlerini yürütmektedir.

başı 4 metrekare iken yurt dışında
gelişmiş ülkelerde bu rakam 10
metrekareye kadar çıkıyor. Malzeme
ihracatı açısından yabancıların
iştahla baktıkları bir pazarız. Kalite
konusunda ambalajda olduğu gibi
etiket konusunda da yüksek kalite
var. Bunu yalnızca Türkiye’de değil,
uluslararası yarışmalarda alınan
başarılı sonuçlarda da görüyoruz.
Çünkü makineler kaliteli basıyorlar.
Fakat teknoloji çok hızlı gelişiyor.
Özellikle bizim tarafımızda, dijital
makineler hızlı gelişiyor. Şimdi
bunu kullanacak beşeri sermaye
sorunu var. Bizde iyi bir makineyi
bir şekilde leasing ile alabilirsiniz.
Ama alaylı usta bunu kullanamaz ki
bunların bile sayısı yeterli değil. Yurt
dışından teknisyenler gelmiyor bile,
makinenin sorunlarını artık uzaktan
kumanda ile hallediyorlar. Tabi bunun
sakıncaları da var, internette olduğu

Fahri Özer, Polonya’daki üretim kapasitesinin sektör açısından
ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

gibi globalleşen dünyada her şeyimizi
kontrol ediyorlar artık. Esas konuya
dönersek, kullanacak kişinin yabancı
dil de bilmesi lazım. Yabancı dil bilen
beşeri sermaye sorunu en önemli
sorunlardan bir tanesi.
Alican Duran: Mehmet Nuri bey
ile benzer sıkıntılarımız var. 550
bin ton civarında karton ambalaj
üretiminin 330 bin ton kadarı
Türkiye’de üretiliyor. % 100 selülozdan
üretilen bristol denen karton burada
üretilmiyor. Çünkü ülkemizde selüloz
yetişmiyor ve çok karlı bir yatırım
olarak görülmediği için henüz yatırım
yapılmıyor. Gelecekte yapılabilir.
Katma değeri daha fazla ortalama
550 eurolarda geri dönüşümlü karton
satılırken yüzde 100 selülozdan
üretilen ürünler 750-800 eurodan
alıcı buluyor. Bizim sektörümüzde
emtia fiyatları oldukça arttı. Hurda
kağıt fiyatı arttı, selüloz fiyatlarında
da artış var. Bizim şirketimizde de
geçen seneye göre aynı tonaj veya
metrekareleri yaptığımız halde yüzde
25-30’a yakın büyüme var. Aynı
tonajlarla daha fazla ciro yapılıyor.
Oluklu mukavvada da aynı durum söz
konusu. Dünyada Çin oldukça büyük
bir oyuncu. Avrupa’da karton ambalaj
üretiminde Türkiye 5.sırada yer
alıyor. 10 sene içinde Türkiye’nin ilk
3’ün arasında yer alması bekleniyor.
Önü oldukça açık bir sektör. Fleksibıl
ve oluklu mukavvada daha büyük
şirketler var. Karton ambalajda durum
daha farklı. Sektörün yüzde 5-6’lık
bir dilimini kapsıyor. Amerika’ya
baktığımızda 2 şirket şu anda yüzde
80, Avrupa’da 2 şirket 20-25’ini
kapsıyor. Bu açıdan bakıldığında
Türkiye karton ambalaj sektörünün
daha çok yolu olduğunu gösteriyor.
İç ve dış dinamikler hepimizi
ilgilendiriyor. Mesela bir Polonya
sorunu var. Türkiye 15 sene öncesine
kadar ambalajda Avrupa’nın kendine
ucuz ve kaliteli işçilikle kendine
seçtiği partnerdi. Ancak Polonya’ya
yatırımlar yönlendi. Avrupalı şirketle
Polonya’ya yatırım yaptılar ve kendi
arka bahçelerini kurdular. Bu Türkiye
için büyük bir sorun. Bu noktada
ihracat kanadında Türkiye’nin yeni
bir hikayeye ihtiyacı var. Çünkü
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15 sene öncesinin hikayesi bitti.
Önümüzde bir Çin seddi var ve biz
oradan sekenleri alabiliyoruz. Eskisi
gibi müşterinin kendisinin gelme
durumu kesildi. Bir diğer önemli sorun
içinden bulunduğumuz coğrafyada
yaşanan siyasi sorunlar. Önemli iki
müşterim artık Türkiye’ye gelmiyor.
Şu anda baskı çözümlerini çok yüksek
çöznürlüklü sistemlerle çözüyoruz
ama bu ara bir süreç. Bu durum devam
ederse bizden vazgeçmeleri uzun
sürmeyecektir.
Fahri Özer: Alican Bey’in
dediği gibi Polonya ciddi bir sorun.
Polonya’yı inceledik. Buraya yapılan
yatırımlarda Avrupa Birliği’nin
yüzde 50’ye varan hibe fonu var.
Örneğin fleksibıl ambalaj alanında
yapacağınız yatırımı 50 milyon euro
ise 25 milyon eurosunu hibe olarak
alabiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir
rakam. Bu nedenle Polonya, Türkiye
için Avrupa pazarında oldukça
önemli bir risk. Fleksibıl ambalaj
sanayinin ham maddesi petrol
olduğu için cirolarımızda ve ihracat
rakamlarımızda petrol fiyatlarının
çok büyük etkisi var. 2011 yılında
107 dolar petrol varil fiyatı, 2012’de
109 dolar oldu ve daha sonra düşüşe
geçti. Dünya Bankası verilerine göre
önümüzdeki yıllarda petrol varil
fiyatlarının artması bekleniyor.
Bu artış olduğunda bizim ihracat
fiyatlarımız da artacak. Osman
Bey’in az önce belirttiği gibi fleksibıl
ambalajda dolaylı bir ihracatımız
var. Bu da tarım ve gıda ürünlerinin
paketli ihracatındaki verilere ulaşmak
mümkün değil. Gıda ürünlerinin
maliyetinin içinde ambalajın
payı yüzde 6-7 yaklaşık rakamlar
hesaplanabilir ama çok sağlıklı olmaz.
Bunun da desteklenmesi gerekiyor.
Biz şirket olarak bundan 2 sene önce
BOPP filmler için anti-damping davası
açtık Ekonomi Bakanlığı’na Plastik
Ambalaj filmleri ile ilgili yapılan
incelemede başvurumuz önce kabul
sonra red oldu. Ekonomi Bakanlığı’nın
şöyle bir tespiti var. Suudi Arabistan
üreticisinin Türkiye’ye sattığı BOPP
(Çift yönlü gerdirilmiş polipropilen
film) filmlerde yüzde 45’e yakın
devlet desteği , teşviği var. Aynı

Haluk Giray, "Gümrük vergileri kar marjları ve satış üzerinde
önemli bir baskı yaratıyor" dedi.

şekilde Hindistan’dan Çin’den,
Mısır’dan gelen ürünlerde yüzde
20-25’lere varan devlet desteği var.
Bunlar bizim tespitlerimiz ancak
bunu Ekonomi Bakanlığı’nın web
sitesinde de görebilirsiniz. Ancak
yılmıyoruz, çalışıyoruz. Makineler
alıyoruz bu makineler maliyeti 20-25
milyon euroları bulan makineler bu
yatırımları yapıyoruz. Devletin bu
konuda ciddi çalışmalar yapması
gerekiyor. Makine sanayimizin
desteklenmesi şart.
Haluk Giray: Değer bazındaki
artışlar ile ilgili bir paylaşımda
bulunmak istiyorum. Türkiye’nin ikili
anlaşmalarının olmadığı ülkelerde
özellikle Avrupa Birliği ülkelerine
kıyasla yüzde 5-15’lerde yüksek
Gümrük vergilerinin olması kar
marjları ve satış üzerinde önemli
bir baskı yaratıyor. Buna bizim

Haluk Giray
Sarten İç Pazar ve İhracattan
Sorumlu Satış ve Pazarlama
Direktörü
Sultanahmet İktisadi Ticari ve
İlimler Akademisi’nden mezun olan
Giray, Cambridge’de Lisans eğitimini,
Technical College’da da Pazarlama
ve Reklam Programlarını
tamamlamıştır. Shell Türkiye İcra
Kurulu Üyeliği’nden emekli olmuştur.
ASD Üyesidir. 7 yıldan beri Sarten
İç Pazar ve İhracattan Sorumlu
Satış ve Pazarlama Direktörü olarak
görev almaktadır.
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Hasan Salih Acar
Esnek Ambalaj Sanayicileri
Derneği Genel Sekreteri
1979-1995 yılları arasında, Türk
Standardları Enstitüsü Ambalaj Merkezi
Müdürlüğü’nde Kimyager, Teknik
Şef ve Müdür (tedviren) olarak görev
yapmıştır. Bu dönemde ABD, İngiltere,
Almanya ve Finlandiya’da ambalaj
eğitimi almıştır. 1991 yılında TSE’de
Baş Tetkikçi olmuştur. T.C. Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Gıda Kodeksi Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzeme
İhtisas Komisyonu Başkanlığı ve
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
HAZTEK Hazır Ambalaj Komisyonu
üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
Halen Esnek Ambalaj Sanayicileri
Derneği Genel Sekreterliği, TOBB
Türkiye Ambalaj Meclisi Danışmanlığı,
TOBB Türkiye Plastik, Kompozit ve
Kauçuk Meclisi üyeliği, TSE Ambalaj
Teknik Komite Başkanlığı ve TSE
Ambalaj Ayna Komitesi Başkanlığı
görevlerini yürütmektedir.

müşteriler açısında baktığımızda
ise ambalaj alan dolum yapan
müşteriler de etkileniyor. Yine
dış pazarda daha düşük bir katma
değer ile satış yapmamıza neden
oluyor. Yani Türkiye, Avrupa Birliği
ülkelerine nazaran daha yüksek
gümrük vergileri ile mal satıyor. Bunu
belirtmek istedim.
Ali Enver Bakioğlu: Merhabalar,
öncelikle Turkishtime ve Halk
Bankası’nın ambalaj sektörümüzün
sorunlarına ve gelişimine ilişkin
planladığınız bu yuvarlak masa
toplantısı için sizlere teşekkür ederim.
Esnek ambalaj sektörü hakkında
kısa bir bilgi vermek isterim. Dünya
esnek ambalaj sektörü yaklaşık
86 milyar dolar büyüklüğündedir.
Türkiye’nin içinde olduğu 26 Avrupa
ülkesine bakacak olursak yaklaşık
13.8 milyar dolarlık bir tüketim söz

Hasan Salih Acar, "İthalat zorlaştıkça sektör bunalıma giriyor" dedi.

konusudur . Türkiye’de ise tüketim
FASD’nin araştırmalarına göre bu
rakamın yaklaşık yüzde 5’i kadar yani
650 milyon euro mertebesindedir.
Türkiye’de kişi başına düşen esnek
ambalaj tüketimi 9 dolar/yıl’dır.
Avrupa’da kişi başı tüketim 25 dolar/
yıl, Amerika’da ise 60 dolar/yıl’dır.
Ambalaj bir gelişmişlik göstergesidir.
Avrupa’nın kişi başı tüketim
seviyelerine yetişmek için 3 kat daha
bir gelişim potansiyeli söz konusudur.
Ancak bu söylemlerimden yanlış
anlaşılmak istemem şöyle ki hali
hazırda sektörümüzde kurulu kapasite
ülke ihtiyacının 3 katı kadardır yani
kapasite fazlası mevcuttur. FASD
üyelerimizin ve ilk 1000’de yer
alan esnek ambalaj sanayicilerinin
üretimden satışlarının toplamı
yaklaşık 9 Milyar TL olup sektörümüz
15 bine yakın kişiye istihdam
sağlamakta ve toplamda 1,3 milyar
dolar ihracat gerçekleştirmektedir.
Sektörümüz ortalama yüzde 40
oranında özellikle Avrupa, Afrika,
Orta Doğu ve biraz da ABD’ye
ihracat yapmaktadır. 2017 büyüme
hızımıza bakıldığında sektörümüz
ülkemizin büyüme hızının üzerinde
bir büyüme sergilemektedir. Ancak
biraz önce Mustafa ve Osman Bey’in
bahsettiği konuda somut verileri
paylaşmak istiyorum. Sektörümüzün
bu gelişim potansiyeli önündeki en
büyük engel yurt dışına Polipropilen
ve Polietilen granül halde ana
hammadde deki bağımlılığımızdır.
Esnek Ambalaj sektörümüzün
toplam malzeme tüketiminin
yüzde 75’i tek başına plastik ham
maddelerinden oluşmaktadır. Bu
ham maddeler ağırlıkla Polipropilen
ve Polietilenlerden oluşmaktadır.
Polipropilen ithalatımız yaklaşık 1
milyon 622 bin tondur yerli üreticinin
üretimi sadece 108 bin tondur. Yerli
üretimin ihtiyacı karşılama oranı
sadece yüzde 7’dir. İhtiyacın yüzde
93’ü ithal edilmek mecburiyetindedir.
Metalosen lineer alçak yoğunluklu
ve lineer polietilen ürünlerde ithalat
yüzde 100 oranındadır. Türkiye’de
bu konuda hiç üretim söz konusu
değildir. Senede 564 bin tonluk
mecburi bir ithalat söz konusudur.
Yüksek yoğunluklu polietilende ise
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646 bin ton ithal edilmek zorundadır.
Yüzde 90 ithalat bağımlılığımız
söz konusudur. Alçak yoğunluklu
polietilende ise toplam ithalat 284
bin tondur. Türkiye, Çin’den sonra
dünyada en büyük plastik hammadde
ithalatçısı konumundadır. Exxon
Mobil, Sabic, Basel, Reliance, Borealis,
Dow gibi dünya devleri bu ürünleri
üretmekte ve toplam üretici sayısı
nerde ise iki elin 10 parmağını
geçmez. Üzerine basarak ifade etmek
isterim ki, bu yuvarlak masa etrafında
bulunan tüm meslektaşlarımız bu
temel ham madde niteliğindeki
plastikleri ithal etmek sureti ile
temin etme mecburiyetindedir. Hal
böyle olunca bu temel ham madde
niteliğindeki ürünlerin ithalatı
aşamasında sektörümüz üreticilerine
Ülkemiz menfaatleri doğrultusunda
ihracatımızın sürdürülebilir gelişimi
ve Avrupalı meslektaşlarımız
ile rekabetçi yapımızı muhafaza
edebilmek için her türlü kolaylığın
sağlanması yönünde desteğe ihtiyaç
duymaktayız.
Emre Alkin: Peki bu ürünler nasıl
muhafaza ediliyor?
Ali Enver Bakioğlu: Bu ham
maddeler 25kg’lık torba ambalajlarda
ve 1 ton ağırlığında paletlenmiş ve
palet örtüsü ile örtülmüş şekilde
ambalajlanmış olarak 40 lık
konteynırlarda tarafımıza gemiler
ve tırlar ile ulaştırılmaktadır.
Bize ulaştıktan sonra silolarda
ve depolarımızda muhafaza
edilmektedir. Bu ürünlerin herhangi
bir tehlikesi söz konusu değildir keza
bu ürünler gaz formda değil küçük
granüller halinde katı formda transfer
edilmekte ve depolanmaktadır.
Emre Alkin: Petrol fiyatlarındaki
düşüş etkili oldu mu?
Ali Enver Bakioğlu: Hayır pek
olmadı çünkü her ne kadar ham
maddelerimiz petrol yan ürünü gibi
gözüküyor olsa da bunların fiyatını
etkileyen ana unsur ham petrol değil
bu ürünlerin üretiminde kullanılan
Propilen ve Etilen monomerlerinin
fiyatları ve piyasa gelişimidir. Bununla

Levent Deniz: "Almanya’da 30 oluklu mukkavva şirketi var. Türkiye’de ise 130."

birlikte bu monomerleri girdi olarak
kullanan petrokimya tesislerinin
arz talep dengesi yönlendirici
olmaktadır. Talep ani çıkış gösterir
ise bu ürünlerin fiyatları monomer
piyasasından bağımsız olarak ta artış
gösterebilmekte dir. Bu hareketler
ham petrol fiyatlarının gelişimleri
ile eş güdümlü kesinlikle değildir.
Petrokimya tesislerinin kapasite
kullanımları, arıza durumları,
beklenmedik doğal afetlerin bu
tesislerin üzerindeki etkileri hep
hammadde fiyatlarımızı direk
etkilemektedir.
Zeki Sarıbekir: Bir de tesislerin
kapasitesi de fiyatı belirliyor. Talep
arttığı anda petrol fiyatlarından
bağımsız olarak fiyatlar yükselebiliyor.
Murat Özadam: Bu ham madde ile
ilgili özellikle bundan 3-4 sene önce

Levent Deniz
Oluklu Mukavva Sanayicileri
Derneği Genel Sekreteri
1969 Yılında Ankara’da doğdu.
İstanbul Erkek Lisesinden 1989
yılında, İstanbul Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümünden 1993 yılında mezun
oldu. THY ve HAVAŞ şirketlerinde
çalıştıktan sonra 14 yıl boyunca
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfının
müdürlüğünü üstlendi. Son 6 yıldır
da Oluklu Mukavva Sanayicileri
Derneğinde Genel Sekreterlik görevini
yürütmektedir. Roman, prestij kitabı
ve gezi kitabı türlerinde çok sayıda
yayınlanmış eseri vardır.
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Mehmet Nuri Görenoğlu
Mizan Oluklu Mukavva ve
Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı
Görenoğlu, Pertevniyal Lisesi Fen
Bölümü mezunu. Görenoğlu, Ankara
Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi Elektrik Mühendisliği
Bölümü’nü tamamladıktan sonra
öğrenimini İstanbul Üniversitesi
İşletme İktisadi Enstitüsü Uluslararası
İşletmecilik İhtisas Programı’nda
tamamladı. 1980 yılında kurulan Mizan
Oluklu Mukavva ve Ambalaj firmasının
ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı
olan Mehmet Nuri Görenoğlu, 1992
yılından bu yana OMÜD’ün üyesi.
2006 yılından itibaren OMÜD Yönetim
Kurulu Üyesi olan Görenoğlu, Mayıs
2017 yılından bu yana ise OMÜD’ün
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini
yürütmektedir. TOBB Ambalaj Meclisi
Başkan Yardımcısı ve 1997’den beri
sektörü temsilen İstanbul Sanayi
Odası (İSO) Meclis üyesidir.

Exxomobil’in bir seminerine katıldım.
“Biz kaya gazını bulduk” dediler.
“Kaya gazını öyle bulduk ki New
York’ta propanı bulduk, Houston’da
etileni bulduk” dediler ve bu yıl,
geçtiğimiz ay bu tesisler devreye
girecekti ve hammadde fiyatları da
aşağı inecekti. Gerçekten de büyük
kapasite var. Biz Türkiye olarak ham
maddeyi Arap yarımadasından,
Avrupa’dan, Kore’den alıyoruz; bir
de herhalde şimdi Amerika’dan
alacağız. Normal şartlarda fiyatların
yüzde 20 oranlarında geri gelmesi
lazımdı, ama şimdi görüyorum
plastik fiyatları tekrar yukarı doğru
bir tırmanışta. Etilenin doğal haliyle
çıkarıldığını anlattılar; New York’un
altı etilen kaynıyor, Houston propilen
kaynıyor. Yani gerçekten ya çok
şanslılar ya da başka bir şeyi bizden
daha iyi biliyorlar. Bunu kesinlikle
Exxonmobil’e sorabilirsiniz, çünkü

Mehmet Nuri Görenoğlu: "Hurda kağıtlarda TL bazında yüzde
60-80’lere varan bir fiyat artışı söz konusu" dedi.

onların bilgileri dahilinde. Bir de
hammadde ile ilgili bir şey söylemek
istiyorum, Avrupalı rakiplerimiz
torba kullanmıyorlar, büyük silo
tanklarla taşıyorlar. O zaman
maliyet, diyelim ki bin 200 dolar ise
bin 100 dolara iniyor. Yani rekabet
de eşit değil. Fişe takar gibi direkt
takıyorsunuz, hiç torba kullanmadan
direkt siloyu dolduruyorsunuz.
Yani demem o ki normalde şu an
hammadde fiyatlarında bir iniş olması
lazım fakat şimdi fırtınadan dolayı
Houston’u komple su basmış ve
bundan dolayı da bu işlemlerin 2 ay
sonra olacağı söyleniyor.
Serdar Başarır: Baktığımız
zaman plastik olsun, kağıt olsun,
etiket olsun, hepimizin sorunu aynı:
Ham madde. Maalesef bizim ham
maddemiz de metal, çelik ham
madde kalaylı krom kaplı çelik. Hem
Türkiye’de hem dünyada ambalaj
çeliği üreten firmaların azlığı bizleri
zorluyor. Biz metal sektörünün
ilgilileri olarak bu sorunları aşmanın
yollarını arıyoruz. Sizlerin, sektördeki
diğer arkadaşların bulacakları
çözümler bize de çare olacağını
düşünüyorum ve rakamlar için sayın
Sadi Beceren’e sözü veriyorum.
Sadi Beceren: Metal ambalaj
dediğimiz zaman kalay, krom
ve polimer kaplı yassı çelik ham
maddeden kutu ve kapak üreten bir
sanayi koluyuz. Ambalajlarımız çok
değişik ürünlerle doldurulup her gün
kullanılıyor. Bu sanayi kolu ile ilgili
beni sevindiren bilgiler şöyle: Türkiye
olarak 2016 yılınca 396 bin ton ambalaj
deliği ve ambalaj çeliği tüketmişiz. Bir
önceki seneye göre yüzde 5.6 büyüme
demek bu. Demek ki Türkiye’nin
büyüme rakamları ile paralel
gidiyoruz. Tükettiğimiz ambalaj çeliği
miktarında 2010’dan beri yüzde 23’lük
bir artış var. Dünyaya baktığımızda
ise 16 milyon tondan fazla ambalaj
çeliği üretiliyor ve tüketiliyor;
yani ambalaja dönüştürülüyor.
Yani Türkiye’nin Dünya Metal
Ambalaj sektöründeki payı yüz
binde 2.5’a denk geliyor. Avrupa’ya
baktığımızda fert başına tüketim
8 kilo üzerindeyken Türkiye’de bu
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rakam 5 kiloya yaklaştı. Yani hala
Avrupa’yı yakalamak için potansiyel
mevcut ama problemlerimiz ne?
En başta devletin ambalaja bakışı
nedir diye sormuştunuz; beni tek
sevindiren haber Kurban Bayramı’nda
Kızılay’ın kurbanlık eti konserve
haline getirip dağıtılmasını sağlaması.
Bu çok önemli bir gelişme idi, tebrik
ediyorum.
Emre Alkin: Bir bilgi vereyim araya
girip, Kurban Bayramı’nda kesilen
hayvanlar Türkiye’deki toplam
tüketimin 1/3 ünü oluşturmaktadır.
Sadi Beceren: Benim yurt
dışından gördüğüm metal ambalaj
kutusunun kullanım sahalarından
biri yani devletin yaklaşması gereken
bir konu, Amerika’da tabi afetlere
hazırlıklı olmak ve insani yardımlar
için konserve gıda kutuları acil
ihtiyaç çantalarında bulunduruluyor.
Bu gıdayı da muhafaza edecek tek
ambalaj metal ambalaj. Bizim ambalaj
algımız düşük. Çünkü gazetelerde
çevre kirlettiği haberlerinden başka
bir şey görmüyoruz ama pozitif bir algı
oluşturmak için hepimizin uğraşması
lazım. Aynı şey metal ambalaj için
de geçerli. Yani devletle bir diyalog
yapılacaksa benim söyleyeceğim en
önemli nokta bu. Madem deprem
kuşağındayız. Hazırlık çantasının
içinde konserve gıda bulunduralım.
Emre Alkin: Silahlı kuvvetler bu
konuda birinci her halde değil mi?
Zeki Sarıbekir: Eskiden daha çok
alışveriş yapıyorlardı ama hala ihaleler
çıkıyor. Askeriye yüklü miktarda
metal de alıyor, plastik de alıyor.
Savaşlarda iki şey satılır, biri silah biri
konserve. Baktığınız zaman bizim
ihracatımız Mısır’a, Lübnan’a. Bu
ülkelerde büyük konserve fabrikaları
Birleşmiş Milletler’in ihalelerini
alıyorlar ve bunu yapıyorlar. Ama
Türkiye’den pek ürün gitmiyor, almak
istemiyorlar; biz de boş kutu olarak
gönderiyoruz. Ama şöyle düşünün;
4 milyon Suriyeli ve hepsine 1’er
kutu verseniz 4 milyon kutu yapar. O
yüzden çok önemli, bütün dünyada bu
iş böyle yürür ama Türkiye’de nedense

Murat Özadam, Türkiye’nin hammaddeyi Arap Yarımadası'ndan,
Avrupa’dan, Kore’den tedarik ettiğini söyledi.

daha maliyetli olmasına rağmen daha
çok sıcak yemek tercih ediliyor.
Sadi Beceren: Metal ambalajın
avantajlarıları nedir, algısı neden
düşük, bunu yükseltmek için neler
yapmamız gerekli, hepsini ilgili
konu geldiği zaman açıklayacağım.
Tüketilen 396 bin tonun 187 bin tonu
ithal edilmiş. Yani ithal hammadde
oranı yüzde 43. İthalat azalıyor. Yeni
bir tedarikçinin piyasaya girmesi
bekleniyor; inşallah yerli ham madde
kullanım oranımız yükselir.
Hasan Salih Acar: Benchmarking
yaptığımızda ülke olarak çekimser
davranan sanayicileriz. O zaman
biz ne yapıyoruz; TUİK’in verileri
ve en faydalı gibi görünen de Sanayi
Odası’nın ilk 500, ikinci 500’deki
kuruluşları baz alıyoruz. Son yıllarda
bazılarının orada isimlerini ve

Murat Özadam
Özler Plastik CEO’su
1984-1988 yılları arasında İstanbul
Üniversitesi Kimya Mühendisliği
bölümünü bitirdi . 1993 yılında
A.B.D.’de UOFE’de Uluslararası
İş İdaresi ve Finans bölümünde lisans
yaptı. Özadam, kariyerine Henkel
firmasında AR-GE bölümünde
başladı. 1994’ten itibaren Teknik
Koordinatör ve çeşitli kademelerde
görev aldıktan sonra 1951 yılından
bu yana aile şirketi olan Özler Plastik
San. ve Tic. A.Ş.’nin 2006 yılından
beri CEO görevini üstlenmektedir.
Özadam, çok katlı ambalaj üzerinde
şişirme dalında AR-GE çalışmalarında
bulunmuştur. Üyesi olduğu dernekler;
ASD, SEPA, TAYSAD, PAGDER,
PAGEV’dir. Uzun yıllar PAGEV ve
PAGDER Yönetim Kurulu’nda vakıf
çalışmalarında bulunmuştur.
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Mustafa Tacir
Sümer Plastik ve Kağıt Yönetim
Kurulu Başkanı
1959 Kayseri doğumlu Tacir,
İstanbul Saint Joseph Fransız
Lisesi’nden sonra eğitimine Superior
School of Commerce Lausanne da
devam etti. TOBB Ambalaj
Meclis Başkanlığı, TOBB Plastik
Meclis Üyeliği, İSO Meclis Üyeliği,
Ambalaj Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Üyeliği ve
Flexible Ambalaj Sanayicileri
Derneği Yönetim Kuruluğu Üyeliği
görevlerinde bulunmaktadır.

rakamlarını dışarıya çıkarttıkları
zaman bazı nedenlerle miktarlarda
değişme olduğunda bizde rakamlarla
ortaya çıkabilmekte.
Emre Alkin: Ben size bir soru
sormak istiyorum. Burada sanıyorum
toplantı yaptığımız 18. sektör oldu ve
her sektöre de aynı soruyu soruyorum.
Sizler sektörünüze ilişkin rakamlara
vakıf mısınız? Bununla ilgili resmi
istatistik var mı? Otomotiv sektöründe
herkes “hayır” diye cevap veriyor.
Sonra da bankacılara kızıyoruz.
Bankacılar da aynı rakamlardan
gidiyor. Yani benim anladığım
kadarıyla bu sektörde de resmi
istatistik yerine “survey” dediğimiz,
yani sizin aslında tamamen handzone
bir şekilde yaptığınız anketler var.

Hasan Salih Acar: Yeterli değil
ama biz yıllar içerisinde o ilk 1000
firmayı, firmaların rakamlarını
değerlendirdiğimiz zaman, bizdeki
büyüme oranlarını 2009 yılında -3
gördük, o zaman 2008-9 krizi vardı,
bir de 2015-16’da büyük bir sıçrama
göremedik. İstatistik rakamlarına
bakıldığı zaman da, bu esnek ambalaj
için, ihracatta bir miktar azalma
var, ithalatta daha çok azalma var.
İthalatta azalma olması olumlu da
görülebilir çünkü bizim Ekonomi
Bakanlığımız ham maddesinin yüzde
91’ini ithal etmek zorunda olan bir
sektöre ithalat zorlukları çıkartarak
engellemeye çalışıyor. Bu içerde
üretilsin istiyor. Esnek Ambalaj
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu
olarak yerli üreticiye ziyarette
bulunduk ne olursunuz bundan
sonraki teşviklerde yatırımlarınızı
bizim hammaddelerimize yapın biz
de şu ithalattan kurtulalım, biz bunu
istiyoruz dedik. Bakanlık bunları
koydukça, ithalat zorlandıkça,
ithalatta kontrol sorunları vs. gibi
sorunlar ortaya çıktıkça sektör
bunalıma giriyor açıkçası. Ve biz de
bunlarla bütün platformlarda,
dernek olarak, ambalaj meclisi
olarak, plastik meclisi olarak sürekli
mücadele halindeyiz.
Emre Alkin: Mesela boya sektörü
ile de toplandık, orada da ilginç bir şey
söylediler. Boyayı ithal edince ÖTV
yok, ama boya hammaddesinde ÖTV
var dediler.

Mustafa Tacir "Türk sanayisinin en büyük sorunu hammadde.
Bu konuda adımlar atılmalı" diye konuştu.

Hasan Salih Acar: Şimdi
buradaki konu şu, biz bakanlığa her
gittiğimizde diyoruz ki hedefimiz
ihracatı arttırmak. Ambalaj sanayi
2016 yılı ilk 1000’deki rakamları
dikkate alacak olursak 20 milyon
liranın üzerinde bir ciro var, doğrudan
satış miktarı var. Bunun yaklaşık
yüzde 45’i esnek ambalaja ait; 9
milyar liralık bir rakamımız var. Bunu
yaparken yüzde 91 ithal hammaddeyi
sürekli vurguluyoruz, bunu
aklımızdan çıkarmıyoruz. İthalattaki
engellemelerle karşılaşıyoruz, aslında
bu ithalattaki engelleme bizim
ihracatımıza da engel çıkartmış
oluyor. Biz sanayiciler olarak
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ihracat yaparken de iki ana sorunla
karşılaşıyoruz. Bunlardan birisi
teknik engeller. Fakat ülkemizdeki
yüzde 45’lik oranda ürettiğini ihraç
eden sanayiciler bu teknik engellerin
çoğunu aşma becerisi gösterdi çünkü
Avrupa’daki rakipleriyle mevzuata
uyma açısından da, her türlü teknik
alt yapıyı oluşturma açısından da
rekabet halinde olabilmesi lazım.
Burada da benzer şeylerin uyması
lazım çünkü ambalaj sanayisi içinde
uygulanan mevzuat Türkiye’deki
mevzuatla çok da farklı değil. Dolayısı
ile ülkemizdeki bütün Ambalaj
sanayicilerinin oradaki mevzuata göre
alt yapı oluşturup da o başarılı ihracat
yapan üyelerimizin, kuruluşlarımızın
yaptıkları gibi daha fazla ihracat
yapabilmeleri lazım.
Emre Alkin: Peki bunu bakanlığa
sorduğunuzda ne yanıt alıyorsunuz?
Yani bu uygulamalara göre de içerde
üretim artmıyor, hala ithal ediyoruz
dediğinizde ne yanıt alıyorsunuz?
Hasan Salih Acar: Haklısınız
diyorlar ama bildiklerini okuyorlar.
Teknik dışında bir konu daha
var demiştik. Burada İran örneği
vereceğim. Esnek ambalajcılar ciddi
şekilde İran ve İran gibi bazı ülkelere
ihracat yaparlar. Film üretimi başladı
ülkemizde, onlar film de üretmeye
başladılar ve bu iş bize film satmaya
kadar geldi. Şu an esnek ambalajı
üretim, onu satmaya da gelecek. Ama
bizim 20-30 sene önce, oraya ihracat
yapan esnek ambalaj sanayicileri şu
anda ihracat yapamıyorlar. Çünkü
korkunç bir ithalat vergisi var. Yani
Türkiye’den aldığınız zaman korkunç
yüksek fiyatlarla satmak zorunda
kalıyorsunuz, hiçbir kuruluşla rekabet
edebilirliğiniz olmuyor.
Osman Acun: Fileksibılın bir data
bankası var. Biz de buna benzer
şekilde sert plastikçiler olarak, şu
dönemimizde, sektörün şu andan
başlayıp uzun yıllar kullanacağı, bir
temel taşı niteliğinde, sektör envanteri
oluşturalım dedik. Önce kendimiz
yapmaya çalıştık, başaramadık;
sonra uluslararası, bu konuda faaliyet
gösteren bir şirket ile anlaşma yaptık.

Orhan Tuncay, etiketin birim fiyatının düşük olduğunu, bu nedenle ihracat
rakamlarının yüksek olmadığını söyledi.

Geçen hafta gelen raporun sonuçlarını
sizlerle paylaşmak istiyorum. 1.550
denek tespit edilmiş durumda. İlk 2
aylık çalışmanın sonunda 278 deneğin
faaliyet dışı kaldığını, 400 küsur
deneğin cevap vermekte tereddüt
ettiğini, ancak, tam olmamakla
birlikte cevap verme lütfunda
bulunan 78 denek olduğunu öğrendik.
Hedeflerimizi şuna indirgedik, eğer
biz 150 ila 300 kişi arasında bir sayıda
denekten datayı elde edebilirsek
kendimizi başarılı sayacağız, yönetim
sürecimizin sonunda da en azından
sektörümüze bir şeyler katkı yapmış
olmanın mutluluğuyla bayrağı
devredeceğiz.
Emre Alkin: Müsterih olun lütfen.
Merkez bankası kapasite kullanım
oranları ve sanayi üretim rakamları
için bunu 149 firma ile yapmakta.
Sizin rakamlarınız gayet başarılı.

Orhan Tuncay
Etiket Sanayicileri Derneği Müdürü
1970 yılında girdiği ODTÜ İşletme
bölümünden 1976 yılında MBA
derecesi ile mezun olmuştur.
Askerliği süresince Genel Kurmay
Başkanlığı’nda Bilgisayar programcısı
olarak görev almıştır. Ankara’da
traktör sanayiinde üretim planlama
yöneticiliği yaptıktan sonra 1983
yılında İstanbul’a gelerek bilgisayar
ithalatı konusunda ortaklık girişiminde
bulunmuştur. Daha sonra hisselerini
satarak bir barkod firmasına girmiştir.
Diğer yönetici arkadaşlarıyla
kuruluşunda profesyonel olarak
çalıştığı ve bir etiket matbaası olan
Porcan’dan genel müdür olarak emekli
olmuştur. PORCAN AŞ’de çalıştığı
sürede sektörden 8 arkadaşıyla
birlikte Etiket sanayicileri Derneğini
kurmuşlardır. 15 senedir müdür olarak
görevini yürütmektedir.
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Osman Acun
Plaş Plastik Ambalaj Genel Müdürü
Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi
(İstanbul) ve İngiltere’de Birmingham
Üniversitesi Üretim Mühendisliği’nden
mezun oldu. 1981-1988 yılları arasında
Koç Holding’e bağlı Gaz Aletleri
A.Ş.’de Fabrika Müdürü olarak görev
yaptı. 1988-1993 yılları arasında Siyaş
Supap İmalat ve Yedekleri A.Ş.’de
Teknik-Genel Müdür Yardımcılığı
görevini sürdürdü. 1994 Ocak ayından
beri sırasıyla Plaş Plastik Amb.San.
ve Tic. A.Ş. ve Güven Plastik’te
idari koordinasyon, teknik ve yatırım
konularından sorumlu Koordinatörlük
görevlerinde bulundu. SEPA Sert
(Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri
Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı;
TOBB, Türkiye Plastik, Kauçuk ve
Komposit Sanayi Meclisi ve Türkiye
Ambalaj Meclisi üyelikleri görevlerini
de devam ettirmektedir.

Zeki Sarıbekir: Bugün, ambalaj
Sanayicileri Derneği Başkanı şapkası
ile konuşmak istiyorum. Bizim
dernek olarak en büyük isteğimiz
öncelikle her ürünün ambalaja
girmesi, ambalajsız hiçbir ürünün
satılmaması. Hangi ambalaja girdiği
hiç önemli değil, yeter ki bir ambalaja
girsin. Zaten ondan sonra ürün
özelliklerine göre hangi ambalajı
kullanacağı kendi içinde karar
verilir. Ama, toprakta böcek içinde,
toprak içinde satılacağına mutlaka
bir ambalaj içinde olsun. Ekmek
de ambalaja girsin, her bir sebze de
gerekirse ambalaja girsin, açıkta
hiçbir şey satılmasın. Biz ambalaj
tüketimini artırmak istiyoruz.
Ambalajın bir gelişmişlik sembolü
olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de
kişi başına düşen ambalaj tüketimi
şu an 225 dolar civarında ki bu
rakam bundan 10 sene evvel, 2004

yıllarında 100 dolar civarındaydı.
Hala dünya ortalaması 100 dolar
civarında; Afrika ülkelerini de
katarsak. Ama Avrupa’da 350-400
dolara Amerika’da 450-500 dolara,
Japonya’da da 550-600 dolara kadar
gidiyor. Peki nedir ambalajı büyüten?
İki faktör var; bir tanesi Türkiye’deki
tüketim alışkanlıklarının değişmesi.
Süper marketlerin gelişmesi. Eskiden
geleneksel pazarlardan alışveriş
yapardık; bakkaldan yağ, un, şeker,
kasaptan et, manavdan sebze alırdık.
Şimdi daha organize pazarlar var.
Büyük süper marketler var, hatta
bazen sosyalleşmek için bile onlara
gidiyoruz. Unutmamamız gereken
bir şey var ki bu discount store’lar
Türkiye’nin yüzde 30’unu kapsıyor.
Demek ki önümüzde hala bir yüzde
70 var ve bu da ambalaj tüketimini
daha da arttıracak. Bunun için
Avrupa’daki converterlar Türkiye’ye
gelip Türk ambalaj üreten şirketleri
satın almaya çalışıyorlar. Böyle bir
ironi de var; hem kötüyüz, ama bir
yandan bakıyorsunuz kapıda her
gün bir yabancı şirket. Türkiye’deki
ambalaj üreticilerini neden almak
istiyorlar? Çünkü Avrupa durmuş,
büyümüyor, ama bakıyor Türkiye’ye,
kişi başı tüketim 100 dolardan
250 dolara gelmiş, 450’ye çıkacak,
nüfus artış oranı belli, süper
marketleşme oranı belli, ben bugün
alırsam bu iki katına çıkacak mantığı
var. Dilerseniz önce Aslıhan Hanım
bizlerle biraz rakam paylaşsın,
akabinde devam edeyim.
Emre Alkin: Bir, tüketim
alışkanlıkları dediniz 2. Madde kaldı?

Osman Acun, "Türkiye’de ambalaj malzemelerinde kişi başına
200-225 dolarlık bir tüketim mevcut" dedi.

ZEKİ SARIBEKİR: Çok affedersiniz.
İki de ihracat. Bakın 2004 yılında
ihracatımız 36 milyar dolardı şimdi
154 milyar dolar; 5 kat artmış. Ambalaj
katma değerli ürünler ihracatı oluyor
genellikle; 2023 hedefimiz 500 milyar
dolar. Hedefe ulaşmak için en çok
desteklenmesi gereken sektörlerden
biri de bence ambalaj sektörü. Peki
neyle ihraç edeceğiz bunu; bir şeylerin
içine koymamız gerekli. Daha önce
katılımcılar da bahsetmişti, belki
bizim direkt ihracatımız var ama bir
de endirekt ihracatımız var. Benim
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kendi şirketimde yüzde 25 ihracatımız
var ama diğer yüzde 75’e baktığınız
zaman bunun da yarısı içine dolup
gidiyor. Sektörde de genellikle böyle.
Onun için ihracat arttıkça, bugün
150 milyar doların üzerinde, 200300 milyar dolarlara gidince bu
yine ambalaj ihracat rakamlarını
arttıracak.
Aslıhan Arıkan: Dünya ambalaj
sektörüne baktığımız zaman, bu
sektörün büyüklüğü yaklaşık 820
milyar dolar. Bunun 140 milyar
doları Kuzey Amerika dediğimiz
ABD ve Kanada pazarı, belki biraz
Meksika’yı da dahil edebiliriz. Bunu
ikinci sırada birkaç yıl öncesine
kadar Çin takip ediyordu. Fakat bizim
tahminimiz birkaç yıla kadar Çin ve
Kuzey Amerika pazarının ciro olarak
hemen hemen eşitleneceği; belki de
Çin birinci sıraya gelecek. Ülkemizin
ambalaj sektörü cirosuna baktığımızda
dünyada 13. sırada olduğumuzu
görüyoruz, Avrupa’da ise 6. sıradayız.
Biz kendimiz de bir hesaplama
yapabiliyoruz ama Dünyada ambalaj
sektörüne yönelik bir büyüklük hesabı
genelde aynı şekilde yapılıyor. Yani
her ürün grubu için hammadde ve
ara mamuller bulunuyor, birtakım
ekstra kapasite ve hacimlerden
de bahsediliyor. Ülkemizde
hammadde ve ara mamulden
giderek hacmi hesaplayabiliyoruz,
ihracat verilerinden giderek de birim
fiyata ulaşabiliyoruz. Buradan yola
çıkarak ülkemizin ambalaj sektörü
büyüklüğü 2016 yılı için 18 milyar
dolar. 2017 beklentimiz ise 20 milyar
dolar, 2018 yılı hedefimiz de 23
milyar dolar. Cumhuriyet’imizin 100.
kuruluş yılı olan 2023 hedefimiz ise
30 milyar dolar ciroluk bir ambalaj
sektörü büyüklüğüne ulaşmak.
İzninizle biraz da camdan bahsetmek
istiyorum; masanın etrafında olanlar
camdan pek bahsetmediler. Aslında
çok umut verici, güzel gelişmeler
oluyor, hepimiz de görüyoruz. Yeni
ürünler piyasaya çıkıyor, örneğin
ülkemizde yeni yatırımlarla, yeni
kapasitelerle üretilmiş cam şişelerle
otellerde servis edilen mineralli
sular. Yılda yaklaşık 100 bin tona
yakın bir kapasite girmeye başladık

Sadi Beceren, Türkiye’de ambalaj algısının düşük olduğunu, pozitif bir
algı oluşturmak için çalışılması gerektiğini aktardı.

ve üreticimiz daha devrede ve her
yıl yeni bir fırın devreye sokuyor.
Yatırımın maliyeti yüksek ancak nihai
üründe cam için çok farklı çeşitte
ürünlerle karşılaşıyoruz. Dolayısı
ile cam tüketimimiz neredeyse
Avrupa oranlarını yakalayacak gibi
görünüyor. Maden suyu sektörü,
içme suyu, ambalajlı su sektörü hatta
yakında piyasada olacak vitaminli
sular gibi ürünleri de katabiliriz.
Yani Avrupa rakamlarına ulaşmasak
bile Türkiye Avrupa alışkanlıklarına
sahip bir toplum. Dolayısıyla ambalaj
sektöründe hala büyük bir potansiyel
var, hala ambalaja girmemiş birçok
ürün var, özellikle içecek sektörü çok
hızlı gelişiyor. Cam ambalaj için yeni
fırınlar da gelecek diye bekliyoruz.
Zeki Sarıbekir: Ben bu
konuşulanlardan bir iki konuya daha
değinmek istiyorum. Hammadde

Sadi Beceren
Metal Ambalaj Sanayicileri
Genel sekreteri
1958 yılında doğmuştur. Saint
Benoit Lisesi’nden sonra Cranfield
Institute of Technology’de eğitim
görmüştür. Kartal Teneke Kutu’da
başladığı iş hayatına sırasıyla
Metpak Metal, Sarten Ambalaj’da
devam etmiştir. ASD, MASD ve
ASAD üyesidir.
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Serdar Başarır
Konbaş Ambalaj Sanayi
Genel Müdürü
İstanbul, Maltepe de 1954 yılında
doğan Serdar Başarır ilkokulu
Maltepe Feyzullah İlkokulu’nda,
Ortaokulu Avusturya Lisesinde liseyi
de Maltepe Lisesi’nde bitirdikten
sonra İstanbul İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisinden 1977-1978
döneminde mezun olmuştur. Öğrencilik
yıllarından beri Metal Kapak ve
Ambalaj üretimi ile iştigal eden
Konbaş Ambalaj Sanayi’de çeşitli
iş kademelerinden sonra, şu
anda Genel Müdür pozisyonunda
çalışmaktadır.

gerçekten önemli bir konu. Bütün
sektörlerde aynı problem var;
baktığımızda hepsi ithalata dayalı.
Plastikte bu üretim yüzde 7’lerde,
metalde, şimdi belki karşılama oranı
yüzde 20’lere inecek ama yine ithalat
var, kağıtta ithalat var. Cam dedik,
cam kumdan oluyor, Türkiye’de tek
ithalat yapılmayan cam yani kumdu
ama şimdi kum ithalatı da başladı,
inanabiliyor musunuz? Cam sektörü
bile kumu ithal etmeye başladı.
Çünkü 5 tane fabrika olunca, üretim
artınca kumu da ithal ediyoruz artık.
Tüm bunlardan sonra ben farklı
konulardan da konuşabilirim artık;
değil mi? Türkiye’nin şu an ihtiyacı
olan KOBİ’ler değil, ham madde
ve ham madde üreticisi. Bugün de
ambalaj sektöründe her sektörün
başkanı, genel sekreteri bizimle,
burada. Hepimizin ortak sorunu
Türkiye’de ham madde olmaması
ve bunu ortak bir sorun olarak bir

Serdar Başarır, hammadde sorununa dikkat çekti ve sektörün
bu konuya yoğunlaşması gerektiğinin altını çizdi.

yerlere taşıyacaksak buna nasıl teşvik
yapabiliriz? Bazı kıstaslar, problemler
var. Mesela “ben gazdan polipropileni
üretirim” diyor ya da pet üretimi, bir
yerde pet üretimi kuruldu tamam
ama onun da malzemesi var ve
üretilmiyor, onun yine ithal edilmesi
gerekiyor. Yani ham madde üreticisi
Türkiye’yi sevmiyor da bu yüzden
gelmiyor değil. Sistem entegre değil.
Bir de ekonomik problemler var.
Bunun için çevre ülkelerle destek
olmak lazım. Bugün baktığımız
zaman komşularımızda, İran’da
gaz var, petrol var, Kuzey Irak’ta
da bunlar var. Çevre ülkelerimizde
bu imkanlar varken onlarla sınır
bölgelerinde mi olur, başka yerde mi
olur ortak yatırımlar düşünülebilir ya
da onları dünya pazarına ulaştırmak
için Türkiye’de hammadde yatırımları
özendirilebilir. Ben bunları fizibilite
yaparak konuşmuyorum, şu an sadece
fikir sunuyorum ve toparlamak adına
konuşuyorum. Sanki konumuz buraya
doğru gidiyor. Biz ambalaj sektörü
olarak gerçek bir sektörüz. Bir inşaatçı
değiliz, al-sat, yap-satçı değiliz. Bir
hammaddeyi alıyoruz, ithal ediyoruz
ve 100 bin kişiyle, düşünün, nakliye
vs de katılırsa yaklaşık 1 milyon
kişilik bir iş gücü var, başka bir
ürüne çeviriyoruz ve bu sayede içine
Türkiye’nin ürünü konuluyor ve
ihracat yapılıyor ki bu da katma değer.
Bugün bir otomobilin yüzde 80-90’ı
zaten ithal malzeme ama ambalajlı
üründe bu oran yüzde 50’lerin altına
iniyor. Bu durumda hem ihracata
yardımcı oluyor hem de Türkiye’de
diğer sektörlerin gelişmesine
katkı veriliyor. O yüzden bizim
desteklememiz gereken ambalaj ve
hammadde yatırımı gibi geliyor bana.
Biz iyi bir sektörüz. Diğerleri kızmasın
lütfen ama ekonomi denince reel
sektörün desteklenmesi gerekli ve biz
reel bir sektörüz.
Emre Alkin: Ben destekleyici bir şey
söyleyerek katkı yapmak istiyorum.
Biraz evvel Aslı Hanım’ın bahsettiği
20 milyar dolarlık üretimimizle
ambalajın yüzde 5’lik bitmiş ürün
içerisinde pay aldığını düşünürseniz
bu 100 milyar dolarlık ürünün
tüketiciye ulaşmasını sağlıyor. Yani bu
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odada olanlar yoksa 400 milyar dolar
yok. Bir de böyle düşünmek lazım.
Mehmet Nuri Görenoğlu:
Konu bankalar ve finansa doğru
geliyor. Gelmeden konuşulanlarla
ilgili bir şeyler söylemek istiyorum.
Bu yıl OMÜD’ün kuruluşunun 30.
yıl dönümü, dolayısı ile buradaki
en yaşlı derneğiz. 30. yıl ile ilgili
etkinlikler düzenliyoruz. Bu
kadar eski olmak bize Avrupa’da
Mukavvacılar Derneği üyeliğini de
gerektirdi ve 25 yıldır FEFCO denilen
bir derneğin de üyesiyiz. Biz de
mukavva üretiminde Avrupa’da 5.
sırada geliyoruz. Burada gördüğümüz
şey diğer ülkeler büyümüyor, hatta
gerilemeye başlıyor, bir tek Almanya
büyüyor. Alican Bey’in söylediğini
tırnak içine alırsak da Avrupa
Polonya’da büyüyor. Bütün yatırımlar
oraya kayıyor ve dolayısıyla biz de
orayla rekabet halindeyiz. Az önce
sektörel resmi istatistiklere ulaşıp
ulaşamadığımızı sormuştunuz.
FEFCO’nun bize kattığı şöyle bir
tecrübe oldu, biz bir yöntemle bu
istatistiklerin yaklaşık yüzde 90’ına
doğru bir şekilde ulaşıyoruz. Yıl
bazında oluklu mukavva hangi
sektörlerde kullanılıyor, hangi tür
kâğıt kullanılıyor? Bunun dağılımını
yapıyoruz. Şunu gördük ki oluklu
mukavvanın kullanıldığı alanlardan
çok önemli bir bölümü gıda. Yaklaşık
yüzde 45’i gıdada kullanılıyor, bunun
bir bölümü yaş sebze-meyve, daha
sonraki bölüm kimya, deterjan vs.
oralarda. Tenekeler oluklu mukavva
kolilerinin içerisine giriyor, gıdalar
oluklu mukavva kolilerinin içerisine
giriyor. Dolayısı ile bunlar ihraç
edildiğinde oluklu mukavva da ihraç
ediliyor. Yani, dolaylı bir şekilde ihraç
edilen bir ürün bu aynı zamanda.
Sektörümüze ciddi bir şekilde
yabancı ilgisi var. İlk 5 firmanın 4’ü
çok uluslu ve daha küçük firmalara
doğru da satın almalar geliyor. Gıda
firmalarını yabancı şirketler alıyor,
ambalaj firmalarını yabancı şirketler
alıyor, sonunda oradaki yabancı
şirket buradaki yabancı şirketin
tedarikçisi de olabiliyor. Bu neye
sebep oluyor? Hani KOBİ diyoruz ya,
KOBİ aslında bizim kurtulmamız

gereken bir hastalığımız. Ben İstanbul
Sanayi Odası Meclis Üyesiyim, oraya
baktığımızda yaklaşık yüzde 98-99’u
KOBİ’lerden oluşuyor, çok önemli
bir bölümü mikro işletmelerden
oluşuyor. Geri kalanlar ise küçük
ve orta ölçekli işletmeler. Ama bu
orta büyüklükteki işletmelerimize
baktığımızda Avrupa Birliği ölçeğine
göre aslında birçoğu küçük ölçekli
işletme. AB tanımına göre, yıllık
cirosu 25 milyon Euro olanlar KOBİ
sayılıyor. Ancak bizde bu büyüklük
40 milyon TL olarak tanımlanmış.
Bizde 100 milyon liradan fazla ciro
yapan şirket büyük şirket oluyor.
Levent Deniz: Nuri bey FEFCO’dan
bahsettiniz. Şu örneği verebiliriz.
Almanya’da toplam 30 oluklu mukavva
şirketi var, Türkiye’de ise 130.
Mehmet Nuri Görenoğlu:
Tabi. Yani ölçek sorunu mutlaka var.
Ölçek sorunu olunca da KOBİ’lere
finansman sağlayanlar, aslında
bu finansmanın zaten verimsiz
kullanılacağını, geri dönüşünün
de düşük olacağını düşünerek
hareket ediyor. Diyelim ki bu bir
anonim şirket olsun. Siz bir anonim
şirketin genel müdürü veya yönetim
kurulu üyesi olsanız şirketin bütün
borçlarından sorumlusunuz, değil mi?
Neden? Anonim şirket değil mi bu?
Şirketin genel müdürü ya da yönetim
kurulu üyesi neden şirketin bütün
borçlarından sorumlu olsun? Sistem
yanlış çalışıyor, finansal sitemi de
yanlış çalışıyor ve bütün yük yönetici
olarak sizin omuzlarınızda. Son
olarak da kâğıt fiyatlarındaki artış,
oluklu mukavva fiyatlarındaki artış

nedeniyle biz bu yıl oluklu mukavva
sektörünün cirosunun 3 milyar dolara
yakın olacağını öngörüyoruz.
Sadi Beceren: Biraz önce
hammaddeyi en büyük sıkıntımız
olarak listenin başına yazdık, ondan
sonra yabancı hammadde üreticilerini
Türkiye’ye davet ettik. Ekonomi
Bakanlığı’nın yerli yatırımların
desteklenmesi politikasını
tabii ki destekliyorum. Madem
hammadde eksiğimiz var, neden bu
yatırımları biz yapamıyoruz diye
kendimize sormamız lazım. Ama
tabi yatırım yapmak için yalnızca
para yetmiyor. Yani makineyi alıp
düğmeye bastığınız zaman bir şeyi
üretemiyorsunuz. Ama bizim kobiler,
sağ olsunlar, parayı verip makineyi
aldılar mı üretici, sanayici oluyorlar.
Başka ne lazım? Sermaye lazım, bilgi
lazım, kalifiye eleman lazım.
Emre Alkin: Kaç yıl gerekiyor böyle
bir şey için?
Sadi Beceren: Bizim konumuzda,
metal ambalaj çeliği Ereğli Demir Çelik
fabrikasında 1965’te üretime başladı.
Emre Alkin: Benim kastettiğim şu,
bir uygulama yapıldı diyelim, ne kadar
sürdü? Mesela bazı sektörler diyor
ki ithalatta yani hammaddemizde 4
yıldır çok ciddi gümrük vergisi var,
bununla ilgili bir atılım yapmaya ne
zaman karar vereceğiz diyor. Mesela
bununla ilgili ekonomik etki analizi
yapıldı mı diye sorulduğunda bakanlık
“başlatmadan evvel yaptık” diyor.
Tamam da başlatmadan evvel yaptın
ama bittikten sonra yapacaksın. 4 yıl

“ortak sorunumuz türkiye’de
hammadde olmaması. Bu ortak
bir sorun olarak görülmeli
ve çözüm aranmalı. Sektör
paydaşları bu konuda çalışmalı”
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geçtikten sonra sektörün neye ihtiyacı
olduğunu hala bilmiyorsa bu konuda
hala bir sıkıntı görülmüyor mu?
Sadi Beceren: Ruslarla kol kola
girilerek bu yatırım yapıldı. Şu anda
da bir ekiple kol kola girilip eksik ne
varsa; kağıtta kartonda, plastikte,
yapılabilir. Petkim’in yetersizliği 50
senedir konuşuluyor. Peki neden
bunun alternatifi düşünülmüyor?
Zeki Sarıbekir: O noktada 2
Petkim değil 5 ya da 6 Petkim olması
gerektiğini düşünüyorum. Şu an
Türkiye’de en büyük problem plastikte.
Aramızda büyük plastikçiler var,
Ambalaj Meclisi Başkanımız var.
Ancak 5 ya da 6 Petkim olduğunda
Türkiye’nin plastik ihtiyacı
karşılanıyor. Tabi hammadde sorunu
var. Bunu ya hammadde üreten bir
ülke ile yapmak lazım ya da dünyada
hammaddeye ulaşabilen büyük
şirketlerden biri ile yapmak lazım. Bir
de kapitalist düzende ya hammaddeye
yakın olacaksınız ya da üreticisine.
Bunlardan birini seçip öyle hareket
etsek belli bir yere gideriz. Tahmin
ediyorum bunu Ekonomi Bakanlığı
çalışacaktır. Ama KOBİ’ler, biraz orta
büyüklüğe erişmiş, her şeyi düzgün
olan firmaları aşağıya çeken firmalar
da olmamalı. Biraz evvel de dediğiniz
gibi KOBİ’lere destek veriliyor. Biz
de Ambalaj Sanayicileri Derneği
olarak destek oluyoruz. Osman Bey’in
dediği gibi bir araştırma yapılıyor
ve ortaya çıkıyor ki kurulmuş, 2
sene sonra kaybolmuş. Krediler de
gidiyor teşvikler de gidiyor. Yani,
biz orta büyüklüktekileri büyüklere
çıkartmaya çalışalım, bir de

hammaddeleri dünyada güçlü hale
getirelim. Ama çok küçüklerden
bahsediyorum, fizibıl olmuyorlar
ve diğerlerinin de büyümesini
engelliyorlar.
Sadi Beceren: Bir gazeteye
10 yıl önce mülakat vermiştim.
Bizim metal ambalaj sektörünün
ağırlıklı olarak küçük ölçekli aile
şirketlerinden oluştuğunu söylemiştim.
Kurumsallaşın, ortaklık kurmaktan da
kaçınmayın diye bir not düşmüşüm.
Bizim kültürde küçük küçük şirketler
bunu tek başınıza sürdüremezsiniz.
Aile şirketlerinin de üçüncü nesile
ulaşma olasılığı yüzde 24 gibi düşük bir
rakam. Neden birleşip kuvvetlenmek
yerine yabancılara şirketin tamamını
satıyoruz? Aslında bu yaklaşımı
gösterebiliriz ama mantalite olarak
buna hazır değiliz. Üzücü.
Mustafa Tacir: Biraz evvel kimya
tesislerinden bahsedildi, 150 diye bir
rakam telaffuz edildi. Önümüzdeki
ay Kalkınma Bakanlığı, İstanbul
Sanayi Odasını da bir toplantıya davet
etti. Orada da kimya sektörünün
ihtiyacı doğrultusunda özellikle
yeni yatırımlar hususunda bir fikir
ya da planlama ortaya çıkacak mı
göreceğiz. Birkaç uluslararası büyük
oyuncunun Türkiye’ye gelme isteği
olduğunun duyumlarını alıyoruz.
Türkiye çok büyük bir pazar, yaklaşık
8 milyon ton civarında plastik ithalatı
var ama lokal anlamda bu miktarları
karşılayabilecek üreticilerin
olmayışı da çok manidar. Burada
birtakım mevzuatları konuşuyoruz,
arkadaşlar da bahsetti, özellikle
ithalatta karşılaşılan zorluklar

“Her sektörde olduğu gibi,
ambalaj sektöründe de
global oyuncu olmak için
büyük ölçekli üretimlere
sahip olunmalı”

maalesef sektörün rekabet gücünü
zayıflatmaktadır. Bunu, sektör lokal
üreticinin korunması adına yapılan
uygulamalar, diye algılamaktadır.
Lokal üretici yüzde 12 gibi bir pazar
payına sahip. Ama Türkiye’de
bir tek üretici olduğu için totalde
yüzde 50’nin üzerinde bir üretim
kapasitesine sahip. Dolayısıyla sayın
başkanlarla Ekonomi Bakanlığı’nı
daha önceki ziyaretlerimizde onun
korunup kollanması, milli bir üretici
olduğundan bu konuda destek
verilmesi söylendi. Hatta konuyla
alakalı İstanbul Sanayiciler Odası
meclisinden bir arkadaşımız söz aldı
ve başbakan yardımcısına “Kendisini
destekliyorsunuz ama o artık Milli
bir şirket olmaktan çıktı” gibi bir
söylemde bulundu. Tabi nihayetinde
Türkiye’de üretim yapan herkesi
biz milli olarak algılıyoruz ama eşit
şartlarda rekabetten yanayız. Aslında
KOBİ tanımının, sektörlere göre,
yeniden yapılması düşünülebilir.
Bakınız Amerika’dan örnek vereyim,
flexible packaging sektöründe
pazarda ki oyuncuların yüzde
50’sinin cirosu 500 milyon doların
üzerinde, geri kalan yüzde 30’unun 50
ila 500 milyon dolar arasında, yüzde
20 ise 50 milyon doların altında.
Buna baktığınız zaman onlarla
rekabet etmenin nasıl mümkün
olacağını bizim tartışmamız gerekir.
Her sektörde olduğu gibi, ambalaj
sektöründe de global oyuncu olmak
için büyük ölçekli üretimlere sahip
olunmalıdır.. Maalesef bunları zaman
zaman tartışıyoruz ama bir sonuca
varmak mümkün olmuyor. Özellikle
genel olarak kimyasallarda da büyük
bir eksiklik söz konusu. Ekonomimiz
bu sektörde de hammadde ihtiyacının
olduğu gözlenmektedir.Bununla
ilgili Bandırma civarında bir kimya
sanayi kümelenmesi çalışması
başlatılmıştı , daha sonra, belki siz de
hatırlarsınız, oradaki zeytin ağaçlarını
tasarruf etmek adına bu projeden
vazgeçildi. Kimya sektörü Avrupa’da
büyümeye devam ediyor; Polonya’dan
örnek verdiniz.Türkiye’nin üretim
yapmaması hakikatten son
derece manidardır. Görüşmelerde
bu duruma çok fazla da cevap
alamıyoruz. Bu nedenle de sektör
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Ortak Akıl Toplantısı'nda katılımcılar nitelikli eleman sorununa dikkat çekti.

olarak haliyle muzdaribiz. Ambalajın
kamu tarafından şimdiye kadar
desteklenmediği yönünde birtakım
görüşler var. En son alınan 3 Ekim
2017 tarihli yaş sebze ve meyvelerin
ambalaja girmesi hususunda bir
tebliğ yayınlandı. Eksikleri olmasına
rağmen ambalajın önemini ortaya
çıkarması sektörümüzü memnun
etmiştir. Bu tebliğin sektörde birtakım
gelişmeler yaratacağına inanıyoruz.
Ayrıca, bu tebliğ sektörümüz
tarafından da olumlu bir adım olarak
algılanmıştır. Türkiye Ambalaj
Sanayi ile ilgili ilk karar. 1930 larda
1.sanayi planında yer almıştır. 1934
yılında bir kağıt fabrikası temeli
atılır. Almanya’dan uzmanlar getirilir,
bir Ziraat Mühendisleri meyvecilik,
sebzecilikte, Türkiye’de yetiştirilen
ürünlerle ilgili planlar yaparlar. En
sonunda da ambalajın şart olduğu
kararı alınır. Ayrıca o dönemlerde
Dış Ticaret Ofisi de buna bir atıfta
bulunarak ve “piyasa seçilmiş ve
gösterişli mal, muntazam sevkiyat ve
iyi ambalaj aramaktadır.İhracatçılar
bu uygulamaları ehemmiyetle
karşılamalıdır”şeklinde bir tebliğ
yayınlar. Özellikle, sektörümüzün

ülkemiz ekonomisine sağladığı
katmadeğer her geçen yıl artarak
devam edecektir. Sektör sivil
toplum örgütlerimizin ,gerek
mevzuatlara katkısı, gerekse çevre
duyarlı başarılı projeleri, ambalaj
sektörünün uluslararası rekabet
gücüne erişmesinde çok önemli
katkılarının olduğunu da söylemeden
geçemeyeceğim.
Emre Alkin: Şimdi biraz geleceğe
yönelik konuşalım. Katma değer,
Ar-Ge, geri dönüşüm… Tasarımda
neredeyiz? Arzulanan yer mi? Değilse
neye bakmalıyız gibi biraz çözümleri
konuşalım dilerseniz.
Mehmet Nuri Görenoğlu:
Geri dönüşümden bahsetmiştim,
Oluklu mukavvanın yüzde 80’i geri
dönüşümden elde ediliyor. Kağıtta çok
fazla zayiat olmuyor. Tek sorun henüz
kaynakta profesyonel bir şekilde
ayrışamıyor. Katma değer artışı ile
ilgili olarak da şunu söyleyebilirim,
kamunun alıcısı olmayan herhangi bir
konuda bu ülkede teknoloji gelişmiyor.
Dolayısı ile her birimiz, her bir sektör,
ambalaj ile ilgili teknolojiyi ithal

etmek zorundayız. Yani işe yarayacak,
hızlı çalışan, düşük fireyle çalışan
teknolojinin tamamını makineleriyle
birlikte ithal etmek zorundayız.
Bununla birklikte mühendislik
bilgisini de ithal etmek zorundayız.
Artık internete bağlanıyoruz, arıza
tespit ediliyor ve o anda tedavisi de
yapılıyor. Halbuki bunu yapan ülkeler
Avrupa’da başladı. Sonra Japonya sonra
Tayvan sonra Güney Kore şimdi de
Çin. Bunların her biri teknolojiyi ihraç
ediyorlar ve bizler de bu ülkelerden bu
teknolojiyi satın alıyoruz. Dolayısıyla
ambalajla ilgili, oluklu mukavva,
kağıtla ilgili makineler maalesef
Türkiye’de yapılmıyor her bakımdan
ithal ediyoruz. Oluklu mukavva ya
da tüm ambalajın geleceğiyle ilgili
yapılması gereken bir diğer konu ise
ülkede her türlü mühendisliğin olup
ambalaj mühendisliğinin olmaması.
Halbuki gelişmiş ülkelere baktığınızda
ambalaj mühendisleri var. Kimya
firmaları, aklınıza gelebilecek
bütün alıcılar, kimya mühendisleri
istihdam ediyor ve bunlar malzeme
bilgisine sahipler. Kullanacağı
malzemenin teneke mi olması, kağıt
mı olması, plastik mi olması, hangi
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Plastik, metal, kağıt, cam, ahşap ambalaj ve etiket sektörlerinin sorunları Ortak Akıl Toplantısı’nda tartışıldı.

gramajda olması gerektiğine ambalaj
mühendisleri vasıtasıyla hakimler.
Bizde bunun mutlaka mühendislik
olarak yapılması gerekiyor. Arkadaşlar
burada tek bir firmanın korunması
ile ilgili hükümetin gösterdiği mini
bir refleksle o firmanın korunmasına
yönelik anti damping vergiler
uygulanıyor dediler. Biz de Bakanlığa
gittik, kendilerine anlattık. Sanki
biz yerli bir firmayı, onun çıkardığı
ürünleri şikayet ediyoruz gibi sanki
hainmişiz gibi ama bu duyguları
taşımadan gidip bu gerçeği anlattık.
Bu fabrikanın ürettiği ürünler bizim
ihtiyacımızı gören ürünler değil, açık
alanda yağmurdan koruyamıyoruz;
öte yandan ithal ettiklerimizi açık
alanda muhafaza edebiliyoruz
çünkü su onlara zarar vermiyor.
Bu ürün çoğunlukla yaş meyvesebze ihracatında kullanılıyor. Yaş
meyve-sebze ihracatında kullanılan
malzemenin alt malzemesinin
daha pahalı olmasına sebep oluyor.
Bu durum böyle acayip bir şey,
bindiğimiz dalı kesiyoruz, halbuki
bunun çözümü var dedik, bunun
çözümü özel plantasyonla olur.
Kuzey ülkelerinin tamamında,

Ekvator kuşağında bulunan ülkelerin
tamamında özel ormancılık teşvik
edilmiş. Kağıt fabrikalarının özel
ormanları var. Bu ormanlar vasıtasıyla
aslında o ülkelerin daha yeşil
olması sağlanıyor. Amerika’nın bir
bölümünde 750 bin metrekarelik özel
bir alanı işleten tek bir işletme var.
Ve dünyada kağıtla ilgili selülozun
fiyatını belirliyor. Oralardan yapılan
ithalata bizim hükümetimiz buradaki
küçük üreticiyi korumak için ciddi
anti-damping vergileri getiriyor.
Hükümet temsilcileri Rusya’ya
Ukrayna’ya Finlandiya’ya gidiyorlar,
ithalat yapılan her yeri güzelce
geziyorlar; ve gördüğümüz kadarıyla
da uluslararası uygulanması gereken
yasaları da bilmiyorlar. Biz bu
ürünleri zor buluyoruz, bir de üzerine
vergi ödüyoruz, ihracatçımıza bunu
satıyoruz, ihracatçımız da mal satmaya
çalışıyor. Bu şekilde hem mevcut
durumu hem de geleceği anlatmaya
çalıştım; teşekkürler.
Emre Alkin: Bizim ülkemizin
zenginleşme modelinde bir tuhaflık
var. Özellikle aramızda bir bankacı
varken bunu söylemekten büyük

zevk alıyorum. Daron Acemoğlu ile
bir Amerikalı hocanın kitabı var. O
kitapta tuhaf bir zenginleşme öyküsü
vardır. Carlos gibi biri Meksika’da bir
Telekom tekelini satın alır, kanunlar
çıkarır kendini rekabete karşı korur.
Bir de Steve Jobs, Bill Gates gibi, yani
her vatandaş gibi rekabet kanunlarına
karşı eşit şekilde muamele ve ceza
gören vardır. Bizdeki zenginleşme
modeli anlaşılan şu, en güzel
restorandaki masa benim olacak, ben
bir restorana gittiğimde masada 20
kişi varsa geç bile gelsem önce benim
yemeğim gelecek, Tarkan konserinde
ön sırada oturacağım bir de 58 metre
bir yatım olacak. Yani öyle bütün
toplumun yararına iş yapacağım diye
motive olan insan sayısı az. Belki
burada oturanlar memleketlerinde
bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çok
tuhaf bir şey bu. Bu yapılanın bendeki
karşılığı vicdansızlıktır. Ama bunu
yapanları görmezden gelenler, yardım
edenler de en az o vicdansızlar kadar
bu duruma ortaktır. 15. sektörle bu
toplantıyı yapıyorum, buna benzer
şeyler hep duyuyorum, üzülüyorum
ama üzülmekle de bir yere
varamıyoruz tabi.
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Osman Acun: Bütün konuşmalardan
şöyle bir özet çıkararak Ar-Ge’yi
katma değeri vs. bağlamaya
çalışacağım. Her sektörde olduğu
gibi bizim sektöre de yani plastik
ambalaja da baktığınız zaman, plastik
ambalaj sanayicilerinin son 10 yıldır
borçlandığını görüyoruz. AB kaynıyor,
Çin ekonomik olarak büyümeye
başlıyor, ülkeler doğudan batıya ya da
batıdan doğuya problemler yaşıyorlar,
her türlü olumsuzluk yabancı para
birimleri üzerinde etkili oluyor. Tüm
bunlar 10 yıldır borçlanan sanayici
üzerinde de korkunç bir kur baskısı
yapıyor ve her gün bu baskı artıyor.
Ve bu hammadde olarak yüzde 90
oranında dışa bağımlı bir sektör.
Yıllardır süregelen meslek lisesi
çıkışlı teknik eleman sıkıntımız
varken düz liseler ile de iyice
zorlanan bir sektör görünümündeyiz.
Biraz detaya indiğinizde eğitimli
bir kişi tabirimi maruz görünüz,
ceketi sırtında 50-100 lira maaş
farkıyla bir yerden bir yere anında
gidebiliyor. Bizim sektörümüzde ya
da segmentimizde bunu yaşıyoruz.
Tüm bu negatif unsurlar ve sıkıntılı
durumlardan sonra neler yapabiliriz,
katma değerimizi nasıl arttırabiliriz
diye düşünüyoruz. Çok karamsar
olmamak gerekli. Bilgi birikimimizle
elimizden geldiğince bir yerlere
bir şeyler eklemeye çalışıyoruz.
Biliyoruz ki bütün gelişmiş ülkeler
kazanç oranları el verdiği için
kullanıcılar ve müşterileri el ele
verip Ar-Ge çalışmalarında el ele
verip sıkı bir çalışma sürdürüyorlar
ve belirli noktalara geliyorlar.
Bizim bu noktada sıkıntılarımız
var ve içinde bulunduğumuz bu
sıkıntılardan ötürü firmalarımız
günlük ve haftalık yangınları
söndürmeye çalışmakla meşgulüz.
Bu durumda da vaziyeti kurtarmak,
gemileri yüzdürmek tek hedefimiz
gibi gözüküyor. Çuvaldızı biraz
kendimize batırmaktan yanayım,
sıkıntılı durumlarda vaziyeti
kurtarmak için tasarruf etme yoluna
gidiyoruz. Peki tasarruf araştırma,
eğitim, inovasyon bütçelerimizi
küçültmekle mi yapılır? Maalesef
en büyük sıkıntıyı burada kendi
kendimize yaşattırıyoruz. Halbuki

bunlar uzun vadede bizi başarıya
götürecek en önemli faktörler, bunu
hepimiz biliyoruz. Katma değer
diyoruz, bu başlı başına üzerinde
durulması gereken çok önemli bir
konu. Ben yine kendi sektörümden
örnekle gitmek istiyorum. İsterseniz
en son söyleyeceğimi en başta
söyleyeyim, onun üzerine tartışalım.
İçinde yaşadığımız ekonomik
şartlarda ambalaj kullanıcıları ve
tedarikçileri koruyucu ve iyileştirici
özellikleri arttırılmış ürünlere bir
kuruş dahi ekstra ödeme yapmak
istemiyorlar. Günü kurtarmayı
istiyorlar. Olası optimizasyonlar,
uzun süreli düşünceler bir tarafa
bırakılıyor. Halbuki bu noktada
ortak çıkarlar mevcut ve çevre için,
insanlık için, dünyamızı kavuran
açlık için, susuzluk için ve daha
sağlıklı bir yaşam için teknoloji ve
proses karışımı ile çok ileri gidilebilir
düşüncesindeyim. Bu düşüncenin
hepimizin sektörleri için uygun
olduğunu düşünüyorum. Biliyoruz
ki bugün zayıf ve yetersiz taşıma,
ambalajlama, saklama neticesinde
büyük oranda yiyecekler bozuluyor
ve kullanılamaz hale geliyorlar. Ben
de bir rakam vermek istiyorum,
gelişmiş ülkelerde yalnız ve yalnız
son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin
yüzde 25-50 arasında bir oranın
çöpe gittiğini biliyoruz. Yine ülkeler
arasında ticareti yapılan meyve
sebzelerin kifayetsiz ambalaj nedeni
ile ve min yüzde 10’luk bir miktarın
ambalajlanmamasından dolayı yok
olduğunu biliyoruz.
Emre Alkin: Ben geçtiğimiz
senelerde bazı basın organlarında

şöyle bir şeye rastladım; plastik
kötüdür, cam iyidir. O konuda bir
uyarıda bulundunuz mu acaba?
Hasan Salih Acar: Katma değer
konusu, ambalajda gerçekten çok
önemli. Çünkü geleneksel üretilen
ürünlerle rekabet etmek bir noktaya
kadar mümkün. Özellikle ihracatta.
Burada da tasarım denildiği zaman
o tasarım sözcüğünü açmak lazım.
Ambalaj sanayinde tasarım, grafik
tasarımı gibi algılanmakta; yani
vitrindeki albeniye göre. İçindekini
koruyor mu, görevini yapıyor mu, raf
ömrüne bir etkisi var mı, geçirgenliği
nedir vs. İşte o içindeki ürün için
uygun ambalaj malzemesinin
seçilmesi, uygun şeklin verilmesi,
onun üretimi dolumu ile ilgili bütün
ayrıntıların ele alındığı prosesi ortaya
koymak ambalaj tasarımıdır. Grafik
tasarımı ile bunun arasındaki fark
henüz tam anlamı ile oturmuş değil.
Buradaki malzeme tasarımında da
olay yine iki ayrı tetikleyiciye sahip.
Bunlardan birisi dünyada yapılan ArGe çalışmalarında farklı özelliklerde
yeni ürünler çıkıyor. Esnek ambalaj
için söyleyeyim, aktif ve akıllı ambalaj
konusuna doğru bir hareketlenme var.
Hammaddeciler bunu yapıyor. İkinci
tetikleyici müşteri. Ülkemizdeki
müşteriler maliyetten tasarruf
etme yoluna gidiyorlar. Bu durum
olabildiğince ambalajı idare eder
şekle getirmek olarak algılandığından
biz bu alandaki inovasyonlara fazla
rağbet etmiyoruz. Ama yurt dışındaki
müşterilerin talepleri olduğu sürece
bunlarla ilgili çalışmalar yapılıp
ülkemizde de ASD’nin düzenlediği
ambalaj yarışmasında ödül alan

“Yıllardır süregelen meslek
lisesi çıkışlı teknik eleman
sıkıntımız VAR. ÇALIŞANLARIMIZIN
düz lise çıkışlı olması
sektörü zorluyor”
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bir sürü ambalaj da ortaya çıkıyor.
Bu malzemelerin geliştirilmesi,
inovasyonun desteklenmesi
noktasında müşterinin o bilince
nasıl geleceğini bilmemiz lazım.
Yalnızca ülkemizde değil. Geçtiğimiz
günlerde Aslıhan Hanım ile Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
toplantısında bir tıp fakültesi “plastik
hammaddesi kullanılmasın, cam
kullanılmasın, mevzuatınızı böyle
yazın” şeklinde görüş bildirmiş.
AB’deki meslektaşlarımızla
konuştuğumuzda da medyada yer alan
halkı yanıltıcı beyanlardan onlar da
şikayetçiler. Güya bu şikayetler halka
daha çok cazip fikir veriyor; özellikle
hedefteki malzeme de plastik. İki
tane saldırı boyutu var; birincisi, bu
sağlığa çok zararlı. İçine aşırı katkı
maddesi koyduğun ürün zararlı değil
ama; bu ambalaj maddesinden ürüne
geçecek eser miktardaki madde
zararlı. Bu noktada o malzemenin
bulunması ve ne kadar geçebildiğinin
bilinmesi gerekiyor. İkinci argüman
ise bu ambalajın çevreye zarar verdiği;
ambalaj olmasa tertemiz bir çevremiz
olacak. Bu oturuma başlamadan
önce arkadaşlarla konuşuyordum,
biz çevreyi kirletmekle mevsim
geçişlerine karar veren bir toplumuz.
Karpuz kabuğu denize düşmeden
denize girmeyiz. Karpuz kabuğu
atacak kadar yer olmayınca, şimdi
çevrede ambalaj var, bu ambalajları
sağa sola atarak ikna olmaya
çalışıyoruz. Ama atıkları incelediğimiz
zaman yalnızca plastik yok; onların
içinde çimento torbası da var, metal
konserve kutusu da var, cam şişe de
var, bütün malzemeler var. Bunun için
çevre konusu sosyal bir olay, malzeme,

ambalajın kirletmesi olayı değil.
Avrupa genelinde bizim sektörümüz
için geri dönüştürmeyle ilgili farklı bir
argüman var şimdilerde.
Fahri Özer: Bir iki ilave yapacağım.
Geçtiğimiz günlerde TOBB Ambalaj
Meclisinde tüm sektörümüze ArGe merkezleri ile ilgili çok güzel bir
sunum yapıldı. Ar-Ge kanunu 2008
senesinde çıkmış fakat son yıllarda
farklı bir boyut aldı. Türkiye’de 685
tane Ar-Ge ve tasarım merkezi var;
bunların 4 ya da 5 tanesi ambalaj
sektörüne hizmet veriyor. Buralara
daha fazla eğilmemiz gerekiyor, yeni
katma değerler ortaya çıkarmamız
gerekiyor. 2017 yılının ilk 6 aylık dış
ticaret verilerine baktığımızda plastik
ambalaj sektörünü ihracat birim fiyatı
2 bin 624 dolar/ton iken ithalatımız
3 bin 956 dolar/ton. Bu da bize Ar-Ge
hakkında çok ciddi çalışmamız
gerektiğini gösteriyor. Burada da
şöyle bir sorunumuz var, şu an Ar-Ge
merkezleriyle ilgili gelen bilgilerde
teşvikler nelerdir, nerden neyi ne kadar
kullanırsanız daha ucuz olur şeklinde
odaklanıyoruz. Halbuki esas ihtiyaç
Ar-Ge nasıl yapılır, neler yapmamız
gerekiyor şeklinde üzerine gitmemiz
gerekiyor. Geri dönüşüm konusunda
gelince, 2017 yılında INTERPACK
’da bir tane stand vardı; polyester
şişelerle, pet şişelerle yüzde 100 geri
dönüşümden yapılmış, bir pet şişe
üreten yabancı bir firmanın standıydı.
Korkunç derecede halkın ilgisini
çekmişti. Bunu biz yapsak kimse
yüzüne bakmaz. Bu konuda halkın
kesinlikle bilinçlendirilmesi lazım. Ve
atıklar konusunda daha iyi ayrıştırma
daha iyi toplama yapmamız gerekiyor.

“2017 yılının ilk 6 aylık dış
ticaret verilerine göre
plastik ambalajDA ihracat birim
fiyatı 2 bin 624 dolar/ton iken
ithalatımız 3 bin 956 dolar/ton”

Murat Özadam: Şirketimizin
yaklaşık 10 yıldır bir Ar-Ge merkezi
var. En son geçen sene Ar-Ge’yi
geliştirdik. Ve çok enteresan bir
şeyle karşılaşıyoruz. Şu an Ar-Ge
yapabilmek için en gerekli şey
bilgisayar tabanlı mühendislik
programları. Bu programlara
ihtiyacınız var, bunlar satılıyor ama
gerisi yok. Önde gelen firmalar bunu
sanal ortamda yapıyor. Bizim Türkiye
olarak gücümüz buna belli bir yere
kadar yetiyor. Biz de bunu şimdi bir
şekilde yazdırmaya çalışıyoruz. Tabi
dünyada flileksıbıl için de büyük
gelişmeler var. Fakat şöyle bir durum
var, dünyanın en iyi programlarını
da alabiliyorsunuz fakat analiz
yaptırmaya geldiğinde Türkiye’de
FİGES diye bir şirket var, Eskişehir’de
yeri, mesela bizim bir de otomotiv
bölümümüz var, aerodinamik ile
ilgili bölümlerde analiz yapan kimse
yok. Özellikle Türkiye’de plastiğin,
ben plastik özelinde söylüyorum ama
camda da tahmin ediyorum aynıdır,
analizi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz.
Başka bir örnekte de çelik için kalıp
yapıyoruz. Bu sene inhouse bir şirketle
üretim yapıyoruz; bütün deliklerimiz,
su yolluklarının hepsi tıkanmış,
baktık ki makineyi getiren dünyaca
ünlü bir firma. Türkiye’ye hurdasını
getirmiş, ama ispat edemiyoruz. Yani
şunu söylemek istiyorum, biz Ar-Ge
merkezini kurduk ki gerçekten şu an
güzel işler yapıyor, fakat Türkiye’de
öğretim üyesi yok. Plastikle ilgili,
ambalajla ilgili kime gideceğiz?
Gittiğiniz kişi konuya hâkim değil.
Amerika, İngiltere, özellikle benim bu
konuda gördüğüm en iyi ülkelerden
biri Almanya ve Japonya, Almanlar
da zaten bütün bilgilerini kendilerine
saklıyorlar. Çok uzatmadan şunu
söylemek istiyorum, tasarımda
çok iyiyiz, etikette çok iyiyiz yani
insanları kısa sürede çok etkileyen
ürünler yapabiliyoruz. Fakat ürünün
üretilmesi aşamasında örneğin 50 gr
şişeniz var, yabancılar bunu 42 gr’a
indirebiliyorlar; sağlam ve dirençli. Biz
bunu atmosferik yapıyoruz, deneyelim
görelim şeklinde. Ama onlar bunun
olabileceğini Ar-Ge’de kullandıkları
programlarda görüyorlar. Sanal ortam
çok önemli bu anlamda. Önce sanal
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Toplantıda hammadde temini sorununa dikkat çekildi ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

ortamda bir şeyler göreceksiniz ki
sonra laboratuvar kurun.
Orhan Tuncay: Kalite konusunda
ambalajda olduğu gibi etiket
konusunda da yüksek kalite var.
Bunu yalnızca Türkiye’de değil
uluslararası yarışmalarda alınan
başarılı sonuçlar da gösteriyor.
Çünkü makineler iyi basıyor. Fakat
makineler çok hızlı gelişiyor, özellikle
bizim tarafımızda, dijital makineler
özellikle. Şimdi bunu kullanacak
beşeri sermaye sorunu var. Bizde iyi
bir makineyi bir şekilde leasing ile
alabilirsiniz. Ama alaylı usta artık
bunu kullanamaz, ki bu da yetmiyor.
Yurt dışında adamlar gelmiyor bile
makinenin yanına, artık uzaktan
kumanda ile hallediyorlar. Tabi bunun
sakıncaları da var, internette olduğu
gibi globalleşen dünyada her şeyimizi
kontrol ediyorlar artık. Esas konuya
dönersek, kullanacak kişinin yabancı
dil de bilmesi lazım. Yabancı dil bilen
beşeri sermaye sorunu en önemli
sorunlardan bir tanesi.
Zeki Sarıbekir: Hep söylüyoruz,
çevreyi ambalaj kirletmez, çevreyi
insan kirletir. Tutup da ambalaj

malzemesini yere atarlarsa çevreyi
kirletirler. Biz ASD olarak bütün
ambalajlara eşit mesafedeyiz ama
haksız bir şekilde içlerinden bir
tanesinin diğerine karşı zayıflamasını
da istemeyiz. Ama bir kamyon pet
şişeyi taşıdığınız miktarda cam şişeyi
10 kamyon ile taşıyabiliyorsunuz.
Peki o 10 kamyonun yaktığı yakıt,
çıkardığı egzoz çevreyi kirletmiyor
da pet şişe mi kirletiyor? Günde 100
ton su içeceksiniz o da 100 derece
sıcaklığa çıkacak pet şişe ondan
sonra zararlı. Bu noktada bence pet
şişe bulunmuş harika bir şey. Suyu
tek komponentle insanlara en hızlı
ve en ucuz şekilde ulaştırıyorsunuz;
hiçbir zararı yok. Bence ambalajları
o bu diye ayırmaktansa tek ya da iki
komponentli diye ayırmak lazım.
Metal tek komponenttir, hızla tekrar
başka bir ürüne geri dönüştürülebilir.
PET, polietilen, polipropilen kesinlikle
geri dönüştürülebilir, inanılmaz
bir kullanım alanı var; yeter ki geri
toplanılsın. Cam da geri toplansın,
yine cama dönüştürülür. Kağıt, karton
tekrar geri toplansın onlar da yeniden
dönüştürülebilir. Ambalaj bir kere
israfı önlüyor. Bugün Dünya Sağlık
Örgütü israf edilen gıdayı üretmek için

kullanılan suyun Avrupa’nın en büyük
nehrini 1 yıllık suyuna eşit olduğunu
söylüyor ve biz bunu çöpe atıyoruz.
İsraf edilen ürünlerin rakamı toplamı
750 milyar dolar; İsviçre’nin gayri safi
milli hasılasına eşit. Türkiye’nin gayri
safi milli hasılası 850 milyar dolar.
Yani Türkiye’de çalışıp ürettiğimiz
kadarı çöpe atılıyor. Ambalaj israfı
azaltır, ürünün tüketiciye en sağlıklı
şekilde gitmesini sağlar, üzerinde
muhteviyatı yazar son kullanma
tarihi yazar, ne olduğunu yazar. Bir
kere bizim her ürünün ambalaja
girmesini sağlamamız lazım. Bu tek
komponentli bir ambalaj malzemesi
ise kesinlikle geri dönüşü vardır;
yeter ki biz bunu toplayabilelim.
Ar-Ge konusuna gelince hakikaten
Ekonomi Bakanlığımız ve devlet bu
teşvikleri yapıyorlar. Bu teşvikleri
doğru kullanmak lazım. Ürünün
maliyetini azaltıcı yeni bir şeyler
yapmak gerekiyor. Bizim de bir ArGe merkezimiz var. 1980’lerde 30
gr’lık bir şişe bugün 20 gr’a düştü.
Bir konserve kutusu 103 gr’dı bugün
70 gr’lara indi. Bu şekilde de rekabet
artabiliyor; ama unutmamamız
gerekiyor ki bizim teknolojiye
de ayak uydurmamız gerekiyor.
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Osman Acun, rjit ambalaj üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti. Acun, navlun ve nakliye sıkıntısının da altını çizdi.

Sektörümüzün fırsatları ve tehditleri
diye baktığımız zaman bir kere en
büyük fırsatımız Avrupa’ya çok yakın
olmamız. Bugün tıra yüklediğiniz
bir ürün 1.5-2 günde Almanya’nın
Fransa’nın her hangi bir fabrikasında
olabiliyor, tedarikçi olabiliyoruz.
Buna rağmen plastikte hala
Avrupa’nın ihtiyacının yüzde 10’unu
karşılayabiliyoruz. Yani büyük bir
pazar var, çok yakınız, Çin çok uzak,
tırla hemen göndermek mümkün,
bunu nasıl avantaja çevirebiliriz ve
bunu avantaja çevirecek geçtiğimiz
bir 20 yıl vardı. Önümüzdeki 20 yıl ne
yapacağız? En büyük konu sınırlar; bir
kere tır sınırdan geçmiyor. Bakın Çin,
demir yolu ile 7 günde fileksibıl ve
metal ambalajlarını Rusya üzerinden
Almanya’ya götüreceğini söylüyor.
Biz şu anda 1 günde Almanya’ya
gönderemiyoruz. Kapıkulede
Bulgaristan ile sorunlarımızı
çözemediğimiz için şu an da 3-4
günleri buluyoruz, kuyruklar 20
km’leri buldu. Türkiye’nin yüzde
55 ihracatını yaptığı Avrupa’ya
giden tek kapısı var: Kapıkule ve
kapı kapalı. 1990’larda 2000’lerde
2 günde tır ile gidebiliyorken son

birkaç yıldır olmuyor. Avrupa’ya
yakın olmak en büyük fırsatımızken
bu aynı zamanda tehdit de olabilir.
Bakın dünya değişiyor. Endüstri 4.0
konuşuyoruz. Endüstri 4.0 demek her
şeyin robotlaşması demek. Endüstri
1.0 devrimi neydi, buharın bulunması.
Buhar bulunuyor bin kişinin yaptığı
tekstil işleri birden 1 kişiye düşüyor.
Buhar makinesi ile Türkiye’ye tekstil
gelmeye başlıyor. Sektörler çökmeye
başlıyor, çünkü buhara geçiyorlar.
Buharlı gemiler çıkıyor, yelkenle
gitmeye çalışan gidemiyor. Yelkenle
3 ayda gidilen yolu buharlı gemi 15
günde gidiyor. Çok büyük bir endüstri
devrimi 1800’lerin başında buhar
ile başlıyor. Endüstri 2.0 dediğimiz
devrim petrolün bulunması. Dizel
motorlar, bu sefer buhardan daha
hızlı dizel gemiler, alan savaşı
kazanıyor. Bin kişinin yaptığı işi yine
1 kişi yapar hale geliyor. Endüstri
3.0 devrimi elektronik ile oldu.
Bilgisayarların hayatımıza girmesi.
Şimdi ise artık robotlaşma başladı.
Çin’de bir otomobil fabrikası bin kişi
ile çalışırken Almanya diyor ki ben 2
kişi ile çalışacağım. Belki rakamları
abartarak ve atarak söylüyorum biraz

ama nasıl buharın bulunması ile bin
kişinin yaptığı iş 1 kişiye düştüyse
robotlaşma ile de aynısı olacak. Ve
biz Avrupa’ya en yakın ülkeyiz.
Belki Avrupa yapmaktan kaçındığı
ürünleri yapmaya başlayıp bize
satmaya başlayabilirler. Bu bizim için
en büyük tehdit olabilir. O nedenle
oturup Endüstri 4.0 devrimini
nasıl ucundan yakalarız, daha
robotlaşmaya yönelebiliriz düşünmek
gerekir. Tasarım konusunda biz ASD
olarak flexible, diğer ambalajlar olsun
sürekli tasarım eğitimi veriyoruz. Bu
eğitimlerle çalışanları desteklemeye
çalışıyoruz ama aynı zamanda
bir de iki senede bir yaptığımız
’Ambalajın Ay Yıldızları’ yarışmamız
var. Burada birçok tasarımcı kendi
aralarında yarışıyorlar. Üçüncü
söyleyeceğim konuya geleyim. Ben
İngiltere’deyken başarılı bir endüstri
şirketi için gereken ’5 m’ diye bir ders
almıştım. Birincisi Machine, iyi bir
makineniz olacak. Hakikatten bizim
sektörümüz dünyanın en teknolojik
en iyi makineleri ile donanmış.
Zaten bu kalite ile bu kadar ihracat
yapabiliyoruz. En iyi makineleri
seçtiğimize inanıyorum. İkinci M:
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Material. Bizim sektör nereden hangi
hammaddeyi alacağını da çok iyi
biliyor, buna da inanıyorum Türkiye
de üretilmese bile. Üçüncüsü Method,
burada uzaya bir şey göndermiyoruz
bunun nasıl üretileceği de belli.
Dördüncü M: Money, para. İyi bir
projeniz varsa bankaların yardımı
ile krediler de geliyor, yeter ki
bunu geri ödeyebilesiniz. Borçlu bir
sektör olduğumuz söylendi, doğru,
neden? Çünkü yatırım yapılıyor.
Borç kötü bir şey değil, EBİTDA’yı
yükselten yatırımdır zaten. Borç,
yat kat alınmadığı takdirde iyi bir
şeydir. Olmayan beşinci M ise Man,
adamımız yok. Şuraya geleceğim,
bizim ortaklarımızla geçtiğimiz gün
Fas’taydım. Fas Türkiye’nin en büyük
rakibidir şu anda. Bizim nasıl Boğaz
köprümüz varsa, 2 günde Avrupa’ya
tır gidiyorsa Fas da bugün aynı
durumda. Cebelitarık Boğazı ile bir
tır 45 dakikada İspanya’ya geçiyor, 1
günde Fransa’da 1.5 günde Almanya’da.
Citroen, Ford, Bombardia uçakları
yeni fabrikalarını Fas’ta kuruyorlar.
İnanılmaz bir gelişme içerisindeler.
Brifing verdiler bana, bütün fabrikalar
gelemeden 3 sene önce teknik liselerin
açılması ve özendirilmesini şart
koşmuşlar. Her tarafta teknik liseler
açılıyor. Biz de maalesef teknik liseler
kapatılıyor. Bütün bu konuşmaların
içinde en önemlisi insan. İnsan
olmadan olmaz. Geçtiğimiz günlerde
bir flexible ambalaj tesisini gezmeye
gittim yeni bir makine almışlar, çok
etkilendim. Eski ustaların çok iyi
olduğunu ama bu makineleri 15-16
yaşında elektronik bilen çocukların
daha iyi kullandığını söylediler. Demek
ki kalifiye, bu işten anlayan, teknik lise
mezunu gençlere ihtiyacımız var.
Osman Acun: Ne yapmamız
gerektiğini düşünmemiz lazım.
Ambalaj sektörü olarak kendimizi
nasıl tanıtmamız lazım? Bizim
yaptığımız bir çalışmada gördük ki
Yalova Üniversitesi’nde bir Ambalaj
Mühendisliği var, Kocaeli ve Dokuz
Eylül Üniversitelerinde 2 yıllık Meslek
Yüksek Okulu düzeyinde ambalajımsı
iki eğitim var. Çocuklarımıza,
gençlerimize bir de ambalaj sektörü
var mı demeliyiz? Özellikle sizlerin

girişimleri ile bunu nasıl yapabiliriz?
Zeki Sarıbekir: Bugün şunu
gördük ki sektörün ve bizim böyle
toplantılara da ihtiyacımız varmış.
Belki kendi aramızda bir arama
konferansı bir-iki günlük bir toplantı,
belki ilerleyen dönemlerde bir
Ambalaj Kongresi gibi toplantılar
yapıp, kendi çözümlerimizi
bulabiliriz diye düşünüyorum. Genel
olarak eğitimsizlik, ham madde
sorunları bizim söyleyeceklerimiz.
Mehmet Volkan Sayim:
Ülke olarak elimizde olmayan
imkanlar var, onları oldurtmak
için hepimiz uğraşacağız. Bir de
elimizdeki imkanları ne kadar etkin
kullandığımıza bakmamız lazım.
Mesela KOBİ’lere özel çok önemli
2 platformumuz var;
www.halkbankkobi.com.tr ve
www.halkbankkobigelisim.com.tr.
KOBİ’ler bu platformlarımızdan
dış ticaret, finansal yönetim,
vergi, emeklilik ve sigorta, yatırım
danışmanlığı, teşvik ve hibe
destek, girişimcilik, iş hukuku
ve borçlar hukuku, KOBİ'lerin
kurumsallaşması gibi konularda
ilgili uzmanlarımızdan tamamen
ücretsiz danışmanlık hizmeti
alabilirler. Maliyetlerini düşürecek
kampanyalarımızdan faydalanabilir
ve girişimcilikten liderliğe, satış
pazarlamadan ekonomiye kadar
bir çok konuda video eğitimlerden
ücretsiz faydalanabilirler.
Zeki Sarıbekir: Bankalarla ilgili
bir konu da vardı, hiç açılmadı, ben
eklemek istiyorum. Bu kadar çok

ithalat olunca, Türkiye’den alıyorsak
bankalara teminat mektubu veriyoruz.
Komisyon masrafları çok yukarı çıktı.
Eskiden binde 2-3’lerken özellikle
küçük şirketlere doğru gidince yüzde
1’leri bulan komisyon miktarları var.
Bu sektörde genel bir sıkıntı.
Mehmet Volkan Sayim: Bugüne
dek olduğu gibi bundan sonra da
var gücümüzle ülkemize hizmet
etmeye, ülke ekonomisine destek
vermeye devam edeceğimizi ifade
etmek isterim.
Emre Alkin: Ben de o zaman şu
sözlerle noktalayayım: Sektörünüze
ait bir lisans bölümünün açılması için
bir üniversite ile birlikte ortaklaşa
bir işbirliği yapıyoruz, Altınbaş
Üniversitesi başımızın üzerine
diyoruz. Bu bir YÖK dosyası haline
getiriliyor, sonra YÖK’e gönderiyoruz.
Tek sıkıntı şu; YÖK cevap verirken
memleket genelinde kontenjanın
yüzde 85 altında kalması durumunda
açılmasına müsaade etmiyor. O
yüzden dosyayı gönderip hep birlikte
YÖK’e gitmemiz gerekli. Bunu çok
istediğimizi anlatmamız lazım.
Zeki Sarıbekir: Böyle bir
toplantıyı organize ettiğiniz için
hepinize çok teşekkürler. Toplantı
talebi Turkishtime’dan ilk geldiğinde
Halk Bankası ile birlikte dediklerinde
koşa koşa geldik. Bugün burada
bütün başkanlar İzmir’den gelenler
var, Gaziantep’ten gelenler var,
Hadımköy’den, Çerkezköy’den,
Lüleburgaz’dan gelenler var. Hepsi
istekle ikiletmeden geldiler. Onun için
gelen herkese teşekkür ediyoruz. _

“Ne yapmamız gerektiğini
düşünmemiz lazım.
Ambalaj eğitimi için acilen
harekete geçilmeli. Teknik
liseler artırılmalı”
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Ambalajsız ürün
kalmamalı
Ambalajsız ihracatın mümkün olmadığı günümüz ekonomisinde ambalajlı gıda ürünlerine talebin
önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesini bekleniyor. Türkiye’de hala pek çok gıda ve içecek
maddesi ambalajsız satışa sunuluyor. Uygun koşulların yerine getirilerek hijyenin sağlanması ve
israfı önlemek için ambalajsız satılan ürünlerin önüne geçilmesi gerekiyor.
Zeki Sarıbekir
Ambalaj Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’de ambalaj sektörü,
katma değerli ihracat yapan
ve dış ticaret açığı vermeyen
sektörler arasında yer
alıyor. Ulusal ve uluslararası
pazarlarda yaşanan yoğun
rekabet ambalajın önemini
daha da arttırıyor. Ambalajsız
ihracatın mümkün olmadığı
günümüz ekonomisinde
ambalajlı gıda ürünlerine
talebin önümüzdeki yıllarda
artarak devam etmesini
bekliyoruz. Türkiye’de sadece
cam ambalajlar haricindeki
ambalajların hammaddeleri
yurtdışı pazarlardan tedarik
ediliyordu. Cam için kum dahi
ithal edilmeye başlandığını
görüyoruz. Plastik, kağıt/
karton, ahşap ve metal
ambalaj malzemelerinin
hammaddelerinin büyük
çoğunlukla yurtdışından
tedarik edilmesi bu pazarda
görülen en önemli sorunlar
olarak karşımıza çıkıyor.
Gelişmiş ülkelerde ambalajsız
ürün bulmak neredeyse
imkansız. Ne yazık ki gelişmiş
ülkelerin aksine Türkiye’de
hala pek çok gıda ve içecek
maddesi ambalajsız satışa
sunuluyor. Gelişmiş ülkelerde
ambalajsız ürün bulmak
neredeyse imkansız. Ne yazık
ki gelişmiş ülkelerin aksine
Türkiye’de hala pek çok gıda
ve içecek maddesi ambalajsız
satışa sunuluyor. Uygun
koşulların yerine getirilerek
hijyenin sağlanması ve israfı
önlemek için ambalajsız satılan
ürünlerin önüne geçilmesi

gerekiyor. Dünya Gıda
Örgütü FAO verilerine göre
dünyada 1,3 milyar ton gıda
israf ediliyor. İsraf edilen bu
miktardaki gıdayı üretmek için
kullanılmak zorunda olunan
250 km3 su ise Avrupa’nın
en uzun nehri olan Volga
Nehri’nden 1 yılda akan su
miktarına eşit. Gıda israfının
doğrudan ekonomik sonuçları
yıllık yaklaşık 750 milyar dolar
ki bu rakam da İsviçre’nin
GDP’sine eşit. Oysaki sadece
doğru ambalajlarla, bu durum
önlenebilir, her gün daha
fazla insana gıda ulaştırılabilir.
Ambalaj Sanayicileri Derneği
(ASD) olarak geçtiğimiz
yıllarda ekmek, peynir, et,
süt vb. yaşamsal ürünlerin

ambalaja girebilmesi yönünde
çalışmalar yaptık. Aynı şekilde
yaş sebze ve meyvenin de son
tüketiciye ambalajlı olarak
ulaştırılması gerektiği ile
ilgili kamu kurumları ile bu
konuda adım atılması ile ilgili
görüşmeler gerçekleştirdik.
Kamudan bu konudaki yapıcı
çalışmalarını sürdürmesini
bekliyoruz. Yanlış bilgileri
paylaşarak kamuoyu algısını
biranda değiştirebilen kişilere
de kamudan ciddi yaptırımlar
gelmesini arzu ediyoruz.
Dünyada çevre sağlığı
konusunda duyarlılık giderek
artıyor ama hala, kullanılmış
ambalajların çöp olduğunu
düşünenler var. Biz ASD
olarak ambalajların çöp

olmadığını sürekli tekrarlıyoruz.
Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği gereği Türkiye’de
üretilen tüm ambalajlar geri
dönüşebilir/geri kazanılabilir
malzemelerden üretilmek
zorundadır. Bununla
birlikte ambalajlar kullanım
ömürlerini tamamladıktan
sonra geri dönüşüm sürecine
girmelidir. Tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de
de ambalajların artık çöp
olmadığı ve ayrı toplanmaları
gerektiği ile ilgili önemli bir
bilinçlenmenin yaşandığı
görülüyor. Bunlar yaşanırken
ambalaj teknolojisi de hızla
gelişiyor. Ambalaj üretiminde
minimum hammadde,
doğal kaynak ve enerji
kullanımı ile sürdürülebilir
üretim sağlanabilmesi için
detaylı çalışmalar yapılıyor.
Böylelikle mümkün olan
minimum hammadde, doğal
kaynak ve enerji kullanımıyla
sürdürülebilir ambalaj
üretimi hedefleniyor. Türkiye
Ambalaj Sanayi minimum
hammadde kullanımının
yanı sıra daha kullanışlı/
kullanımı kolay akıllı ambalaj
üretimine de odaklanmış
durumda. Ülkemizde Ar-Ge
alanında son 10 yılda büyük
ilerlemeler kaydedildi. Ambalaj
sektöründe teknolojik
donanım, başarıda kritik önem
taşıyor. Türkiye’nin yarışa
kısmen sonradan ancak
doğru teknoloji ile katılması,
büyümesi ile eş zamanlı
teknolojisini de güncelleyerek
yenilemesi sektörün rekabet
gücünü diri tutuyor. Türkiye
Ambalaj Sanayi donanım
olarak gelişmiş ülkeleri
aratmadığı gibi bazı AB
ülkelerinden çok daha yeni
donanıma sahip. Teknolojik
altyapısını her geçen gün
geliştiren Türkiye Ambalaj
Sanayi Ar-Ge yatırımlarına da
hız vermiş durumda. Ülkemizin
önemli sorunlarından biri
olan cari açığı düşürmenin
yolu katma değeri yüksek
ürünleri tasarlamaktan
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geçiyor. Ambalaj Ay Yıldızları
Yarışmamızın buna büyük
katkısı olduğuna inanıyoruz.
AsiaStar ve WorldStar
gibi uluslararası ambalaj
yarışmaları sayesinde katma
değere odaklanan Türkiye
ambalaj sanayi küresel
rekabette giderek daha
fazla öne çıkıyor. Ülkemizin
üretiminin ve elbette
ihracatının arttırılabilmesi için,
en ekonomik şekilde üretim
yapabilmeliyiz. Hem üretim
hacminin yükseltilmesi hem de
katma değerli ürün imalatının
mümkün olan en ekonomik
biçimde gerçekleştirilebilmesi
için ise üretimde otomasyona
ihtiyaç var. İşte bu noktada
ambalaj-ambalajlama
makineleri ve ’Endüstri 4.0’
büyük önem arz ediyor. Özel
sektör ve kamunun el ele
vererek Endüstri 4.0 için bir an
önce adım atması gerekiyor.
Son 15 yılda Türkiye’nin
ambalaj tüketimi iki kat artarak
kişi başı yıllık 225 doları geçti.
Dünyada 13. ve Avrupa’da 6.
sırada yer alan Türkiye ambalaj
sektörünün pazar büyüklüğü
2016’da 18 milyar dolar olarak
hesaplandı. Sektör olarak
2016’da 8,5 milyon ton üretim
yaptık. 2017 yılında 20 milyar
dolarlık pazar büyüklüğüne
ulaşacağız. 2018’de ise
hedefimiz 23 milyardır. Türkiye
Cumhuriyeti’nin 100. yılını
kutlayacağımız 2023’te
30 milyar dolarlık pazar
büyüklüğü, 10 milyar dolarlık
ihracat hedefimize ulaşacağız.
Türkiye ambalaj sektörü
2017 yılının ilk yarısında 1
milyon 51 bin 713 ton ihracat
gerçekleştirerek miktar olarak
yüzde 7 artış gösterdi. Bu
ihracatın yüzde 65’ini plastik
ambalajlar oluştururken,
kağıt/karton ambalaj ihracat
oranı ise yüzde 24 oldu.
Ambalaj türüne göre ihracat
rakamlarına bakıldığında
yüzde 65’lik payla ilk sırada yer
alan plastik ambalajları, yüzde
24’lik payla kağıt/karton
ambalajlar takip etti. _

Hammadde tedarikindeki
sorunlar aşılmalı
Plastik hammadde tedarikinde yerli üreticinin miktar ve sektörün ihtiyaç duyduğu kalite olarak
yeterli olmaması nedeniyle, yüzde 90’ın üzerinde ithalat zorunluluğu bulunmaktadır. Sanayici
hammadde ithalatında mevzuatın zorlaştırıcı hükümleri ile mücadele etmektedir. Kağıt ambalajda
geri kazanılan kağıtların ihraç edilmesi yurtiçinde hammadde fiyat artışına neden olmaktadır.

Hasan Salih Acar
Esnek Ambalaj Sanayicileri
Derneği Genel Sekreteri

Ambalaj sanayi Türkiye’nin
büyümesi üzerinde bir
büyüme sağlamakla birlikte
birçok sorunla uğraşmak
zorunda kalmaktadır.
Özellikle plastik hammadde
tedarikinde yerli üreticinin
miktar ve sektörün ihtiyaç
duyduğu kalite olarak
yeterli olmaması nedeniyle,
yüzde 90’ın üzerinde ithalat
zorunluluğu bulunmaktadır.
Sanayici hammadde
ithalatında mevzuatın
zorlaştırıcı hükümleri ile
mücadele etmektedir.

İthalattaki gecikmeler yüzde
40 oranındaki ihracatın
da olumsuz etkilenmesine
neden olmaktadır. Kağıt
ambalajda geri kazanılan
kağıtların ihraç edilmesi
yurtiçinde hammadde
fiyat artışına neden
olmaktadır. Türkiye’de
selüloz üretilememesi kağıt
ambalaj üreticilerinin rekabet
gücünü azaltmaktadır. Bazı
ülkelerin ambalaj malzemesi
ithalatına yüksek vergiler
uygulaması sektörün
ihracatını engelleyici
boyutlarda olabilmektedir.
Bu ülkelerin ülkemize
ihracat yapabilmek için özel
destekler almaları karşısında
açılan antidamping

davalarından sonuç
alınamadığı belirtilmektedir.
Global ambalaj üreticilerinin
konsolidasyona gitmeleri
ülkemiz ambalaj sektörünün
global müşterileri nezdinde
rekabet edememesine
neden olabilmektedir.
Bazı global müşterilerin
ihalelerine girebilme şansları
azalmaktadır. Avrupa’da
yatırımların Polonya’ya
yönlendirildiği gözlendiği
bilgisi alınmakta, bu
durumun Türkiye ambalaj
sanayinin Avrupa için
cazibesinin azalmasına
neden olmaktadır. Ambalaj
sanayi için Ambalaj
Mühendisliği eğitiminin
eksikliği hissedilmesinin
yanında, özellikle mavi yaka
kalifiye eleman temininde
zorluklar yaşanmaktadır.
Ayrıca, ihracatın önem
kazandığı bu ortamda
özellikle yabancı dili
çok iyi olan personel
eksikliği hissedilmektedir.
Türkiye’de ambalaj sanayine
gereğinden fazla yatırım
yapıldığı belirtilmekte, bu
durum iç piyasanın yanı sıra
ihracatta da ülke firmalarının
gereksiz rekabetine neden
olmaktadır. Ortalama
satış fiyatlarında yıllara
göre düşüş görülmektedir.
Ambalaj tasarımı, hem grafik
tasarımı hem de malzeme
geliştirmeyi kapsamaktadır.
Bu gelişmelerin yapılabilmesi
için Ar-Ge konusundaki
faaliyetler yetersiz
kalmaktadır Akreditifler
başta olmak üzere banka
komisyonlarının yüksekliği
ayrı bir şikayet konusudur. _
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Hammaddede ithalata
bağımlı yapı
Türkiye Esnek Ambalaj sektörü, yarattığı istihdam, ihracat potansiyeli, yetişmiş, donanımlı insan
ve beyin gücü ve son teknolojiye sahip makine parkuru ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu anlamda,
üretim ve kalite standartlarına ilişkin mevzuatın gereklerini sektörümüz oldukça büyük bir başarıyla
yerine getirmektedir. Sektörün büyümesiyle birlikte hammadde ihtiyacı da giderek artıyor.
Ali Enver Bakioğlu
Fileksibil Ambalaj
Sanayicileri Derneği

Esnek ambalaj sanayinin
temel ana hammadde girdisi
olan plastik malzemelerde yerli
üretim kapasitesinin kısıtlılığı
nedeniyle ülkemiz büyük
oranda ithalata bağımlıdır.
Sektörümüzün büyümesiyle
birlikte hammadde ihtiyacı
da giderek artmakta, bu
da ülkemizdeki üretim
kapasitesinin kısıtlılığı
nedeniyle dışarıya olan
bağımlılığımızı her geçen
gün daha arttırmaktadır. Bu
gerçekle bağlantılı bir diğer
zorluk, değer zincirindeki
konumumuza ilişkindir.
Monomer ve polimer
üreticilerinin hammadde
üretimdeki kâr marjlarını son
3 senede önemli oranda
artırdıklarını ve bu sebeple
sonraki alt sektörlerdeki
marjların fazlasıyla daraldığını
söylemek yanlış olmayacaktır.
Ülkemizde bahse konu
hammadde üretim
kapasitesinin ülke ihtiyaçlarını
karşılayacak oranda artırılması
yönünde en az bir petrokimya
üreticisinin daha ülkemizde
yatırım yapması teşvik edilmeli.
Esnek ambalaj sanayimiz
gelişmiş makine parkı, teknik
bilgi müktesebatı ve yetkinlik
birikimi ile tüm dünyada
rahatça rekabet edebilir
düzeydedir. Özellikle ithalat
tarafındaki engeller öyle bir
noktaya gelmiştir ki bu durum
Türkiye’deki işletmelerin
rekabetçi gücünü etkilemekte,
sürdürülebilir büyüme
potansiyelleri önünde bir engel

teşkil etmektedir. Beklentimiz,
kamu otoritesinin mevzuatı
basitleştirmek suretiyle bu
konuda sanayicilerimizin
önünü açması ve hiç değilse
Avrupalı rakiplerimizle
aynı koşullarda rekabet
edebilmemizi sağlamasıdır.
Polietilen ve polipropilen
hammaddelerimiz üzerinde
uygulanan referans fiyat ve
gözetim fiyatı uygulamaları
da açıkçası anlamakta
zorlandığımız bir şekilde
üretici firmalarımız üzerinde
sebepsiz ek maliyetler
yaratmaktadır. Bildiğiniz gibi
referans fiyat ve gözetim fiyatı
uygulamaları, bir malın serbest
piyasa koşullarındaki alım
satım bedeli üzerinden değil

mevzuat ile belirlenen daha
yüksek bir değer üzerinden
vergilendirilmesini sağlamakta;
böylece teoride yerli üreticiyi
desteklemeyi hedeflemektedir.
Gelgelelim bu uygulamalarla
toplam ihtiyacın %10’unu
ancak karşılayabilen
üretici desteklenirken ana
hammadde niteliğindeki
plastik hammaddeleri
ithal etmek zorunda olan
esnek ambalaj sektörümüz
mevzuat sebebi ile önemli
ek maliyetler üstlenmek
zorunda kalmaktadır. Bu
uygulama, nerede ise %
50 oranında ihracat yapan
esnek ambalaj üreticilerimizi
Avrupalı meslektaşları ile
rekabet ederken çok olumsuz

etkilemektedir.
Türkiye esnek ambalaj
sektörü, yarattığı istihdam,
ihracat potansiyeli, yetişmiş,
donanımlı insan ve beyin
gücü ve son teknolojiye
sahip makine parkuru ile
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu anlamda, üretim ve
kalite standartlarına ilişkin
mevzuatın gereklerini
sektörümüz oldukça büyük bir
başarıyla yerine getirmektedir.
Bununla birlikte sektörümüz
maalesef özellikle sahada
bilfiil çalışacak, saat ücretli,
Teknik Lise ve Meslek Lisesi
mezunu kalifiye personeli
temin etmekte ciddi sıkıntı
yaşamaktadır.
Sektörümüzün hammaddede
ithalata bağımlı ve satışlarda
da ihracat odaklı olduğunu
biliyorsunuz. Hal böyle
olunca, uluslararası ticaret
uygulamaları ve bunlara bağlı
masraflar sektörümüz için
önem kazanıyor. Burada bu
masraflardan bir grubuna
dikkat çekmek istiyorum.
Liman işletici kuruluşlarının
gümrük kontrolü sırasında
transfer, yükleme/boşaltma
gibi hizmetlerden dolayı
ithalat/ihracatçılardan
yüksek hizmet bedelleri
tahsil ettikleri ve bu hizmet
bedellerinin farklı limanlarda
farklı tarifelere tabi olduğu,
hatta aynı liman içerisinde
dahi fiyat farklılaştırması
uygulanarak aynı hizmet için
farklı mükelleften farklı bedel
tahsil edilebildiği durumlara
şahit oluyoruz. Bu durumlar
bizler gibi üreticileri son
derece zorlamakta, rekabetçi
gücümüzü aşağı çekmektedir.
Limanların ve taşıyıcıların
uyguladığı tarifelerin düzenli
olarak kamu otoritesi
tarafından denetlenmesi
önem arz etmektedir. En
basitinden ithalat işlemlerinde
Konşimento ile işlem
yapılabilecekken ’Ordino
Ücreti’ adı altında acentalar
tarafından faturalar gelmesi
anlaşılır gibi değildir. _
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Atık kağıt toplama
oranı artmalı
2017’nin ilk 6 ayında Türkiye 166 bin ton oluklu mukavvalık kağıt ihraç etmiştir. Aylık yaklaşık
30 bin ton ihracatın tahminen yarısı Çin’e yapılmıştır. Hammadde konusunda Türkiye ancak kendi
ihtiyacını karşılayabilecek durumdayken yurtdışı kağıt talepleri hızla fiyatların artmasına neden
oldu. Çin’in dışında başka ülkeler de Türkiye’den hurda bazlı oluklu mukavvalık kağıt talep etti.
Mehmet Nuri
Görenoğlu
OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı

Lokasyonları nedeniyle hava
kirliliğine neden olan pek
çok fabrika Çin’in muhtelif
bölgelerinde süreli veya
süresiz olarak kapatıldı. Bu
nedenle Çin’deki oluklu
mukavva fabrikaları Türkiye
de dahil pek çok ülkeden
kağıt talebinde bulundu.
Bu durum pek çok ülkede
olduğu gibi Türkiye’de de
hammadde fiyatlarının hızla
artmasına yol açtı. 2017’nin
ilk 6 ayında Türkiye 166 bin
ton oluklu mukavvalık kağıt
ihraç etmiştir. Aylık yaklaşık
30 bin ton ihracatın tahminen
yarısı Çin’e yapılmıştır.
Hammadde konusunda
Türkiye ancak kendi ihtiyacını
karşılayabilecek durumdayken
yurtdışı kağıt talepleri hızla
fiyatların artmasına neden
oldu. Ayrıca Çin’in dışında
başka ülkeler de Türkiye’den
hurda bazlı oluklu mukavvalık
kağıt talep ettiği için hem yurt
içinde, hem de yurtdışında
atık kağıt fiyatlarında çok
ciddi artışlar yaşandı. Bu da
mamül fiyatlarının sürekli
zamlanmasına yol açıyor.
Bu da yaklaşık yüzde 60
oranında maliyetler arttı.
Ancak bu maliyetin önemli
bir kısmı fiyatlara gecikmeli
olarak yansıtılıyor. Hurda bazlı
kağıtlara olan ilave talep atık
kağıt ihtiyacını da olumsuz
etkiledi. Fiyatlar biraz da bu
yüzden artış gösterdi. Ayrıca
yüzde 85-90’ını ithal etmek
zorunda olduğumuz Kraft
liner kağıt fiyatlarındaki hızlı

fiyat artışı, teminde zorluklar
ve ilaveten İthalatı önlemek
için getirilen yüksek vergiler,
başta yaş meyve ve sebze
ihracatının ve soğuk hava
depolarında nakil zorunluluğu
olan et ürünlerinin ambalaj
maliyetlerini de artırdı. Bu
sorunun 2018 yılında da
devam edeceğini tahmin
ediyoruz. Türkiye’de ancak
atık kağıt toplama oranının
hızla artırılması ve yeni
kağıt üretim kapasitelerinin
devreye girmesiyle çözüm
bulunabileceğine inanıyoruz.
Ayrıca endüstriyel amaçlar için
“Kesilebilir Orman Alanlarının”
yani “Endüstriyel Ormanların”
mutlaka hızla ve acilen teşvik
edilmesi gerekiyor. Bu alanlar

hem kağıt, hem de mobilya
sektörü için hammadde
kaynakları olacaktır. Bunun
dışında asıl faydası verimli
topraklarımızın maruz
kaldığı toprak erozyonunun
önemli miktarda önüne de
geçilecektir. Ayrıca plantasyon
ormancılığı sayesinde orman
yangınlarının da önüne
geçilmesinde büyük bir adım
atılacaktır. Gelişmiş Batı
ülkelerinde bunun örneklerini
görmek mümkündür. Oluklu
mukavva üretiminde geri
dönüşümden gelen kağıtlar
belli oranda orijinal esaslı
kağıtlarla karıştırılarak
üretiliyor. Orijinal esaslı kağıtlar
da ’Kraft’ olarak adlandırılıyor
ve bunun yüzde 20-25’i

yurt dışından ithal ediliyor.
Ekonomi Bakanlığı yaklaşık 2
yıl önce ABD’den ithal edilen
kraftliner kağıt türünde yüzde
10 ile yüzde 20 arasında antidamping vergisi uygulaması
getirdi. ’Metrekaresi 175 gramı
geçmeyen beyazlatılmamış
kraftlayner kağıtlar’ için
getirilen bu vergi maalesef
sektörümüzü sıkıntıya soktu.
Çünkü Türkiye’de söz konusu
kağıt türünün üretimi son
derece kısıtlı olduğu için
firmalar ister istemez ithalat
yoluna gidiyor.
Üstelik ABD menşeli kraft
kağıda getirilen ek vergi
yükünün yanı sıra Finlandiya,
Rusya, Polonya ve Brezilya
menşeli ’Metrekare ağırlığı
175 gramı geçmeyen
beyazlatılmamış kraftlayner
kağıtlar’ın ithalatına
ilişkin yeni bir damping
soruşturması açıldı. Dolayısıyla
anti-dampinge yönelik
yürürlüğe konulan bu
önlemler, sektörümüzün
dışa bağımlılığını azaltıcı ya
da ortadan kaldırıcı etkiye
sahip olmamakla birlikte
üretim maliyetlerini artırdı.
Her getirilen ek vergi yükü,
maalesef Türkiye ekonomisi
açısından da bazı olumsuz
etkilere neden oluyor.
Çünkü maliyetlerdeki artış
nihayetinde son tüketiciye de
yansıyor ve bu da zincirleme
olarak enflasyonist bir etkiye
yol açıyor. Diğer taraftan;
hammadde olarak kraftlayner
kağıtların yoğun kullanıldığı
bazı ambalaj türlerinde
kraftlayner kağıt yerine
doğrudan nihai kutunun ithal
edilmesi ister istemez, cari
açığımızı da olumsuz yönde
etkileyecektir. Dolayısıyla
hem sektörümüzün geleceği,
hem de Türkiye ekonomisinin
istikrarı açısından Ekonomi
Bakanlığı’nın kraft kağıt
türündeki anti-damping
uygulamasını yeniden gözden
geçirmesini talep ediyoruz.
Bir sorunumuzda etkin insan
kaynaklarında yaşanmaktadır. _
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Ambalaj sektörüne
yön verecek 10 şart
1- Hammadde bağımlılığı aşılmalı
Sektörün hiç kuşkusuz en önemli problemi hammadde. Ambalaj sektörünün sürdürülebilir bir biçimde büyümesi için
hammadde konusunda dışa bağımlılığı devre dışı bırakmanın
formülleri üretilmeli.

2- Ambalajsız ürün kalmamalı
Bir ülkenin gelişmişlik göstergelerinin başında ambalaj tüketim miktarı geliyor. Türkiye’de hala birçok gıda ve içecek maddesi ambalajsız satılıyor. Her ürün mutlaka ambalaja girmeli.
Bunun için ambalajlı ürün üretim ve tüketimi teşvik edilmeli.
Kamu bu konuda çalışmalarını hızlandırmalı.

3- Çevre için pozitif algı yaratılmalı
Ambalajın çevreyi kirlettiği yönünde oluşan yanlış algı düzeltilmeli. Kullanılmış malzemelerin çöp olmadığının altı çizilmeli
Türkiye’de de ambalajların artık çöp olmadığı ve ayrı toplanmaları gerektiği önemle vurgulanmalı. Geri dönüşümün önemi
vurgulanmalı, ambalaj atıklarının çöplerden ayrılıp geri dönüşüme girmesi için toplum bilinçlendirilmeli

4- Yeni bir hikayeye ihtiyaç var
Türkiye 15 sene öncesine kadar ambalajda Avrupa’nın kendine ucuz ve kaliteli işçilikle kendine seçtiği partnerdi. Ancak
Polonya’nın yükselişi sektörü zora sokuyor. Bu Türkiye için
büyük bir sorun. Bu noktada ihracat kanadında Türkiye’nin
yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Yeni pazarlar, yeni anlaşmalar...
İhracat alanında 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen
sektörün sürdürülebilir gelişimini devam ettirmesi için yeni
stratejiler belirlenmeli.

5- Teknik lise ve yüksek öğretimde sektöre
kalifiye eleman yetiştirilmeli
Ambalaj sektörü hızlı büyürken kalifiye eleman sıkıntısını da
yaşıyor. Teknik liselerin sayısının yetersizliği ve yüksek öğretimde ilgili bölümlerin olmaması sektör açısından sıkıntı yaratıyor. Ambalaj Mühendisliği ve bu alana ait diğer alt dalların
yüksek öğretimde yer alması için çalışmalar hızlandırılmalı.

6- Katma değerli ürün imalatının önemi
Türkiye üretiminin ve ihracatının arttırılabilmesi için, en ekonomik şekilde üretim yapabilmeliyiz. Hem üretim hacminin

yükseltilmesi hem de katma değerli ürün imalatının mümkün
olan en ekonomik biçimde gerçekleştirilebilmesi için ise üretimde otomasyona ihtiyaç var. İşte bu noktada ambalaj-ambalajlama makineleri ve ’Endüstri 4.0’ büyük önem arz ediyor.
Özel sektör ve kamunun el ele vererek Endüstri 4.0 için bir
an önce adım atması gerekiyor.

7- Araştırma ve inovasyona önem verilmeli
Sektörün hızlı gelişimine devam etmesi için teknoloji ve Ar- Ge
büyük önem taşıyor. Firmaların, üniversitelerin ve tüm sektör
paydaşlarının araştırma, inovasyon ve eğitime daha fazla destek vermesi gerekiyor. Ambalaj dünyasında son teknolojiler
ve inovatif ürünler yakından takip edilmeli ve bu çalışmalarda
dünya pazarında öncü olmak hedeflenmeli. Ar- Ge için, Ekonomi Bakanlığı ve devlet gerekli teşvikleri yapıyor. Bu teşvikleri doğru kullanmak gerekiyor. Ürünün maliyetini azaltıcı yeni
bir şeyler yapmak gerekiyor.

8- Kaliteli ara mamul üretimi desteklenmeli
Ambalaj sekötürünün dünyada daha rekabetçi bir yere gelmesini amaçlanıyor. Sektörün önemli sorunlarının başında
ara mamul açığı geliyor. Kaliteli ara mal üretiminin sektörün
ihtiyaçlarına uygun nitelikte yapılabilmesi sektörün önünü
açacaktır.

9- Avrupa pazarının yakınlık avantajı korunmalı
Türkiye’nin ihracatta en büyük artılarından birisi Avrupa’ya
yakın olması. Firmalar, 1.5-2 günde Almanya’nın Fransa’nın
her hangi bir fabrikasına ürünlerini gönderebiliyor. Ancak Çin
gibi rakipler de Avrupa pazarına daha hızlı ulaşmayı hedefliyor. Sınırlarda yaşanan sıkıntılar bir an önce çözülmeli. Avrupa pazarına yakın olma avantajı iyi değerlendirilmeli.

10- Yüksek gümrük vergileri aşılmalı
Türkiye’nin ikili anlaşmalarının olmadığı ülkelerde özellikle
Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla yüzde 5-15’lerde yüksek
Gümrük vergilerinin olması kar marjları ve satış üzerinde
önemli bir baskı yaratıyor. Buna müşteriler açısında bakıldığında ise ambalaj alan dolum yapan müşteriler de etkileniyor.
Yine dış pazarda daha düşük bir katma değer ile satış yapılmasına neden oluyor. Yani Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine
nazaran daha yüksek gümrük vergileri ile mal satıyor. _

