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“Geri dönüşüm”, dünyanın geleceği için önemli bir başlık. İnsanlık ihtiyaçları çerçevesinde; tekstil 
sektöründen gıda sektörüne; otomotiv sektöründen kimya sektörüne pek çok alanda plastik 
ve türevlerini kullanıyor. Kullanılan ürünlerin atık haline gelerek doğaya salınması ve doğada 
çözünerek yok olma süresi ise insanlığın önünde ciddi bir sorun olarak duruyor. 
Soruna çözüm niteliğinde; plastik atıkların toplanarak geri dönüşümü ve doğada çözünebilen 
biyoplastik üretimi konusunda da çalışmalar aralıksız sürüyor. Bilim insanları yenilikleri ve keşifleri 
kovalarken, dünya devletleri ve sivil toplum kuruluşları da hem plastik sektörünü hem de geniş 
kitleleri uyandıracak bilinçlendirme çalışmaları ve kurallarla bu harekete dahil oluyor.

Kısacası, Geridönüşüm Plastik ve Ambalaj Dergisi için; Plastik ve Geri dönüşüm Sektörü hakkında 
araştırılacak ve aktarılacak çok şey var. 

Geri dönüşüm sektörü için hazırlanmış yeni dergimiz ile karşınızdayız. “Geridönüş Plastik ve Ambalaj 
Dergisi” sektöre bu ilk sayı ile merhaba derken, sektör temsilcilerini buluşturan bir platform olma 
misyonuna sadık kalıyor ve birbirinden değerli firmaları, yetkililerinden dinlediğimiz röportajları 
okumanız için sizlere servis ediyor.

İstanbul’dan Birlik Pazarlama& Geridönüşüm, İzmir’den Çelik Plastik, Defne Geridönüşüm ve 
Başpınar Geridönüşüm; Mersin’den İlke Spor ile röportajlar gerçekleştirdik. 

Türk Paketleme ve Ambalaj Sektörünün önemli sivil toplum kuruluşlarından PAGEV’in Değerli 
Başkanı Yavuz Eroğlu ile söyleşerek kendisini ve kurumunu daha yakından tanıdık.  

Biyoplastik konusunda önemli araştırmalara imza atarak ödüllere layık görülen değerli bilim insanı, 
BİOLİVE’in kurucusu Duygu Yılmaz ile “zeytinden geri dönüştürülebilen plastik yapma” serüvenini 
dinledik. 

Geridönüş Plastik ve Ambalaj Dergimizin ilk sayısı ile piyasaya “merhaba” diyoruz. 
Keyifli okumalar

Merhaba Değerli Okurlar,

Yazı İşleri Müdürü

Hakan TURAÇ
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Sizi tanıyabilir miyiz?
1976 yılında Erzurum’da doğdum. 40 günlükken 
annemin öğretmen olması nedeniyle Ankara’ya 
taşındık.  2.5 yaşında İzmit’e yerleştik ve o günden 
itibaren İzmit’te yaşadım. 1994 yılında İTÜ Makine 
bölümü kazandım. Bir yıl hazırlık okuduktan sonra 4 
yılda mezun oldum. 1999 yılındaki depremden dolayı 
yüksek lisansımı İzmit’te yaptım. Yüksek lisansımı 
çalışırken tamamladım.  Sonrasında doktoraya 
başladım. 2000 yılında yüksek lisans yaparken 
Modül Çelik Yapı Sanayi’de çalışmaya başladım. 
8 sene burada görev yaptıktan sonra 2008 yılında 
Winsa’da çalışmaya başladım. 

WİNSA’nın kuruluş hikayesini sizden öğrenebilir 
miyiz?
Winsa PVC Pencere Kapı Panjur Sistemleri 1998 yılında 
Sabancı Holding çatısı altında Adapazarı’nda 
kurulmuştur. 2004 yılına kadar Adapazarı’nda 
faaliyetlerini sürdüren Winsa, bu tarihte Ege Profil 
San. ve Tic. A.Ş. bünyesine katılarak büyümesini hızlı 
bir şekilde sürdürmeye devam etmiş ve 2008 yılında 
Kocaeli Kartepe’deki fabrikasına taşınmıştır.

Winsa ürünleri, Kocaeli Sarımeşe’de 34.000 m ’si 
kapalı olmak üzere toplam 40.000 m alan üzerinde 
kurulu son teknoloji ile donatılmış fabrikamızda, 
büyük bir titizlik ve profesyonellikle üretilmektedir.

KARABULUT, “SON TEKNOLOJİ İLE 
DONATILMIŞ FABRİKAMIZDA BÜYÜK BİR 
TİTİZLİKLE ÜRETİM YAPIYORUZ”

Türkiye’nin en köklü PVC Pencere, PVC Kapı ve Panjur Sistemleri markası olan Winsa, 1998 
yıılnda Sabancı Holding çatısı altında Adapazarı’nda kurulmuştur. Ham maddenin geliş 
aşamasından sevkiyat aşamasına kadar tüm süreçlerin uluslararası standartlarda testlere 
tabi tutulduğu WİNSA yatırımlarını; daha ekolojik ürünler, daha yenilikçi tasarımlar, yüksek 
verimlilik sağlayan kaliteli ve dayanıklı ürünler yaratmak üzere sürdürüyor. 

WİNSA Yetkilisi Erdem Cenk Karabulut röportajımız başlıyor.

Winsa Yetkilisi Erdem Cenk Karabulut
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Yakın dönemde gerçekleştirdiğiniz bir sosyal 
sorumluluk projeniz var mı? Gelecekte bir 
sosyal sorumluluk projesine imza atmayı 
düşünüyor musunuz? Evet ise bize açıklar 
mısınız?
Winsa PVC pencere Kapı Panjur Sistemleri olarak 
istihdama katkı sağlamak ve sektöründeki 
eğitimli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 
Sultanbeyli, Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, İnşaat Teknolojileri, Cephe Sistemleri 
ve PVC Doğrama Bölümü’nün PVC profil ihtiyaçlarını 
2014 yılından beri karşılıyoruz.  Ayrıca Winsa Teknik 
Destek ekibi üretim ile ilgili tecrübelerini de öğretmen 
ve öğrencilerle paylaşıyor.  

Bina geri dönüşümü ve Kentsel Dönüşüme 
yönelik projeleriniz var mı? Nelerdir?
7 milyona yakın konutun yıkılıp yeniden yapılacağı 
kentsel dönüşümün 20 yıla yakın süreceği tahmin 
edilmektedir. Yaşanacak bina dönüşümü sürecinin 
amaçlardan biri de yalıtımlı ve enerjiyi verimli kullanan 
binalar inşa etmek. Türkiye’de kullanılan toplam 
enerjinin üçte biri binalarda tüketiliyor. Yeni yapılan 
konutlarda doğru PVC pencere kullanılması ile büyük 
bir enerji tasarrufu sağlayacaktır. Başta Revotech ve 
Comfort Slide olmak üzere tüm Winsa serileri, enerji 
verimliliği yüksek bina tasarımı konusunda mimarlara 
ve mühendislere kolaylık sağlamaktadır.

Yeni nesil pencere sistemlerinden söz eder 
misiniz?
Yenilikçi, yüksek kaliteli ürünlere sahip, iyi hizmet veren 
bir marka olarak, farklı kategorilerdeki tüketicilerin 
ihtiyaçlarına uygun sistemler sunuyoruz. 

Günümüzün gelişen yapı kriterlerine ve değişen 
tüketici taleplerine uygun yeni sistemlerimizi devreye 
alıyoruz. 

Bu strateji kapsamında Türkiye’de ilk olarak 84 mm 
ve 90 mm genişliğinde üretilen PVC profil sistemi 
olan uluslararası standartlarda üretilen Revotech, 
7 odacıklı ve orta contalı yapısı ve 0,76 W / (m2.K) 
Uf değeriyle kullanıcılarına benzersiz bir ısı ve ses 
yalıtımı sağlamaktadır.

Dorado Gold sistemimiz de 6 odacıklı, orta conta 
yapısı ve 76 mm genişliğiyle kullanıldığı yapılarda 
yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır.

Açma kapama konforuyla öne çıkan, sürme 
sistemlerin kolay kullanım özelliğini, yüksek ısı ve ses 
yalıtımı ile birleştiren Comfort Slide sürme sistemimiz 
yenilikçi ve üstün özelliklere sahip bir sistemdir.

Sektörde katılmanın faydalı olduğunu 
düşündüğünüz fuarlar hangileridir? Neden?
Winsa markası olarak her yıl TÜYAP Beylikdüzü 
Fuar merkezinde düzenlenen PVC pencere ve 
kapı sektörünün bir araya geldiği Avrasya Pencere 
Fuarı’na katılıyoruz. Bu fuarda sektörümüzle ilgili 
yenilikleri ve gelişmeleri takip edebiliyoruz. Başta 
Yapı Fuarı olmak üzere sektörümüzle ilgili diğer 
fuarları ziyaret ederek, sektörümüzle ilgili gelişmeler 
hakkında bilgi sahibi oluyoruz. 
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Sizi tanıyabilir miyiz?
1951 yılında Ankara’da doğdum. Ankara Üniversitesi, 
Fen Fakültesi’nden Kimya Yüksek Mühendisi bölümü 
mezunuyum. 1978 yılında Adana Sasa’da çalışmaya 
başladım. 2008 yılında Sasa’dan Elyaf İşletmeleri  
Müdürü pozisyonundan  emekli oldum. 2008- 2010 
yılları arasında, İsviçre merkezli global bir firmanın 
danışmanlığını yürüttüm. 2010 yılından beri de, Yılmaz 
Elyaf’ta Satış  Pazarlama ve Yeni Ürün Geliştirme  
Müdürü olarak görevimi  sürdürüyorum. 

Yılmaz Elyaf hakkında sizden bilgi alabilir 
miyiz?
Yılmaz Ambalaj, 1995 yılında geri dönüşüm 
sektöründe hizmet vermek üzere kurulmuştur ve bir 

BİLGİN, “YILMAZ ELYAF, 2019 YILINDA 
KAPASİTE ARTIRIMINA GİDECEK”
Yılmaz Elyaf ve Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Firması, 1995 yılından beri, Adana’da hizmet 
vermektedir. Önceleri    balyalı  pet  şişelerin satışını gerçekleştiren firma  2010 yılında    mevcut 
tesisine entegre ettiği kırma tesisiyle önce pet şişe kırığı daha sonrada  recycled poliester  elyaf 
üretimini gerçekleştirmiştir.

Geridönüş Plastik ve Ambalaj Dergisi olarak, bugün 1200 ton/ay elyaf üretimi yapan Yılmaz 
Elyaf’ın, Satış, Pazarlama  ve Yeni Ürün Geliştirme Müdürü Sayın Selahattin BİLGİN  ile röportaj 
gerçekleştirdik.  

Yılmaz Elyaf, Selahattin Bilgin
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aile şirketidir. Firma sahipleri Remzi Kar, Çetin kar ve 
Necmi Kar kardeşlerdir.

Pet şişe kırığı ve elyaf işletmeleri 24000 m2 lik bir 
alanda faaliyet göstermektedir. Günlük  olarak 70 
ton pet şişe kırığı  ve 40 ton geridönüşüm  poliester 
elyaf üretim kapasitemiz vardır.

Geridönüşüm poliester elyaf olarak 1,5-2,5-3,0-6,0-
11-15-25—35 denierlerde ve 32-38-51-60-76 mm 
kesim boylarında beyaz, siyah ve her türlü renkli 
elyafları üretebilmekdeyiz.

Poliester Elyaf nedir?
Elyafları ana hatları itibari ile tabi elyaflar,suni 
elyaflar,sentetik elyaflar olmak üzere sınıflandırabiliriz.
Mesela Pamuk, keten, yün, ipek doğal (tabi ) elyaf, 
poliester, naylon, akrilik sentetik  elyaf, vizkon suni  
elyaf grubundadır. Sentetik poliester elyaf ilk olarak 
1931 keşfedilmişir.

Poliester polimerinin  kimyasal ismi 
polietilenteraftalat’dır. Bu endüstride ya 
dimetilteraftalt (DMT) ve etilen glikol  kullanılarak, 
yada teraftalik asit (TPA) ve etilen glikol kullanılarak   
elde edilir.

Biz işletmemizde üretim için  pet şişe kırığını 
(polietilenteraftlat) kullanmakdayız.Geridönüşüm 
elyaf üretimindeki süreç ise; üretme --- çekme —
kıvırcık verme ---- kurutma (fiksaj) ---- kesme ve 
balyalama  şeklindedir.

Elyaf hangi sektörlerdeki firmalara servis 
ediliyor?
Poliester elyaf nerde ise insanın doğumundan 
ölümüne kadarki tüm zaman dilimleri içerisinde 
değişik şekillerde kullanılır. Kumaş yapmak için  
iplik üretiminde, hijyen ve sağlık sektöründe, 
dolgu maddesi olarak yastık yorgan  ve mobilya 
yapımında, temizlik bezi yapımında, geotekstil 

uygulamalarında, filitrasyon sanayiinde, otomotiv 
sanayinde araç içi taban ve tavan kaplamalarının 
yapımında, pelüş üretiminde, ayakkabı, inşaat ve  
oyuncak şektöründe belli başlı olarak kullanılır. 

Talep çok dediniz. Tesisinizi büyüterek kapasite 
artırımına gitmeyi düşünüyor musunuz?
2019 yılı içerisinde hem elyaf hem de pet şişe 
kırığı üretiminde   kapasitemizi arttırıyoruz. Bunun 
için gerekli olan makinelerin montajına başlamış 
bulunuyoruz. Ayrıca pet şişe kırığı ve elyaf üretimlerine 
ilaveten  ürün yelpazemize yeni ürünlerde ilave 
edeceğiz.
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Murat Bey sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
İzmirliyim, Endüstri mühendisiyim. Defne Geri 
Dönüşüm’ün yöneticiliğini üstlenmiş durumdayım. 
“Daha iyi bir gelecek, daha güzel bir doğa için 
geridönüşüm” sloganıyla Defne’yi 2015 yılında kurduk. 
Ancak biz bir aile şirketiyiz ve ticari geçmişimiz 1985 
yılına dayanmaktadır. O yıllarda babam Nejat 
Pişirici, depoculuk ve nakliyecilik yaparak ticaret 
yolculuğumuzu başlatmıştır.

Geçmişte polikarbon su damacanalarını tesislerden 
toplayarak işleyen ve yurtdışına ihraç eden ailem, 
plastik işini daha profesyonelce yapmak için 
bağımsız bir şirket ve bir marka oluşturma yoluna 
gitmiş ve 2015 yılında Defne Geri Dönüşüm Firması’nı 
İzmir, Bornova’da kurmuştur. 

Bugün Defne Geri Dönüşüm olarak, Hurda olarak 
tabir edilen; damacana şişesi, PVB, plastik sebze- 
meyve- bira kasaları, akrilik diye tabir edilen reklam 

materyallerini yerinde imha ederek tesisimize 
taşıyor ve yeniden hammaddeye dönüştürerek, 
farklı sektörlerde yeniden kullanılması için hazır hale 
getiriyoruz.

ABS Grubu, PC Grubu, Pmma Grubu, Pvb Grubu 
ürünlerimiz ile hizmet veriyoruz.

PİŞİRİCİ, “PLASTİK ATIKLAR, TİCARİ DEĞERİ 
OLAN METALARDIR”
İzmir’de 1985 yıllardan beri ticaret yapan Pişirici Ailesi, Defne Geri Dönüşüm Tesisi’ni 3 yıl önce 
yine İzmir’de kurmaya karar vermiş. Defne Geri Dönüşüm Firması, Murat Pişirici yönetiminde 
çalışıyor. 

Pişirici, “Plastik atıklar, ticari değeri olan metalardır! Hurda olarak tabir edilen; damacana 
şişesi, plastik sebze- meyve- bira kasaları, akrilik ve PVB gibi malzemeleri yerinde imha ederek 
tesisimize taşıyor ve yeniden hammaddeye dönüştürerek, farklı sektörlerde yeniden kullanılması 
için hazır hale getiriyoruz.” dedi.

Defne Geri Dönüşüm Firma Yetkilisi, Murat Pişirici
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2018 yılı içerisinde kaç ton hurdayı sektöre 
yeniden kazandırdınız?
2018 yılı içerisinde, 4 Bin Ton civarı ürünü yeniden 
piyasaya kazandırdık. 

Devletimiz son dönemde plastik poşet 
kullanımını kontrol altına almak için 
mağazalarda ücret karşılığı satın alınması 
kuralını getirdi. Bu uygulamayanın çevreye 
ve plastik piyasasına yansımalarını yorumlar 
mısınız?
Plastik Geri Dönüşüm Sektörünün Temsilcilerinden biri 
olarak, bu uygulamanın kesinlikle çevre için faydalı ve 
yerinde olduğu kanaatindeyim. Hayatın içinden bir 
örnek vermek gerekirse; deniz kenarına indiğinizde 
her yerde plastik poşetlere rastlıyorsunuz.  Doğada 
uzun süre kalan ve geç yok olan bu atıkların kontrollü 
şekilde tüketilmesi kesinlikle yerinde olacaktır. 

Plastik poşet işi yapanların satışlarını düşürmüş 
olabilir bu uygulama ancak, kumaş çantaların 
tüketimini de artırmıştır. Bence, genel olarak ekonomi 
için zarar veren bir durum yok.

İşlediğiniz ürünleri hangi ülkelere 
gönderiyorsunuz?
Rusya, Honkong, Vietnam ve Çin’e gönderiyoruz.

Çin’in yurtdışında işlemek üzere plastik hurda 
alımını kısıtlaması neticesinde, İngiltere 2019 
yılında atıklarını yoğun olarak Türkiye’ye de 
göndermeye başladı. Bu sizin işlerinizi nasıl 
etkiledi?
Çin kendi ülkesinde çevreyi korumak için dönüşüm işini 
sınırladı. Aslına bakarsanız firma olarak dönüştürmek 
üzere biz de Çin’e hurda gönderiyorduk. Bu yasa 
firmamızı olumsuz etkiledi. 

Türkiye dönüşüm işlemi gerçekleştiren firmaları sıkı 
denetliyor. Dolayısıyla işlemin çevre kirliliğine neden 
olmasını en aza indiriyor. Mesela biz atık suyumuzu 
kanalizasyona göndermiyoruz. Denetimli, Vidanjörler 
gelip çekiyor; her sene düzenli olarak baca 
ölçümlerimiz yapılıyor. Ülke olarak bu konuda daha 
dikkatli olduğumuzu söyleyebilirim. İngiltere’den 
ülkemize hurda geldiği doğru. Biz de işlenerek Çin, 
Vietnam, Malezya gibi ülkelere değerlendirilmek 
üzere gönderiliyor. Plastik hurdalara çöp diyenler 
var; oysa dönüştürüldüğünde ticari değeri olan 
metalar, bunu unutmamakta fayda var. 

Pişirici, “Defne Geri Dönüşüm ailesi olarak amacımız, Türkiye ‘de çıkan üretim atıklarını en iyi 
şekilde ve dünya standartlarında tekrar kullanılabilir ham madeye çevirmektir. Bunu yaparak 

hem ülke ekonomisine katkı sağlamak hem de gelecek nesilerden emanet aldığımız Çevre’ yi 
korumaktır.

Firmamız, Türkiye ve Romanya’ daki geri dönüşüm tesisleri ve Almanya’ daki depolama tesisi 
ile hizmet vermektedir. Ayrıca, firma olarak sunduğumuz hizmetler, Ambalaj Atığı Toplama 
Ayırma ve Geri Dönüşüm Lisanslarımız ile üretim yapan firmaların her türlü atıklarını alıp, 

değerlendirmektedir.

Türkiye’deki tek Tüp Dolum ve Depolama Tesisi ile sektörde yer alan firmalara depolama ve 
kiralama hizmetini de Defne Geri Dönüşüm olarak biz sunuyoruz.”



RÖPORTAJ

18

Yavuz Bey sizi tanıyabilir miyiz? Görev 
yaptığınız sivil toplum kuruluşlarını sizden 
öğrenebilir ve kuruluşların amacı ile ilgili genel 
bilgi alabilir miyiz?
1973 yılında İstanbul’da doğdum. Kültür Koleji’nin 
ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik 
ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldum. Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal 
Mühendisliği Bölümü ve Marmara Üniversitesi 
Yönetim Organizasyon Bölümü’nde Yüksek Lisans 
yaptım. Eğitimin hayat boyu sürdüğüne inanıyorum. 

Harvard Üniversitesi’nde Michael Porter tarafından 
verilen özel liderlik eğitimine katılmam da bunun 
göstergelerinden biri.

İş hayatıma çocukluğumda yaz tatillerinde çalıştığım 
aile şirketimiz SEM Plastik’te başladım. 2002-2009 
yılları arasında SEM Plastik’in Genel Müdürlüğünü 
yaptım 2009 yılından itibaren ise SEM Plastik Yönetim 
Kurulu Başkanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda grup 
şirketlerimizden SEM Global Dış Ticaret ve Credoy 
Polimer’in de Yönetim Kurulu Başkanıyım.  

Geridönüş Dergisi’nin ilk sayısı’nda sektöre yön veren değerli isim, PAGEV (Türk Plastik 
Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz 
Eroğlu’nu ağırlıyor.

Eroğlu, “PAGEV’nda göreve geldiğimiz günden itibaren en önemli misyonumuz sektörü 
birleştirmek, bütünleştirmek, geçmiş ve geleceğiyle plastik sektörünün sesi ve öncüsü olmaktı. 
Geçen süre zarfında hayata geçirdiğimiz projeler, çözüm odaklı yaklaşımımız ve mücadeleci 
yapımız ile sektörümüzü iyi bir noktaya taşıdığımıza yürekten inanıyorum.”

YAVUZ EROĞLU, “ÖNEMLİ OLAN
KULLAN - DÖNÜŞTÜR - KULLAN

ALIŞKANLIĞI YARATMAK”

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı, Yavuz Eroğlu
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Plastik sektörünün örgütlenmesi ve firmaların sektörün 
çatı örgütlerinde bir araya gelerek güç kazanmaları 
gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda sivil toplum 
örgütlerinde aktif olarak yer alıyor pek çok dernekte 
görev yapıyorum. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, 
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu 
Başkanlığımın yanında 2016 yılı Nisan ayından bu 
yana TOBB Plastik Kauçuk Kompozit Sektör Meclisi 
Başkanlığını sürdürüyorum.

Ulusal ve uluslararası basında; plastik, petrokimya, 
ambalaj, çevre, geri dönüşüm sağlık, sürdürülebilirlik 
ve genel ekonomi üzerine yayınlanmış elliye yakın 
makalem, yurtiçi ve yurtdışında petrokimya, plastik 
sektörü, girişimcilik ve finans ile ilgili konferanslarda 
sunumlarım bulunuyor. Plastiklerin icadından 
günümüze kadarki öyküsünü, mizahi bir dil ve 
karikatürlerle anlattığım “Geçmişten Geleceğe 
Plastikler Tarihi” isimli bir de kitabım bulunuyor. 

Üniversite yıllarında kurduğum ve ilk başkanlığını 
yaptığım “İstanbul Teknik Üniversitesi (İ.T.Ü.) Çevre 
Kulübü” ile başlayan çevrecilik serüvenim, 2012 
yılının Haziran ayında dünya kıyılarını atıklardan 
temizlemek amacıyla Avrupa’da başlatılan Waste 
Free Oceans (Atıksız Denizler) Vakfının Türkiye, 
Ortadoğu ve Afrika Başkanlığı’na seçilmeye kadar 
uzadı. Merkezi Belçika’da olan ve Avrupa Birliği’nin 
organizasyonuyla faaliyet gösteren Waste Free 
Oceans kapsamında, denizlerdeki atıklar balıkçılar 
tarafından özel ağlarla toplanıyor ve geri dönüşüme 
kazandırılıyor. Ağlar atıkları toplarken balıklara ise 
zarar vermiyor. 2020 yılına kadar dünya kıyılarını 
yüzen atıklardan temizlemeyi hedefleyen bu proje, 
aşırı avlanmanın da önüne geçerek ekosistemi 
koruyor. Bu projenin Türkiye ayağını “ Mutlu Balıklar” 
adıyla yönettik.    

2012 Haziran ayında Avrupa Plastik Üreticileri Birliği 
İcra Kurulu Üyeliği’ne seçilen ilk Türk oldum. Avrupa 

merkezli 51 derneğin çatı kuruluşu olan EUPC (Avrupa 
Plastik Üreticileri Birliği), plastik endüstrisinin kalbini 
oluşturuyor. EUPC, yıllık 45 milyon tonluk plastik 
üretimi yapan 50 bin üreticiyi temsil ediyor. Avrupa’da 
1 milyon 600 bin kişinin çalıştığı endüstri, yılda 280 
milyar Euro’luk satış hacmine sahip. 

Yine 2014 yılında Amerikan Ticaret Odasının girişimi 
olan Ortadoğu Ticaret Merkezi (Middle East 
Commercial Center) projesinin danışma kurulunda 
yer aldım.

Harvard Üniversitesi’nin ünlü İş İdaresi Profesörü 
Michael Porter’ın kurucusu olduğu AllWorld Network, 
Dubai’de yapılan 3. Küresel Girişimcilik Zirvesi’nde, 
girişimcilik konusunda yaptığım çalışmalar ve bir ilk 
olan Filistin’deki sanayi yatırımımız nedeniyle Zirve 
Özel Ödülü’ne layık görüldüm.

İş yaşamımdaki yoğun tempoyu maraton koşularında 
da sürdürüyorum. Türkiye’de ve dünyanın birçok 
ülkesinde tam maraton koştum ve bu alanda çeşitli 
madalyalar kazandım. Maraton koşularının yanı sıra 
tiyatro ile de ilgileniyorum, drama eğitimi aldım.

“SEM Plastik 1997 yılında sektörün ilk ihracatını 
yapan kuruluş.” Şeklinde bir bilgiye sahibiz. 
Doğru mudur ve süreç ile gönderilen ürün 
hakkında bilgi verir misiniz?
Şirketimizin faaliyetleri 1977 yılında tarım makinelerine 
yedek parça üreterek başladı. 1985 yılında aralarında 
Alcatel, Northern ve Termal gibi alanında seçkin 
kuruluşların da yer aldığı telekomünikasyon sektörü 
için plastik parçalar ürettik. 1986 yılında ise bugün 
sektör liderliğini sürdürdüğümüz tek kullanımlık 
gıda ambalajlarının üretimine geçtik. Hâlihazırda 
konusundaki yüzde 100 yerli sermayeli en büyük 
sanayi kuruluşuyuz. 1997 yılında sektörün ilk ihracatını 
gerçekleştirdik. 

İlk ihracat hikâyemizde ilginç kısaca bahsetmek 
isterim. Sem Plastik benim için her anlamda çok iyi bir 
okul oldu. Benim iletişime açık yapım ve başka ülkeler 
görme isteğim ihracat yapma fikrinin doğmasına yol 
açtı. Özal’lı yıllar iş yapış şekillerini tamamen değiştirdi. 
Serbest piyasa ekonomisi dışa açılmayı kolaylaştırdı. 
O dönemde Türkiye kapalı bir ekonomiydi ve ihracat 
pazarlarında ise büyük bir rekabet vardı. Kaliteli ve 
ucuz ürün üretiyor olmamız ihracat anlamında elimizi 
kuvvetlendiriyordu. Yeni pazarlara açılma heyecanı 
ile kendimi İTO kütüphanede “ihracat nasıl yapılır?” 
konulu kitaplar okudum. Ürünlerimizin tanıtımı için 
küçük broşürler hazırladım. Star Wars akımından çok 
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etkilendiğim broşürde tabak ve bardaklar uzaya 
doğru uçuyordu. Dünyanın değişik bölgelerindeki 
potansiyel müşteri olarak gördüğümüz firma ve 
kurumlara kataloğumuzu gönderdik. İlk cevap 
Suudi Arabistan’dan geldi. Petrol platformlarında 
çalışanlara gönderilecek kumanyalarda kullanılacak 
“lunch box” siparişi aldık. İstanbul Üniversitesi’nin 
Dış Ticaret Kursu’na gitmiştim. Orada öğrendiğim 
her şeyi ilk ihracatımızda adım adım uyguladım. 
Ürünlerimizi teslim ettik ancak belgelerle ilgili farklı 
bir karışıklık nedeniyle paramızı alamadık. Bu ilk 
tecrübeden ticaretin her zaman kitaplarda yazdığı 
gibi işlemediğini öğrendim ve tabii başka birçok şey 
öğrendim. Sonra bir şekilde müşterimizi Türkiye’ye 
getirip paramızı almayı başardık.  

Bugüne kadar plastik ambalaj sektöründe faaliyet 
gösteren ve hızla büyüyerek kısa zamanda büyük 
başarılara imza atan şirketimiz Ar-Ge, teknoloji ve 
inovasyona yaptığı yatırımlarla büyüyor. 
 
Sektörde 42 yılı geride bırakmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme 
ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) Başkanlığı’na ne 
zaman seçildiniz ve görevinizi bize özetler 
misiniz?
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında 
yer alan plastik sektörünün temsilcisi olan Türk Plastik 
Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın 
(PAGEV) 15 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilen 
olağan genel kurul toplantısında “PAGEV Değişim 
Grubu”muz seçimleri kazandı ve PAGEV Başkanı 
olarak göreve başladım. İki listenin yarıştığı ve PAGEV 
tarihindeki en yüksek katılımlı genel kuruldan en genç 
başkan olarak çıktım. Göreve geldiğimiz günden 
itibaren en önemli misyonumuz sektörü birleştirmek, 
bütünleştirmek, geçmiş ve geleceğiyle plastik 
sektörünün sesi ve öncüsü olmaktı. Geçen bu süre 
zarfında hayata geçirdiğimiz projeler, çözüm odaklı 
yaklaşımımız ve mücadeleci yapımız ile sektörümüzü 
iyi bir noktaya taşıdığımıza yürekten inanıyorum. 

En son yazdığınız makalenin konusu nedir? 
Makalelerinizi hazırlarken nereden yol 
çıkıyorsunuz?
Yazmak benim için önemli bir iletişim aracı… Bugüne 
kadar pek çok makale kaleme aldım. Makalelerimi 
genellikle hislerim ve etrafımda gördüklerimden yola 
çıkarak kaleme alıyorum. Son yazdığım makale ise 
çok önem verdiğim kavramlar olan sevgi ve adaletin 
hayat ve mutluluğa etkisi üzerineydi. 

“GEÇMİŞTEN GELECEĞE PLASTİKLER TARİHİ” 
adlı kitabınızdan söz eder misiniz?
Plastiklerle ilgili çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. “Plastik 
zararlıdır” söylemleri maalesef bilimsellikten uzak, 
kulaktan dolma fikirlerle ve önyargılarla yapılıyor. Her 
gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Çok yönlü bir konu 
olan plastikleri doğru tanıtmak için ne yapabilirim 
diye düşünürken bir kitap yazma fikri oluştu. Böylece 
plastiklerin icadından günümüze kadarki öyküsünü, 
mizahi bir dil ve karikatürlerle anlattığım “Geçmişten 
Geleceğe Plastikler Tarihi” isimli kitabım ortaya 
çıktı. Çok olumlu tepkiler aldığım kitabımın yazım 
sürecinden de çok keyif aldım. 

Plastik Renk Ayırma Makineleri alanındaki son 
30 yılda yaşanan gelişmeleri yorumlar mısınız? 
Renk Ayırma Makineleri öncesini ve sonrasını 
yorumlar mısınız?
Renk ayırma makineleri geri dönüşümde 
otomasyonun en önemli unsurları. Özellikle ülkemizde 
geri dönüşüm, dış ticaret açığını azaltmamız 
açısından çok önemli. Kaliteli bir geri dönüşüm 
istiyorsak malzemeleri doğru renklere göre ayırmamız 
şart ve bu konuda manuel yöntemler yetersiz ve 
yavaş kalıyor. Burada renk ayırma makineleri önemli 
bir boşluğu dolduruyor.
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Plastikleri dönüştürmek ile çevreyi korumak 
arasındaki bağlantıyı yorumlar mısınız?
Plastik malzemeleri yakından tanıyan herkesin 
söyleyeceği gibi biz de iddia edilenin aksine 
plastiklerin son derece çevreci ürünler olduğunu 
söylüyoruz. 

Plastikler çevresel etkileri açısından hedefe 
koyulmalarına rağmen çoğu zaman bilimsellikten 
ve gerçeklerden uzak değerlendirmelere maruz 
kalabiliyor. İhtiyaçların ortaya çıkardığı, birçok avantaj 
sunan üstelik çok genç bir malzemeden söz ediyoruz. 
Aynı zamanda son yıllarda yeni teknolojiler sayesinde 
kendini geliştiren bir sektör. Yaşadığımız her yerde 
plastik sektörünün ürettiği ürünler bulunuyor. Medikal 
ve tıp sektöründe kullanılan plastikleri düşünmek 
bile yeterli. Yaşam boyu etki değerlendirmeleri 
plastiklerin, üretimden geri dönüşüme en çevreci 
etkiye sahip ürünler olduğunu ortaya koyuyor. Geri 
dönüşümün en büyük avantajı doğal kaynaklarımızı 
korumamıza yardımcı olmasıdır. Kullanılan metaller, 
plastikler, kâğıtlar, cam türevi malzemeler uzun yıllar 
doğada kalıp toprağın verimini düşürebiliyor. Geri 
dönüşümde hem doğa korunmuş olur hem de sektörel 
açıdan hammadde maliyetleri düşürülmüş olur. Bütün 
bunların yanında enerji verimliliği artar. Bu noktada 
önemli olan kullan-at alışkanlıklarını değiştirerek 
kullan-dönüştür-kullan alışkanlığı yaratmaktır.  

PAGEV olarak dönüşüm noktasında attığımız 
adımlarla ilgili bilgileri de paylaşmak isterim. Öncelikle 
sürdürülebilir bir gelecek hedeflediğimizin altını çizmek 
istiyorum. Bu doğrultuda 2014 yılında plastik atıkların 
sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmak, enerji 
tasarrufu sağlamak, çevre kirliliğini önlemek ve geri 
dönüşüm ile plastikleri tekrar kullanarak ekonomiye 
katma değer yaratmak üzere Türk Plastik Sanayicileri 

Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüşüm 
İktisadi İşletmesi’ni (PAGÇEV) kurduk. PAGÇEV ile 
bir yandan çevre ve geri dönüşüm konusunda 
projeler hayata geçirip, eğitimler verip kamuoyunu 
bilinçlendirmeye çalışırken diğer yandan da ambalaj 
atıklarına yönelik geri dönüşüm yapıları kurmakla 
yükümlü sanayi kuruluşlarının yetkisini üstleniyor ve 
bu doğrultuda Türkiye çapında bir geri dönüşüm 
organizasyonu yürütüyoruz. Yerel yönetimlerle 
de yakın işbirliği halinde atıkların kaynakta ayrı 
toplanması faaliyetini yürütüyor. 

PAGÇEV kurulduğu günden bu yana önemli yol 
aldı. Her yıl artan bir grafik sergilemekle birlikte 
2018 yılında döngüsel ekonomi yaklaşımıyla atık 
yönetimi çerçevesinde yürüttüğü ambalaj atıklarının 
azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü 
çalışmalarında bin 394 ekonomik işletmenin 
yükümlülüğünü devraldı. Bu çerçevede 13 milyon 
nüfusa sahip 70 belediyeye ulaştı. PAGÇEV, 2018’de 
önceki yıla göre yüzde 28 artışla 280 bin ton ambalaj 
atığının kaynakta ayrılarak geri dönüştürülmesi 
faaliyetlerini yürüttü.

Plastik sektörünün “sorumlu endüstri-sorumsuz çevre” 
misyonu çerçevesinde; Avrupa’da başlatılan Waste 
Free Oceans (atıksız denizler) Vakfı’nın organizasyonu 
PAGEV-PAGÇEV olarak ülkemizde uyguluyoruz. 2012 
yılında ilki gerçekleştirilen “Mutlu Balıklar” projesinin 
ikinci 2015 yılında yapıldı. İstanbul Boğazı’nda deniz 
yüzeyindeki atıklar, proje kapsamında özel bir ağ 
ile temizlendi. Üstelik bu temizlik sadece plastik 
atıklar için değil tüm ambalaj atıklarını toplamak 
üzere gerçekleştirildi. Toplanan atıkların geri 
dönüşüm işlemlerini ise PAGÇEV yerine getirdi. Geri 
dönüşümü mümkün olmayan atıklar da çimento 
fabrikalarında yakıt olarak kullanıldı ve böyle enerji 
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tasarrufu sağlandı. Projenin önümüzdeki süreçte de 
sürdürülmesini hedefliyoruz. 

PAGEV olarak aynı zamanda Plastik Sanayi Birliği 
(SPI) ve Amerikan Kimya Konseyi (ACC) ortaklığıyla 
uygulanan Operation Clean Sweep (OCS) 
veya Türkçe adıyla “İyi Süpürme Operasyonu” 
protokolünü 11. Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’nde 
imzaladık. Projenin Türkiye ayağında yoğun 
çalışmalar yürütüyoruz. Harekete dahil olan firmalar, 
bir yandan sıfır tanecik, küçük parça ve toz kaybı 
konusunda bilinçlendirilirken diğer yandan çevreye 
duyarlılıklarını gösteren bir sertifikaya sahip oluyorlar. 

Plastik malzemeler kullanan tesisler için gönüllük 
esasına dayalı bir yönetim programı olan İyi 
Süpürme Operasyonu, “Küçük şey yoktur” sloganı 
ile üretim ya da nakliye sırasında yere dökülen 
plastik hammaddelerinin denizlere karışmasının 
önüne geçmeyi hedefliyor. Plastik ürünler küçük 
granüller şeklindeki plastik hammaddelerin eritilerek 
şekil verilmesiyle üretiliyor. Üretimde ya da nakliye 
sırasında bu tanecikler yerlere dökülüp kanalizasyon 
yoluyla denizlere karışabiliyor. Operation Clean 
Sweep (OCS) hareketi ekonomik değer de taşıyan 
plastik hammadde taneciklerinin deniz canlıları için 
tehlike oluşturmaması amacıyla farkındalık, eğitim 
ve denetim hizmetleri sunuyor. Plastik sanayiinde 
sıfır tanecik, küçük parça ve toz kaybı için çeyrek 
asırdır yaptığı çalışmalarla önemli yol kat eden 
OCS’yi Türkiye’de PAGEV olarak biz temsil ediyoruz. 

Plastik Sektörünün geleceğini yorumlar 
mısınız? Robotik Teknoloji bu sektörde de 
hissedilecek mi?

Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden olan 
plastik sektörümüz sanayimizin en önemli yapı 
taşlarından biri konumunda bulunuyor. 

Gıdadan sağlığa, inşaattan otomotive, kozmetikten 
tekstile kadar birçok sektörün ana girdi malzemesini 
oluşturan plastikler neredeyse her üretim kolunda 
karşımıza çıkıyor. Sektörümüzde 11 bin civarında 
üretici firma 250 bin kişiyi istihdam ediyor.

Plastik sektörümüz yaklaşık 10 milyon tonluk üretim 
gücü ile Avrupa’nın en büyük ikinci, dünyanın 
en büyük altıncı üreticisi konumunda bulunuyor. 
Ülkemizin 2023 hedefi dünyadaki en büyük ilk 10 
ekonomiden biri olmak. Plastik sektörümüz ise daha 
bugünden dünyanın 6.’ncı büyük üreticisi. Sadece 
bu veriye bakarak bile sektörümüzün ne denli önemli 
olduğunu anlamak mümkün. 

Ülke ekonomisine 35 milyar dolarlık katkı yapan 
plastik sektörümüz, doğrudan ve dolaylı toplam 12 
milyar dolarlık ihracata imza atıyor, 150 ülkeye mamul 
ihracatı gerçekleştiriyor. Ayrıca otomotiv, ambalaj, 
inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı 
ile yarı mamul ve mamul şeklinde önemli miktarda 
dolaylı ihracatımız var. Plastik mevcut hacmi ve 
potansiyeli ile kimya sanayinin de lider sektörü.

Türk plastik sektörü olarak Türkiye ekonomisine en 
çok katkı sağlayan sektörlerin başında geliyoruz. 
Sanayicilerimiz sektörümüzün büyümesi, ülke 
ekonomisinin ve istihdamının gelişimi için canla başla 
çalışıyor. Bu doğrultuda her yılın başında sektör 
olarak hedeflerimizi belirlerken “büyüme” önceliğimiz 
oluyor. 2018 yılına da bu doğrultuda başladık ve 
hedefimizi yüzde 5 artış ile miktarda 10,1 milyon ton 
ve 38,8 milyar dolarlık 
üretim olarak 
belirledik. 
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Ancak ekonomideki belirsiz görünüm ve kurlardaki 
dalgalanma yılın ikinci yarısındaki büyüme 
ivmemizi sekteye uğrattı. Ayrıca yatırımlarda da bir 
duraklama gözlendi. Üretim, ciro rakamları ve kârlılık 
oranlarında gerileme yaşandı. Sonuç olarak 2018’i, 
yaklaşık 9,6 milyon ton civarında üretim ve 35 milyar 
dolar seviyelerinde ciro ve yüzde 5’lik bir küçülme ile 
kapattık. Bu zorlu süreçte sanayicilerimizin tutunduğu 
en sağlam dal ihracat oldu. İç pazardaki kayıplar 
ihracat ile dengelendi. Direkt ihracatta yüzde 16 
oranında bir artışla 5 milyar dolarlık bir büyüklüğe 
ulaşıldı. Önümüzdeki dönemde ihracatımızı artırmak 
için yeni ürün ve pazar çeşitlemesine odaklanacağız. 
Katma değerli üretim de bu süreçte kilit bir rol 
oynayacak.

Son dönemde sektörümüzde üzerinde çok konuşulan 
Endüstri 4.0’a doğru bir eğilimden söz edebiliriz. 

Henüz bu konuda yolun başında olsak da Endüstri 
4.0’a hızlı bir geçiş olacak. Plastik sektörü, başta 
otomotiv olmak üzere birçok ihracatçı sektöre mamul 
ve yarı mamul üretiyor. Hızlı bir sektör olmasından 
dolayı otomotiv sektöründe kullanılmaya başlanan 
Endüstri 4.0 konsepti, otomotiv sektörüne plastik 
parça imal eden firmaları da bu vizyona hazırlıyor. 
Otomotiv sektöründeki endüstri 4.0 geçiş süreçlerini 
diğer alt sektörlerimiz de takip etmekte, özellikle 
yeni yatırımlar bunun üzerinde kurgulanırken tevsi 
yatırımlarda endüstrinin dijitalleşmesi yönünde 
adımlar atılıyor. 

Otomotiv, beyaz eşya, elektrik-elektronik gibi 
plastiğin giderek daha fazla kullanıldığı teknoloji ve 
Ar-Ge yoğun sektörlerdeki değişim de bu ürünlerde 
kullanılan plastiklerin özelliklerine doğrudan 
yansıyacaktır. 
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Neden biyomalzeme ve Biolive nasıl doğdu?
Biyomalzemenin sanayi sektöründe daha yaygın 
şekilde yer almasından yanayız. Bu alandaki 
çalışmalarımıza ilk olarak beyaz eşya, elektronik 
cihazlar ve otomotiv sektöründe kullanılabilirliği 
üzerinden başladık. 

İlk 2 sene boyunca sektörde farkındalık yaratmaya 
çalışırken, pek destek aldığımızı söyleyemeyeceğim. 
Ancak bu durum bizi yıldırmak yerine farklı yoları 
denemeye sevk etti. Boğaziçi Üniversitesi’nden 
Enterprize ikincilik ödülünü alarak yurtdışında fikrimizi 
farklı platformlara duyurmak şansını yakaladık. 

Ardından TÜBİTAK Kadın Girişimcilik alanında 
birincilik aldık. Bu ödülü, Ege İhracatçılar Birliği’nden 
kazandığımız ikincilik derecesi takip etti ve TC. Kültür 

ve Turizm Eski Bakanı Numan Kurtulmuş’tan ödül 
aldık. Vestel yatırım ortaklığı ile şirketleştik ve BİOLİVE 
doğdu.

AR-GE çalışmalarınızdan söz eder misiniz?
Biomalzeme üretimi alanında plastik sektörünün 
yanında kozmetik sektörü için de AR- GE çalışmaları 
yürütüyoruz. Hedefimiz doğal malzemeden insan 
sağlığına dost ürünler üretmek.

Antibakteriyel biyoplastik üretmek de hedeflerimiz 
arasında. İlk 5 yıl içerisinde Türkiye’de otomotiv 
sektörü ve beyaz eşya sektöründe ürünlerimizin 
kullanılmasını sağlamak gayesindeyim. Bugün 
itibariyle 4 başlık altında AR- GE çalışmalarımızı 
yürütüyoruz.

ZEYTİNDEN PLASTİK ÜRETEN GIDA 
MÜHENDİSİ VE İŞ İNSANI: DUYGU YILMAZ

Biolive’in kurucu ortaklarından, Gıda Mühendisi Duygu Yılmaz, zeytinden biyoplastik üretti. 
Babasının kahvaltılarda yuttuğu zeytin çekirdeğinin sağlığa gerçekten faydalı olup olmadığını 
araştırırken, çekirdeğin içeriğinin biyoplastik üretimi için uygun olduğunu fark etti. 

Bu fikrini,  İstanbul Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi’ne sunan ve kabul edilerek MBA ve 
liderlik eğitimleri alan Yılmaz, ardından ortaklarıyla tanışarak BİOLİVE’i kurdu.

Yılmaz, “BIOLIVE, Biyomalzemeyi uygun maliyetle üretmeye çalışan bir firmadır. Biz 
biyomalzemeyi sanayi sektörüne kazandırmaya ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.”

Gıda Mühendisi, Duygu Yılmaz
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Dünyada biyomalzeme tercih ediliyor mu?
Önce biyomalzemenin ne olduğu ve 
avantajları üzerine bilgi vermek istiyorum: 
Biyomalzeme; nişasta, selüloz, mısır koçanı gibi 
maddelerden elde edilen, doğada kaybolabilen 
plastik demek. Bu plastikler bizim kullandığımız petrol 
türevi plastiklerden farklı olarak doğada 1 yıl içinde 
çözülmeye başlıyor. Bizim normalde kullandığımız 
pet şişeler, poşetler vb. ise 450 yıla kadar doğada 
kalıyorlar. Aynı zamanda 1 kg plastik, 6 kg karbondioksit 

emüsyonuna neden oluyor. Biyomalzeme dünyayı ve 
geleceğini korumak için gerekli ve zamanla tercih 
edileceğini düşünüyorum.

Tercih noktasında şöyle genelleyebiliriz; biyomalzeme 
ülkemizde çok bilinen ve yaygın bir malzeme değil 
ancak Avrupa, Amerika, Asya Pasifik Ülkelerinde 
kullanılıyor. Kimi yerlerde artık yasalarla da kullanımı 
devlet yoluyla teşvik edilen bir malzeme. Örneğin; 
Amerika’nın kimi eyaletlerinde “kullan-at” yasası 
getirildi.



RÖPORTAJ

26

Yasin Bey, İlkesport hakkında bilgi verir misiniz?
İlk sözüm, başarmanın yarısı istemek derler, benim 
içinse başarmak istiyorsan sadece çok iste!  İstedim, 
yaptım, oldu!

Suni çim üretimi yapan uluslararası bir firmada 
Hasan Bey ve ben önemli pozisyonlarda, uzun süre 
görev aldık. Bu süre zarfında sentetik çim üretimi 
ve kurulumu işini tüm ayrıntılarıyla öğrenirken, yerli 
üretim sentetik çimin dünya genelinde güçlü bir 
pazara ve rekabetçi özelliğe sahip olduğunu da 
deneylemiş olduk. Sektörde kendi başarı hikayemizi 
yaratmak arzusu ve yenilikçi vizyonumuz ile, iletişim 
ağımızı ve portföyümüzü sürekli genişleterek 
uluslararası alanda kendi yerimizi deneyimlemek 
amacıyla şirketimizi kurduk. Bu vizyon ile 2012-
2014 yılları arasında Irak, Suudi Arabistan, Mısır, 
Türki Cumhuriyetler, Balkanlar ve Mağrip Ülkeleri ve 
Afrika’da kendi pazarımızı oluşturduk. Odak noktamız 
ihracat olup takım ruhuyla hareket eden ve harika 
işler çıkaran çok uluslu bir ekibe sahibiz.

İlkesport 2012 yılından bu yana sentetik çim 
sektöründe; 2014 yılından bu yana da hem halı saha 
uygulamalarında gerek duyulan hem de inşaat, 
altyapı, kimya gibi sektörlerde hammadde olarak 
kullanılan silisli kum satışına başladık. 

İlkesport’un kuruluş amacı öncelikle; başarılı bir 
“Pazarlama Şirketi” olmaktır. Kendi markamız ve 
kaliteli servisimiz ile pazarlamasını gerçekleştirdiğimiz 
ürünlerin üretim ayağı zamanla koşullar çerçevesinde 
gelişti.

Sentetik Çim’i nerede ve hangi malzemeden 
üretiyorsunuz?
Yurtdışında pazar hakimiyetimiz yüksek! Yıllık 400-
500Bin m2 spor ve yaşam alanları için sentetik çim 
ihracatımız mevcut. 

Sentetik çim için gerekli olan hammaddeleri tedarik 
edip, fason olarak İstanbul ve Adana’da bulunan 
Dokuma Fabrikalarında ürettiriyoruz. Bu fabrikaların 

PLASTİK GRANÜL, HALI SAHALARDA
İlkesport, sentetik çim ve ekipmanları alanında Türkiye’nin sayılı kuruluşlarından biridir. 2012 
yılından beri faaliyet gösteren Kuruluş, Arap Yarımadası ve Balkanlar başta olmak üzere bir çok 
ülkeye ilkesport markasıyla sentetik çim ihraç etmektedir. 2014 yılında kum satışına da başlayan 
İlkesport’un kurucu ortağı Yasin İlkiliroğlu ile işe nasıl atıldıklarını ve bu işin püf noktalarını 
konuştuk.  

İlkiliroğlu, “Biz bir aile şirketiyiz. Kardeşim Hasan ile iyi bir takım lideri olduğumuza inanıyorum 
ve harika bir oyun çıkarmak için her zaman çalışmak gerektiğinin ikimiz de farkındayız. 
Mütevazı olamayacağım; biz bir Türk firması olarak Dünya Sentetik Çim Piyasasının güçlü 
oyuncularındanız.” 

İlke Sport Kurucusu, Yasin İlkiliroğlu
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konumları stratejik olarak satış yaptığımız bölgeler 
düşünülerek seçilmiştir. İstanbul Balkan ve Avrupa 
Ülkeleri, Adana fabrikası ise Arap ve Orta Akdeniz 
ülkelerine yakınlıkları düşünüldüğünde ideal 
olmaktadır. Bu yöntem açıkçası bize şu an için büyük 
bir esneklik sağlamaktadır.

Sentetik çim fiberleri genellikle “polietilen” 
malzemeden üretilir. Polietilen, çok farklı üretim 
alanlarında kullanılan bir termoplastiktir 
(Termoplastikler; ısıtıldıklarında yumuşayan, 
soğutulduklarında tekrar sertleşen plastik grubu). 
Plastik endüstrisinde kısaca PE olarak bilinir. 

Sentetik Çim Spor Zeminleri(Halı Saha) 
kriterleri nelerdir? Kum ve granül kullanımı ile 
ilgili de bilgi verir misiniz?
Sentetik Çim Spor Zeminlerin(halı saha)  FIFA/
ITF gibi uluslararası temsilci kuruluşlar tarafından 
oluşturulmuş ve belirli periyotlarla güncellenen 
genel bir takım kriterleri vardır. Güncel koşullarda 
profesyonel ve bir çok amatör spor sahalarının bu 
kuruluşlar tarafından sertifikalandırılması mecburidir. 
Örneğin; futbol sahalarına uygulanan sentetik 
çimlerin üretiminde kullanılan ipin cinsi, taban bezi, 
dokuması gibi teknik kriterler sunulacak performans 
açısından önemlidir. FIFA kriterleri gözetilerek üretilen 
sentetik çimler FIFA laboratuarına gönderilerek 
testlere ve nihayetinde bir sertifikasyona tabi tutulur. 
FIFA sertifikasyonuna sahip olmayan bir sentetik çim 
ile FIFA lisanslı bir spor sahasına sahip olamazsınız. Bu 
arada çokça sorulan sorulardan biri de bu ürünlerin 
ömrüdür; bir sentetik çim halının ortalama ömrü, 
kullanılan malzeme kalitesi ve bakım koşullarına 
bağlı olarak 7 ile 10 yıl arasında değişmektedir.
Kum ve granüle gelecek olursak, örnek olarak bir 
futbol sahasından tam verim alınabilmesi amacıyla; 
uygun zemin üzerine döşeme işlemi gerçekleştirilmiş 

sentetik çim halının içerisine metrekarede 25-30kg 
oranında, %60-70’i oval formada olmak koşuluyla 
doğal silisli kum kullanılır. Bu kum katmanının üzerine 
de metrekarede 7- 9kg oranında kauçuk granül 
serilir. 

Kauçuk granülü, parklar bahçeler gibi oyun 
alanlarına döşenen karo kauçuk şeklinde ya da 
yürüme/koşu parkurlarında ve bazı spor alanlarda 
tercih edilen tartan zemini oluşturmak için de 
kullanıyoruz.  İlkesport’un üstlendiği görevlerden biri 
de; Türkiye’de sentetik çim üreten sayılı firmalardan 
biri olmakla birlikte; sektördeki diğer firmalara silisli 
kum ve kauçuk granül de tedarik etmektir. Daha 
basitçe belirtirsem; rekabet ettiğimiz firmaların aynı 
zamanda tedarikçi firmasıyız. 

2014 yılından beri kum ticareti yapıyorum.” 
dediniz. Mevzuyu açar mısınız?
Daha önce de belirttiğim gibi halı saha 
yapımında metrekareye 25-30kg doğal silisli kum 
kullanılmaktadır. Bu ihtiyaç yoğunlaşınca başka 
kuruluşlardan tedarik etmek yerine kendimiz 
üretmeye karar verdik. 2015 yılında Mersin’de bulunan 
bir kum ocağını 5 yıl süreli olarak kiraladık. 

Bu kum ocağı ve tesisinde, farklı sektörlerin talep 
ettiği ebatlarda kumu da hazırlayarak “silisli sanayi 
kumları” satışına başladık.  Tosçelik, BSF, Sika, Subor, 
Noksel, Özbal gibi firmaların kum ihtiyacını karşıladık.

Hangi sektörler ne gibi kriterlerde kum temin 
ediyor? Genel olarak bahseder misiniz?
Sanayi kumu, kullanılacağı alana göre çeşitlilik 
gösterir. Örneğin; Çelik boruda tane boyutu 
20-30AFS üretim aralığında olmalıdır. CTP Boru 
Sektöründe 40-45AFS üretim aralığında; Yapı 
Kimyasalları Sektöründe ise tabir-i caizse pudra gibi 
görünen 0-20AFS üretim aralığında olmalıdır. Mesela 
bu kum fayans yapıştırıcıları üretiminde kullanılır.

Kum tesisiniz nerede yer alıyor?
Üretimimizin tamamını 2018 yılı içerisinde Mersin-
Tarsus 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğumuz 
kendi kum tesisimize taşıdık. Burada; doğal kumu 
yıkayan, fırınlarda kurutan, elekten geçirerek kullanım 
alanlarına göre boylayan makinelerden oluşan, 
silolarda uygun koşullarda depolayarak müşterinin 
ihtiyacına göre gerek silobas ekipmanlarımız 
içerisinde gerekse farklı ebattaki ambalajlar ile 
müşterilerimize sevkini sağlayan bir işleme tesisimiz 
var. Kumumuzu Mersin Hebilli Mevkii’nde bulunan 
Kum Ocağımızdan getiriyoruz. 
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Çelik Plastik’i sizden öğrenebilir miyiz?
2007 yılında Hamza, Mustafa ve Harun Çelik kardeşler 
olarak Çelik Plastik şirketimizi kurup, geri dönüşüm 
sektörüne giriş yaptık. Plastik enjeksiyon ve geri 
dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. Çelik Plastik çatısı 
altında “Yörükoğlu” markasıyla enjeksiyon alanında 
ilerlemeye devam ediyoruz. Yani hem kasa ve sepet 
üretiyor hem de bu ürünü, atık haline geldiğinde 
dönüştürerek piyasaya yeniden kazandırıyoruz. Ege 
Bölgesi ve Akdeniz Bölgesindeki üretilen zeytin ve 
sebzeler bizim kasalarımız ile iç piyasaya servis ya 
da yurtdışına ihraç ediliyor.

Ayrıca; bulunduğumuz Manisa Muradiye Organize 
Sanayi Bölgesi başta olmak üzere, fabrikalardan 
aldığımız imalat atıklarını tesislerimize getirerek; 
plastikleri gruplara göre ayırıp, kesip, kırarak granül 
makinesine koyup, granül yaparak sevkiyata hazır 
hale getiriyoruz.

Kasalarla gıda taşındığını düşünürsek, 
üretirken nasıl kriterlere bağlı kalıyorsunuz?
Bünyemizde gıda mühendisimiz mevcut. Ayrıca 
ürünlerimizi, Manisa Tarım İl Müdürlüğü’nden almış 
olduğumuz gıdaya uygunluk lisansımız ile üretiyoruz.  
Hem tesisimizde gıdaya uygun üretim koşullarını 
sağlıyor hem de ürünlerimizde gıdaya uygunluk 
kriterlerine dikkat ediyoruz.

Çelik Plastik olarak dayanıklı ve sağlıklı ürünler 
üretmek prensibi ile hareket ediyoruz. Kasaların 
dayanıklılığını artırmak için üretim aşamasında 
malzemenin içerisine esneklik kazandıran sağlığa 
dost maddeler koyuyoruz.

Ayrıca belirtmeliyim; defalarca kez ürünleri geri 
dönüştürebilirsiniz. Dönüşümde sınır yok. Ama her 
döngüde ara malzeme ile takviye yapmak gerekiyor. 
Malzemeyi iyileştirmezsen ikinci döngüden sonra 

ÇELİK, “PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM, PLASTİK 
KASA VE GRANÜL BİZİM İŞİMİZ” 
Çelik Plastik 2007 yılında Çelik Ailesi tarafından kurulmuştur. Plastik geri dönüşüm ve 
granül imalatı ile başlayan, 2009’dan beri de Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde 
bulunan 1200m² lik tesisinde üretimini sürdürmektedir. Çelik Plastik, piyasada oluşan talep 
doğrultusunda enjeksiyon işine de başlamıştır; plastik kasa ve sepet üretimi yapmaktadır. 

Mustafa Çelik’i Tesisinde ziyaret ederek plastik geri dönüşüm sektörü ile ilgili söyleşi yaptık.

Çelik, “Çelik Plastik olarak işimizde kaliteyi önceliyor ve müşteri memnuniyetini sağlamak için 
özenle çalışıyoruz.” dedi.

Çelik Plastik Firma Yetkilisi, Mustafa Çelik
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atık, çöp olur.

Kasalarınız hangi renklerde üretiliyor? 
Renklerin bir anlamı var mıdır?
Gıda Sektöründe tercih edilen renkler mavi 
ve beyazdır. Orjinal Petkim hammaddesi 
kullanılmaktadır. Tercihe göre yine gıdaya uygun geri 
dönüştürülebilir plastikten faydalanılmaktadır.

Taşıma kasası olarak kullanılan kasalarda  geri 
dönüştürülen malzemeler daha yoğundur ve kalitesi, 
mavi ve beyaz renk kasalar ile kıyaslandığında 
düşüktür.

Aslında yaptığımız hiçbir kasanın gıda ürünü ile direk 
teması yoktur. Örneğin: Zeytin üreticiden kasa ile 
gelir; ancak sonra işleme tabi tutulur: yıkanır, tuzlanır; 
ya cam kavanozlara basılır ya da ambalajlanır. 
Kasalara bu şekilde yerleştirilir ve son tüketicinin 
satın alacağı dükkânlara ulaşır. 

Kasa ebatlarınız nedir?
Portakal, domates, patates, üzüm, zeytin için 
standarttır. 52x36x30 cm ölçülerindedir.

Kasalar geri dönüşüm işlemi için nasıl 
toplanıyor?
Kasadan pet kapağına, damacanaya kadar 
işliyoruz. Az dönüşmüş, orijinale en yakın ürünleri 
toplamak önemli. Müşterilerimiz kendi fabrikalarında 
toplayabiliyor. Yılsonunda kırık kasanın adedini 
belirleyerek bize yolluyor. Biz de artık, atık olan 
malzemeyi geri dönüşüme dâhil ederken yeni 

kasaları da müşteriye temin ediyoruz.  Ayrıca, sayı 
yerine kilo üzerinden de topluyoruz. 

Çelik Plastik olarak yıllık üretim kapasiteniz 
nedir? 2019 yılı nasıl gidiyor?
Arz durumuna bağlı olarak değişiyor. 2019 yılının 
ilk yarısında 400bin civarında orijinal beyaz sepet 
ürettik. Yaklaşık 150bin civarında da kasa basılıyor. 
2019 yılı 11. Ayında bu oran ortalama %40 artacaktır. 

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Geri dönüşüm, çevreye ve insanlığa çok faydalı bir 
aktivite… Düşünün ki; Sadece Manisa’da 5 adet 
Organize Sanayi Bölgesi var. Aylık 500 ton imalat 
atığı plastik çıkıyor. Bu oranı Türkiye genelinde 
sanayisi aktif olan 60 şehir ile değerlendirirsek, günlük 
ortalama 3bin ton atık plastik çıkıyor demektir. Aylık 
90 bin ton plastik atığının sadece Türkiye’de çevreye 
salınması korkunç bir durum olurdu. 

O yüzden önemli, faydalı bir iş yapıyoruz. Geri 
dönüşümün önemini daha geniş kitlelerin fark ederek, 
evlerde ayrıştırma sürecinin başlaması gerekli. 
Halkımızın gün geçtikçe daha da bilinçleneceğine 
inanıyorum. 
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Gökhan Bey, Feydaş Makine’yi sizden 
dinleyebilir miyiz?
Plastik Geri dönüşüm makinaları; Plastik kırma 
makinaları, plastik sıkma makinaları, granül makinaları, 
aglomer makinaları ve yıkama havuzlarının imalatı 
ve ihracatını gerçekleştirmekteyiz.

Türkiye’nin birçok şehrinde makinamız bulunmaktadır. 

İç pazarın ortalama %60’ını elimizde tutuyoruz. 
İhracata gelecek olursak üretimimizin %30’ u 
ihracata, %70’i iç pazara çalışmaktayız.

Yurtiçinde pazarlama alanımız 81 ilimizi kapsıyor. 
Yurtdışında ise A.B.D, İsrail, Polonya, Rusya, Ukrayna, 
Irak, Azerbaycan, Bahreyn, Fas ve İran gibi ülkelere 
ihracat yapmaktayız.

SEKTÖRÜN YÜKSELEN YILDIZI,
PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ 
ÜRETİCİSİ FEYDAŞ
1986’da Sayın Fehmi Yoldaş  tarafından kurulan Feydaş Makine, makine ve mühendislik 
alanında 30 yılı aşkın bir sürede ekonomisini büyütmüş ve özellikle kendini Plastik Geri Dönüşüm 
Makineleri imalatında geliştirerek büyük yol kat etmiştir.

Feydaş Makine,  8500m²’lik toplam çalışma alanı, profesyonel ekibi, güçlü yapısı, girişimleri ve 
sorumluluk bilinci sayesinde sektörde varlığını hissettirmiş, ulusal ve uluslararası pazarda büyük 
bir pay sahibi olmayı başarmıştır.

Geridönüş Plastik ve Ambalaj Dergisi’nin ilk sayısında Feydaş Makine’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Gökhan Yoldaş ile firmayı yakından tanıdığımız bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Keyifli okumalar.

Feydaş Makine Yetkilisi, Gökhan Yoldaş
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Gelecek planlarınızdan söz eder misiniz?
Adana, Seyhan İlçesi’nde bulunan 8500m2’lik toplam 
çalışma alanımızı ve kalitemizi büyütmek ve en kısa 
sürede 15.000m2’ye çıkarmak gibi bir hedefimiz 
var.  Makine yatırımlarımız da devam edecek. Bu 
yatırımlarla birlikte, üretim ve ciromuzu % 35 daha 
arttırmayı hedefliyoruz. 

Türkiye’de geri dönüşüm sektörünün durumu 
hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim?
Çevreye ve doğaya duyarlı olan geri dönüşüm 
sektörü, ülkemizde her geçen gün büyüme 
gösteriyor. Bu hususta devletimizin, geri dönüşüm 
makinaları imalatı yapan sanayi kuruluşlarına 
yönelik gerekli destek çalışmalarını başlatmasını 
içtenlikle bekliyoruz. Özellikle yurt dışı fuarlarda 
devlet destekleri sadece yer olarak, metrekareyle 
sınırlı kalıyor. İmalatçı firmaların katılması yönünde 
yeterli derecede desteklerin verilmesinin, olumlu 
sonuçları beraberinde getireceğine inanıyoruz.

Uluslararası arenada yeni pazarlar arıyor 
musunuz?
Uluslararası yeni pazarlar bulmaya yönelik 
çalışmalarımız mevcut. K- FUARI –ALMANYA,  ARAB 
PLAST-DUBAİ, PLASTPOL-POLONYA ve IRANPLAST 
gibi yurtdışı fuarlarda ürünlerimizi sergiliyoruz. 
Özellikle Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu gibi 
bölgeler pazar hedeflerimiz arasına girmektedir. Ve 
hali hazırda; İsrail, Bahreyn, A.B.D, Polonya, Ukrayna, 
Irak, Azerbaycan, Fas ve İran gibi ülkelere geri 
dönüşüm makineleri ihraç etmekteyiz. 

Dünyada bir ilk olduğunu iddia ettiğiniz, Üçlü 
Kompakt Ekstrüder Sistemli Geri Dönüşüm 
Makinesi hakkında bilgi verir misiniz?
Feydaş Makine, Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği 
‘Üçlü Kompakt Ekstrüder’ sistemli geri dönüşüm 

makinesi ile sektörde yeni bir dönem başlattı. Yüzde 
100 yerli kaynaklarla imal ediyoruz.  Üretimimizin 
yüzde 40’a yakınını ihraç ettik. Bugüne kadar 
Amerika Birleşik Devletleri, Sudan, Fas, Cezayir, 
Polonya, Azerbaycan, Irak, İran, Bahreyn, Ukrayna 
ve Rusya gibi ülkelere ürün gönderdik. 

Üçlü Kompakt Ekstrüder’ sistemli geri dönüşüm 
makinesi ile de ‘dünyada bir ilke imza attık. Çünkü bu 
makinemiz; işçilik maliyetlerini düşürüyor, minimum 
yüzde 35 enerji tasarrufu sağlıyor.  Bu proje üzerinde 
mühendis ve teknik kadromuzla üç yıl boyunca 
çalıştık. 

Ayrıca belirtmeliyim ki, ‘Üçlü Kompakt Ekstrüder’ 
sistemli geri dönüşüm makinesi, geri dönüşümde 
ürünün ısıtılması ve neminin alınması işlemlerini 
yapan Agromel makinesinin yerine kullanılacak 
özellikler taşıyor. Sektörde sürekli olarak bir üst 
aşamaya yönelik arayış içerisindeyiz. Bu doğrultuda 
Ar-Ge çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Önemli 
buluşlara imza atıyoruz. Daha önce geliştirdiğimiz 
Türkiye’nin en büyük kapasiteli ‘Shredder’ makinesinin 
ardından bu kez yeni ürünümüzle dünyada bir ilki 
başardık. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
80’li yıllardan bu yana sektörün içerisinde bir isim 
olarak belirtmeliyim ki; geri dönüşüm sektörünün 
önemi ve faydası her geçen gün artıyor. Bu hususta, 
çöp değil ekonomik bir ürün olan atıkların, doğaya 
salınarak zararlı bir unsur olmasını önleyerek, yeniden 
değerlendirilmesi için üzerimize düşeni yaptığımıza 
inanıyoruz. Toplum bilinçlendikçe geri dönüşen 
atıkların oranı daha da artacak ve hem doğa, hem 
de ekonomik düzlemde, dünya ülkeleri kazanacak. 
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Sizi tanıyabilir miyiz?
Niğdeliyim. Saygın Grup’u 1985 yılında kardeşim 
Zekeriya Saygın ile birlikte kurduk. Halk bizim 
yaptığımız işi “Hurdacı” olarak tanımlıyor. Aslında 
atıkları dönüştürerek üretim döngüsüne yeniden 
dahil ediyoruz, “geri dönüştürüyoruz. ”Saygın Grup, 
atıkları toplayarak mamule dönüştürüyor. PVC 
üretiyoruz.

Fabrikamız İzmir’in ilçesi olan Bornova’da, Işıkkent’te 
bulunuyor. 11 dönümlük alan üzerinde 40 çalışımızla 
hizmet veriyoruz. 

ASAY Metal Grubu, A Pen ve Saygın Boru 
markalarımızdır. 

PVC üretiminizden ve ürünlerinizden bahseder 
misiniz?
PVC geri dönüşüm işleminde hassas davranılması 
gereken, hammadde olarak zor bir ürün. Çünkü ısıyı 
görünce diğer plastik türevleri gibi şeklini değiştirip 
sonra tekrar kendini toparlayan bir mamul değil. 
Belli bir ısıdan sonra kömürleşerek kullanılamaz hale 
geliyor. 

PVC Hurda; kapı, pencere, boru gibi PVC 
malzemesinden yapılan atıklardır. PVC tesisimize 
toplayıcılar tarafından getiriliyor. Ayrıştırılıyor, 
kantarda ölçümü yapılıyor; muhasebe maddi 
değerini hesaplıyor ve seçilmiş vaziyette bizim 
tarafımızdan kabul ediliyor.  

1985’DEN BERİ SAYGIN GRUP
Geridönüş Plastik ve Ambalaj Dergisi ilk sayısında, PVC geri dönüşümü, PVC boru ve pencere 
üretimi yapan değerli bir ismi ağırlıyor: Saygın Grup Kurucusu ve Yöneticisi Sayın Adnan Saygın. 

Adnan Saygın, “Saygın Grup bir aile şirketidir. 1985 yılından beri hurda işiyle uğraşıyoruz. 
“Hurda” denilince insanın aklına çöp geliyor; oysa geri dönüşüm sektörü aslında ekonomik 
bir meta olan “hurda” ekseninde dönüyor. Yaptığımız iş çevreye, insana, ekonomiye hizmet! 
İnanıyorum ki; bu işin önemi yakın dönemde daha geniş kitleler tarafından fark edilecek.”

Saygın Grup Yetkilisi, Adnan Saygın
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Öncelikle temizlenmiş ürünü yıkamalı oluklarda küçük 
parçalara ayırıyoruz. “Çapak” haline getiriyoruz. 
Ürünün içerisindeki yabancı maddeleri ayrıştırıp, 
maddeyi geri dönüşüm işleminde daha işe yarar hale 
getirmek için değirmenlerde “un” haline getiriyoruz.  
Ardından karıştırma makinelerinde ürünün kalitesini 
artıracak boya, yumuşatıcı, sertleştirici, kalsit gibi 
maddeleri ekliyoruz.

Son olarak mamulü alıp PVC Boru, profil, çatı oluğu, 
çilek yetiştirme oluğu gibi ürünler üretiyoruz.

Boru, profil üretiminiz olduğunu söylediniz 
ve özel bir ürün olarak çilek yetiştirme oluğu 
üreticisi olduğunuzu belirttiniz. Bu ürününüz 
hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi verir misiniz?
Çilek yetiştirme oluğu, topraksız tarım için kullanılan 
PVC profilden üretilen bir üründür. Bizim ürettiğimiz 
tabir-i caizse PVC haznenin içerisine toprak değil, 
Hindistan cevizi kabuğu, perlit, torf (orman toprağı) 
gibi ürünlerin karışımından elde edilen bir karışım 
konuyor.

Bu sayede çok kapalı mekanlarda toprağa ihtiyaç 
duyulmadan çeşitli tarım ürünleri yetiştirilebiliyor.

Hangi ülkelere ürün gönderiyorsunuz?
Geçtiğimiz dönemlerde Gürcistan, Irak, Cezayir gibi 

ülkeler ürün gönderdik. Ancak yoğunluklu olarak iç 
piyasaya çalışıyoruz. Ayda 500 ila 600 ton mamülü 
bir ürüne dönüştürüyoruz. Yılda ortalama 7bin ton 
değerinde bir üretimimiz var.
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Sizi tanıyabilir miyiz? Birlik Pazarlama’dan 
bahseder misiniz?
1975 Nevşehir doğumluyum. Plastik sektöründe 
1998 yılından beri hizmet veriyorum. 2012 
yılında sermayemiz, bilgi birikimimiz ve sektör 
hâkimiyetimizi arkamıza alarak Birlik Pazarlama’yı 
kurduk. Kuruluşumuz bir aile şirketidir. Tesisimiz, 
1200metrekarelik bir alanda bulunuyor. 29 kişiyi 
burada istihdam etmiş bulunuyoruz. 

Bugün özellikle polikarbon piyasasında iyi bilinen 
ve önemli katkıları olmuş bir firma pozisyonundayız. 
İhracat ve ithalat ağımız geniş. Yakın dönemde 
teknoloji yatırımı yaparak ürün kalitemizi ve üretim 
kapasitemizi artırdık. Teknolojiye yatırımımız sürecek.

Ürünleriniz ve üretim süreciniz ile ilgili bize bilgi 
verir misiniz?
Polikarbon üretimi için Türkiye’nin çeşitli illerinden su 
damacanası topluyoruz. Toplanan atıklar öncelikle 
ayrıştırılıyor ve üzerlerinde bulunan etiketlerinden 
arındırılıyor. Ardından hurda niteliğindeki 
damacanayı kırarak çapak haline getiriyor ve geri 
dönüşüme uygun hale getiriyoruz. 

İç piyasaya ve yurtdışına ürün servis ediyoruz. Aylık 
polikarbon üretimimiz; 350 ila 400 ton.

Hangi ülkelere ihracatınız var?
Uzakdoğu ülkelerinden Malezya, Tayvan, Honkong; 
Avrupa ülkelerinden Rusya, Hollanda, Almanya ürün 
ihraç ettiğimiz ülkelerdir. -Çin yakın dönemden beri, 

YAMAN, “PLASTİK HAYATIN İÇİNDE”

Türkiye Geri Dönüşüm Piyasasına önemli katkıları olmuş İstanbullu bir firmaya, Geridönüş 
Plastik ve Ambalaj Dergisi’nin ilk sayısında yer veriyoruz: Birlik Pazarlama

Murat Yaman yönetimindeki Kuruluş, 2012 yılından beri Türkiye ve Dünya Geri Dönüşüm 
Piyasasında hizmet veriyor. Otomotivden çatı malzemelerine kadar geniş bir alanda; hurda 
niteliğindeki su damacanalarını işleyerek, polikarbon haline getirip kullanılmasını sağlıyor.

Yaman, “polikarbon piyasasına çalışıyoruz. Onun dışında polietilen, möblen gibi diğer plastik 
türlerinin de ticaretini yapıyoruz. Plastik hayatın her alanında kullanılan bir malzeme. Hurda 
plastikleri, ekonomik değer taşıyan bir hammaddeye dönüştürmek, ülkeme faydalı olmak 
mutluluk verici.” dedi.

Birlik Pazarlama Firma Sahibi, Murat Yaman
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çapak formunda ürün almıyor, Granül alımı yapıyor.-
Mevsime bağlı olarak hurdanın yetersiz olduğu 
dönemlerde ithalat da yapıyoruz. 

Damacana geri dönüşüme nasıl dahil oluyor? 
Bu ürünleri hurdaya çıkaran durumlar nelerdir?
Sağlık Bakanlığı’na göre, damacanaların 5 yıl 
kullanım ömrü var. 5 yıldan sonra deforme olduğu için 
tedavülden kalkıyor.  Bunun dışında; kırılmış, delinmiş, 
içerisine başka şeyler bulaşmış damacanalar da 
geri dönüşüme dâhil oluyor.

Polikarbon dışında üretiminiz var mı?
Naylon, pet, preform gibi ürünleri alıp satıyoruz. 
Polikarbon dışında farklı tür plastiklerin de ihracatına 
başladık: Polietilen, moblen vb. alım-satımı da 

yapıyoruz. Polikarbon otomotiv, çatı malzemesi ve 
plastiklerin sağlamlık vermesi için içine katılarak 
kullanılıyor. Moblen ise, yine otomotiv, kap-kacak 
yapımı vb. kullanılıyor. 

Tüdam (Değerlendirilebilir Atık Malzeme 
Sanayicileri Derneği) üyeliğinizden ve yapılan 
çalışmalardan kısaca söz eder misiniz?
*TÜDAM Üyesiyim. Sayın Emine Erdoğan’ın öncüsü 
olduğu  “Sıfır Atık Projesi” ile ilgili çalışmalar sürüyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile toplantılarda, bir 
araya gelerek TÜDEM Üyesi Sektörün ileri gelenleri 
olarak fikirlerimizi beyan ediyor ve önerilerde 
bulunuyoruz. Sektörün geleceği ile ilgili öngörülerimizi 
sunuyor; yapılması gerekenleri masaya yatırıyoruz.

Aynı zamanda TÜDAM, TC. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı mevzuatlarının da istişare edildiği bir 
platformdu ve Bakanlığa görüşlerini bildirmektedir. 
Böylelikle de geri dönüşüm sektörünün işleyişine 
katkı sağlamaktadır.
 
Sıfır Atık Projesi’nin belediyeler eliyle hayata geçirildiği 
pilot bölgeler var. Amaç; ayırımın kaynakta yani 
evlerde yapılması: Plastik, cam, pil ve evsel atıkların 
ayrı ayrı çöpe atılması. Pilot Belediyeler mıntıkalarına 
kumbaralar koymuş durumda.

Ayrıca; pet şişeleri belirli bir depozito karşılığı 
son tüketiciden toplamak da “Sıfır Atık Projesi” 
kapsamında düşünülüyor. Şişesini kumbaraya atana 
bilet yüklenecek. 

Son dönemde, alışveriş poşetlerine ücret kondu. Bu 
da Sıfır Atık Projesi’nin bir ayağı idi. 

*Tüdam Hakkında
TAT ve GDT Lisansına sahip firmaların katılımı ile 22.03.2007 tarihinde “ TÜDAM “ Dönüşebilen 

Ambalaj Malzemeleri Toplayıcı ve Ayırıcıları Derneği kurulmuştur.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30.07.2004 tarihinde yayınlanan Ambalaj ve Ambalaj Atıkları 
Kontrolü  Yönetmeliği gereği,  Lisans almış firmaların bilgi ve birikimlerini paylaşacak bir platform 

oluşturmak amacı ile “TAT ve GDT” Lisansına sahip firmaların katılımı ile 22.03.2007 tarihinde “ 
TÜDAM DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK MALZEMELER SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’’ kurulmuştur.

Lisanslı Toplama Ayırma Tesisleri ve Geri Dönüşüm Tesislerinin bir araya gelmesiyle, sektöre kurumsal 
bir kimlik kazandırmak, ülke genelinde oluşan evsel ve endüstriyel nitelikteki ambalaj atıklarının 

sağlıklı ve sürdürülebilir bir sistemde kontrol altına almak, Türkiye’nin çevre ve ekonomisine katkı 
sağlamak amacıyla, sektörün güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmayı amaçlamaktadır.

Her geçen gün bünyesine katılan yeni üyeleri ile birlikte, sektörde karşılaşılan sorunlar için çözüm 
yollarının araştırıldığı, üye firmaların buluşma noktasıdır.

Daha fazla bilgi için: http://www.tudam.org.tr
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BBC Türkçe’nin 7 Şubat 2018 tarihinde sosyal medya 
kanalındaki paylaşımına göre; Dünyanın en büyük 
sorunlarından birisi plastik çöpler. Norveç’te bu 
soruna bir çözüm geliştirildiği düşünülüyor. Norveç’in 
“plastik geri dönüşüm kampanyası” bu alanda 
dünya lideri olma iddiasını taşıyor. 2016 yılında 600 
milyon şişe geri dönüşümden geçti: %97 etkileyici bir 
oran. 

Peki sistem nasıl işliyor?
Plastik şişeler genelde çöp kutusuna gider. Norveç’te 
ise geri dönüşüme atılan şişe karşılığı ödül sistemi var. 
Tüketici bir şişe içecek aldığında 1 kron fazla ödüyor. 
Şişe geri dönüşüme atılınca para geri alınıyor. Bu 
sistem sayesinde yeni plastik üretimi ihtiyacı azalıyor.
 

Bir şişeyi birden fazla kez geri dönüşümden geçirmek 
mümkün. Limit 12 geri dönüşüm. Renkli şişeler ile şeffaf 
şişeler ayrılıyor. Şeffaflar yeni şişelerde kullanılıyor. 
Renkli şişelerse yeni plastik ürünlerde kullanılıyor. 

Bu sistemin parasını kim ödüyor?
Meşrubat şirketleri… Sisteme dahil olurlarsa vergi 
indirimi alıyorlar. 

NORVEÇ, PLASTİK ÇÖP SORUNUNU NASIL 
ÇÖZDÜ?
Norveç’te plastik geri dönüşüm kampanyası kapsamında, 2016 yılında 600 milyon şişe geri 
dönüşümden geçti: %97 etkileyici bir oran.
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Dünya genelinde yıllık 45 milyon ton plastik üretiliyor 
ve bizler plastik içeren ürünleri her gün kullanıyoruz. Su 
şişeleri, şampuan ve deterjan kutuları, telefon kılıfları, 
mutfaklardaki saklama kapları ve bazı tekstil ürünleri 
bunların sadece bazılarıdır. Hayatımızın her anında 
kullandığımız bu plastik ürünlerin sadece küçük kir 
kısmı geri dönüştürülerek tekrar kullanıma sunuluyor. 
Geri dönüşümü yapılan ürünlerin doğaya verdiği 
zarar azaltılmış olsa da madalyonun diğer yüzünde 
geri dönüştürülemeyen, doğaya bırakılan plastik 
yığınları da bulunuyor. Bu kirliliği en aza indirmek 
için bilim dünyasında birçok çalışma yürütülüyor. Bu 
konu ile alakalı Japonya’da Kyoto Teknoloji Enstitüsü 
ve Keio Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar 
sonucunda plastik geri dönüşümü için yeni bir çözüm 
bulundu.

Araştırmalara göre, “Ideonella sakaiensis” adlı  yeni 
bakteri türünün, doğada yok olma süresi yaklaşık 
400 yıl olan  Polyethyleneterephthalate (PET) grubu 
plastikleri tümüyle yıkıp dönüştürebildiği bulundu. 
Yapılan araştırmalar sonucunda bakteriler, plastiği 
hücre zarının içine aldıktan sonra  MHET (Mono-2-
Hidroksietil-Tereftalik Asit) ve etilen glikol adı verilen 
ve doğaya hiçbir zararı olmayan monomerlere yıktığı 
öğrenildi.

Doğada çözünmesi 400 yıl süren bir pet şişeyi 
bakterilerin parçalaması ise yaklaşık 6 hafta sürüyor. 
Bilim adamları bu süreyi kısaltmak için genetik 
mühendisleri ile çalışarak bakteriden alınan genlerin 
daha hızlı bir şekilde üreyen başka bir bakteriye 
aktarılması üzerine çalışmalar yapılacağını 
söylüyorlar.

Yeni bulunan “Ideonella sakaiensis” adlı bakteri türü 
bizlere doğadaki zararlı plastiklerden kurtulmak 
için daha hızlı ve kolay bir yol sunuyor. Bu sayede 
hayatımızın her noktasına giren plastik ürünlerini 
gönül rahatlığı ile kullanabilecek ve aynı zamanda 
da doğamızın temiz kalmasını sağlamış olacağız.

Kaynak

Newlydiscoveredbacteria can eatplasticbottles, Erişim 

Tarihi: 17.03.2016,http://phys.org/news/2016-03-newly-

bacteria-plastic-bottles.html

http://www.kimyasalgelismeler.com/sektorler/geri-

donusum-teknolojisi/plastik-yiyen-bakteri.html 

PLASTİK YİYEN BAKTERİLER
Gizem Bozkurt Hakkında
Üniversiteye kadar olan eğitimimi Bursa’da tamamladım. Ardından 2011 yılında ODTÜ 
Kimya Mühendisliği ile öğrenimime devam ediyorum. Üniversite maceramın bir döneminde 
Budapeşte’de bir dönemlik Erasmus tecrübem oldu ve üniversite hayatım boyunca öğrenci 
topluluklarında aktif olarak yer almaya çalıştım. Okuduklarımı ve öğrendiklerimi burada sizlerle 
paylaşmak isterim. Keyifli okumalar.
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Davis Üniversitesi, California Üniversitesi’nde 
Gabrielle A. Nevitt ve Matthew S. Savoca tarafından 
yönetilen bir ekip, okyanus yüzeyinde yüzen 
plastiklerin kolayca dimetil sülfür üreten yosunlarla 
kirlendiğini bildiriyor.

Procellariformes ve albatros türündeki kuşlar dimetil 
kokusunu,  yakınlarda beslenme açısından zengin 
yiyeceklerin bulunduğunu gösteren bir akşam 
yemeği işareti gibi alırlar. Bu yüzden okyanus 
çevresindeki kirli plastiklerin yaydığı dimetil kokusunu 
alırlar ve onu tüketmek üzere yemeğe çekilirler.

Araştırmacılar, yaygın plastik polimerlerden yapılan 
4-6 mm çaplı plastik boncukları, yani yüksek 
yoğunluklu polietilen, düşük yoğunluklu polietilen 
ve polipropileni test etti. Plastik enkaz ve alg filmleri 

okyanus suyunda depolandıktan sonra,  bir ay 
içinde kuşların algılama eşiğinden birkaç kat daha 
büyük düzeylerde dimetil sülfür aroması geliştirdi. 
Araştırmacılar sonuçları değerlendirirken  “tüketici 
plastiğinin zehirli boya özelliklerini artırmak da dahil 
olmak üzere yapılan testler iyileştirme stratejilerine 
işaret ediyor” dedi ve diğer deniz organizmalarınında 
diğer deniz organizmalarının da akşam yemeği 
olarak dimetil sülfür tercih ettiğini söyledi.

Kaynak: acs.org
Haberi Çeviren: Zehra Oruç
Üniversite: Mersin Üniversitesi (Lisans Öğrencisi)
Bölüm: Kimya Mühendisliği
Mail: z.oruc3363@gmail.com

DENİZ KUŞLARI KOKULARINI ÇOK SEVDİĞİ 
İÇİN KİRLİ PLASTİK YİYOR

Çalışmalar, plastik enkazın alg yetiştirdiğini ve bu da alglerin büyüleyici aromasıyla kimyasal 
ürettiğini gösteriyor.

Kuşlar deniz çevresini kirleten plastikleri yediğinde, kilo konusunda çeşitli sağlık sorunları 
yaşarlar. Araştırmacılar, neden standart yiyecek gibi görünmeyen okyanus plastiklerinin 

hayvanları bu kadar çektiğini merak ettiler.
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Her yıl dünya çapında 20 milyon dolar sakızlara 
harcanıyor. Sakız sigaradan sonra sokakta en fazla 
bulunan ikinci çöp türü. İngiltere temizlenmesi için 
her yıl 50 milyon sterlin harcıyor.

Bullus, “Sakızın geri dönüşüme sokulmamasından 
hayrete düştüm. Sentetik kauçuktan yapılan sakız, 
aslında çok kullanışlı bir madde. Plastik gibi fosil 
yakıtlardan elde edilen petrokimya içeriyor. Bu 
yüzden sakız, imalat sanayinde kullanmaya elverişli.” 
açıklamasında bulundu.

İngiltere’deki Winchster Üniversitesi, çiğnenmiş 
sakızları toplamak için program başlattı. Çiğnenmiş 

sakızlar geri dönüşüm tesisinde, dönüşüme girmiş 
plastik ile işleme tabi tutuluyor. Ardından uzmanlar, 
bunlara şekil vererek yeni ürünler hazırlıyor. Geri 
dönüştürülmüş kupalar Winchster Üniversitesi’nde 
popüler. Üniversitede öğrenciler artık yere daha 
az sakız atıyor, üniversite temizlik masraflarından 
tasarruf yapıyor. Bullus, “Doğru davranışla insanların 
davranışlarını değiştirebileceğimize inanıyorum.” 
diyor. 

SAKIZ GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

BBC Türkiye’nin 13 Mart 2018 tarihli sosyal medya paylaşımına göre; sokağa attığımız bütün 
sakızlar geri dönüşüme dahil edilebilir ve yağmur çizmesi, ayakkabı tabani, kupa gibi farklı 
objeler halini alarak değerlendirilebilir. Bu dönüşüm bir kadının vizyonu sayesinde gerçekleşti: 
Anna Bullus
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Dış Pazarın Pozitif Katkısında Artış Var
2018 yılının kolay geçmediğini ifade eden PAGDER 
Başkanı Selçuk Gülsün: “ihracat 2018 yılında en önemli 
tesellimiz olurken, 2019’da da çift haneli artışlar 
devam edecek” dedi. Hammadde, mamul ve makine 
tarafında yüksek ihracat artışları yakaladıklarını 
dile getiren Gülsün, sözlerine şu şekilde devam etti: 
“yurtdışı pazarın sektör satışlarına pozitif yönde katkı 
vermeye devam ettiğini görmekteyiz. 2018 yılsonu 
ihracatında plastik hammaddede %25’ler; plastik 
mamulde %10’lar ve plastik işleme makinalarında 
%30’lar mertebesinde artış beklemekteyiz.” 

Plastik hammadde, mamul ve makine ihracatını 
göz önüne aldığımızda toplam sektör ihracatının 
%13,5 artışla 6,2 milyar dolara dayandığını ifade 
eden Gülsün, “2019’da hammadde ve mamul 
ihracatına plastik işleme makinalarını da dahil 
ettiğimizde sektörün 7 milyar dolara yakın bir ihracatı 
yakalayacağını düşünüyoruz” dedi. 

2019’da Sektör İhracatı Çift Haneli Büyümeye 
Devam Edecek
Açıklamalarına devam eden Gülsün: “ihracat odaklı 
bir yıl geçireceğimizi öngörmekteyiz. 2019’da plastik 
sektörünün en önemli gücü ihracat gelirlerindeki 
artış olacaktır. 2018 sektör ihracatındaki yüksek 
ivmelenmenin 2019’da da devam edeceğini ve 
pazar payımızdaki artışın devam edeceğini ön 
görmekteyiz. 

İç Pazarda Daralma Söz Konusu 
PAGDER Başkanı Gülsün, Türkiye plastik sektörünün 
2017’de %8 büyüme gösterdiğini ifade ederken; 
“2018 yılsonu itibarıyla miktar bazında %6 dolayında 
daralma ile yaklaşık 9,5 milyon ton işleme kapasitesi 
ve değer bazında ise %5 dolayında daralma ile 36,5 
milyar dolarlık ciro rakamlarının söz konusu olacağını 
tahmin etmekteyiz” dedi.

Bu daralmada otomotiv, beyaz eşya, inşaat, elektrik-
elektronik, mobilya gibi plastik sektörünün tedarikçi 

GÜLSÜN: 2019’DA PLASTİK SEKTÖRÜ 
OLARAK 7 MİLYAR DOLAR İHRACAT 
BEKLİYORUZ
14 Ocak 2019 tarihinde PAGDER’in resmi web sitesinde yayılanan habere göre; Geride kalan yıl 
ve 2019 yılı için sektörel gelişmeler hakkında değerlendirmeler yapan PAGDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Gülsün, plastik sektörünün 2019’da 7 milyar dolara yakın ihracat yapmasını 
beklediklerini belirtti.

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün
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Kaynak: PAGDER

Plastik Sektör Üretimi

olduğu birçok sektördeki ekonomik aktivitenin 
yavaşlamasının etkili unsurlardan biri olduğunu 
dile getiren Gülsün: “sınırlı etkili de olsa artan 
petrol fiyatlarının yanı sıra 2018’de kurun yarattığı 
erozyon, hammadde maliyetlerindeki artış, faiz 
oranlarındaki yükseliş, satışlarda ve yatırımlardaki 
düşüş plastik sektöründeki daralmanın arka planını 
oluşturmaktadır” dedi.   

Sözlerine “döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket 
en başta sektörün kullandığı hammaddeyi 
pahalılaştırmıştır” şeklinde devam PAGDER Başkanı: 
“bununla birlikte finans piyasaları kadar esnek 
olmayan imalat sanayinin maliyetlerini ayarlaması 

kolay olmamakla birlikte; kurdaki oynaklık belirsizliği 
daha da arttırmaktadır” dedi. 
Selçuk Gülsün değerlendirmelerinde şu ifadelere 
de yer verdi: “öncelikle döviz cinsinden borcu olan 
işletmelerimiz yaşanan kur şoklarının ardından 
temerrüde düşmeye başladılar. Ardından bankaların 
batık kredilerindeki genişlemeye bağlı olarak 
sağlıklı olan işletmelerin de finansman kaynaklarına 
erişememeye başladığını deneyimledik. Takipteki 
alacaklar arttı, yüksek faizden borçlanma maliyetleri 
yaygınlık kazandı ve pazardaki vadeler kısaldı. 
Yurtdışından borçlanma seviyesi düştü. Dolayısıyla 
kredi kanallarında da daralma yaşandı.”

Plastik Sektörü Dış Ticareti:

Kaynak: TUİK (T): Tahmin

İHRACAT
2017 2018 (T)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Hammadde 728,9 992,0 817,9 12,2 1.221,4 23,1

Plastik Mamul 1.617,3 4.281,9 1.779,2 10,0 4.735,4 10,6

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 162,5 N/A N/A 213,3 31,3

Kauçuk 598,2 2.452,3 682,0 14,0 2.831,5 15,5

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

İTHALAT
2017 2018 (T)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Hammadde 7.158,2 10.073,7 6.843,0 -4,4 10.281,9 2,1

Plastik Mamul 621,0 3.076,8 580,0 -6,6 2.870,4 -6,7

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 575,2 N/A N/A 627,0 9,0

Kauçuk 983,1 2.933,8 1.063,7 8,2 2.865,5 -2,3

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

TOPLAM DIŞ TİCARET
2017 2018 (T)

Değer Değer % Değ.

İhracat 155.927,8 168.028,7 7,8

İthalat 229.125,3 229.592,6 0,2



SEKTÖREL

44

2019’da da Sektörün Performansını Etkileyecek 
Meydan Okumalar Var
PAGDER Başkanı 2019 için özellikle iç pazarı 
etkileyebilecek meydan okumalara ilişkin beklenti 
ve öngörülerini şu şekilde belirtti: “küresel ekonomi 
açısından korumacı ticaret politikalarının da etkisiyle 
sınırlı bir büyüme beklenmektedir. Diğer taraftan Avro 
Alanı için 2019 büyüme beklentileri %1,8 düzeyindedir. 
ABD faiz oranlarının artmaya devam edeceği 
yönündeki beklentiler ile sermaye çıkışları bizim gibi 
gelişme yolunda olan ülkeler için negatif dışsallıklar 
üretmeye devam edebilecektir. Yakın coğrafyada 
yaşanan gerilimler ihracat pazarlarımızda çeşitlilik 
yapmaya yönelik attığımız adımların devam 
edeceğini işaret edebilmektedir. 

Türkiye’nin geleneksel müttefikleri ile bir süredir 
anlaşmazlıklar yaşaması, bu işbirliklerinin sarsılması 
ekonomik işbirliklerinin de etkilenmesine neden 
olabilmektedir. 2019 yılında Türkiye’nin uluslararası 
ilişkilerinde kolay olmayan koşulların geçerliliğini 
koruyacağını öngördüğümüzde finansmana erişim, 
kurdaki dalgalanmalar gibi konular gündemimizde 
kalmaya devam edebilir.    

Türkiye plastik sektörünün iç pazar büyümesi 
açısından 2019 yılının 2018 yılına benzer bir 
performansa sahne olabileceğini öngörmekteyiz. 
Sektörde iç pazardaki daralmanın 2019 yılında 
da sürmesi beklentiler dâhilindedir. Belirsizlik ve 
finansman maliyetlerinin yüksekliği yeni yatırımlarda 
yavaşlamaya neden olabilecekken; 2019’da yerli 
yatırım mallarına olan talep bir miktar daha fazla 
olabilir.”

Enerji Verimliliği Yatırımlarına Daha Fazla 
Teşvik Sunulabilir 
2019 yılında sektörün önündeki meydan okumalardan 
birinin enerji maliyetlerindeki artış olduğunu dile 

getiren Gülsün: “artan elektrik maliyetlerine bağlı 
olarak 2019’da işletmelerde enerji verimliliği ve 
tasarrufunun arttırılması gündeme gelebilecektir. 
Bununla ilgili yapılacakenerji verimliliği yatırımlarına 
teşvikler sunulmalıdır. Sürdürülebilir enerjiye yönelik 
işletme yatırımlarında fonlama ve teşvik uygulamaları 
devreye alınmalıdır” dedi.

Mesleki Eğitimin Niteliğini Yükseltmek için 
STK’lara Destek Verilmeli
Önümüzdeki süreçte sektöre nitelikli teknik eleman 
yetiştirilmesi bağlamında gerekli aksiyonların 
alınması büyük önem arz etmektedir diyen Selçuk 
Gülsün: “maalesef meslek okulları veya üniversitelerin 
ilgili bölümlerini bitiren gençlerimiz yeterli mesleki 
bilgiden yoksun olarak mezun olmaktadır. Bu 
nedenle söz konusu gençlerimizin yoğun teorik ve 
pratik mesleki eğitim programlarına tabi tutulması 
gerekmektedir. Diğer taraftan bu gençlerimizin 
eğitimcilerinin de eğitilmesi, devletin bu alanlarda 
STK’lar ile birlikte hareket ederek, mesleki eğitime 
destek vermesi katkı sağlayacaktır. Birden fazla 
sektörü temsil eden, karma yapılı örgütler yerine 
doğrudan o sektöre hizmet eden, alanında 
özelleşmiş STK’ların kaynakları arttırılarak, mesleki 
eğitim alanında desteklenmeleri faydalı olacaktır” 
şeklinde sözlerine devam etti.

Ticaret Politikası Savunma Araçları Katma 
Değer Zincirini Dikkate Almıyor 
Gülsün: “Hammaddede rekabet gücümüzü 
zayıflatan ilave vergi, gözetim, anti-damping, 
referans fiyat uygulamaları gibi düzenlemeler 
katma değer zinciri esas alındığında istenen faydayı 
üretmemektedir. Burada tam tersine olarak bitmiş 
mamul üreticilerinin temel girdilere en rekabetçi 
fiyatlardan erişmesi ve ihracata yönlendirilmeleri 
gerekmektedir” diyerek sözlerini sonlandırdı.
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İngiltere, son yıllarda plastik çöplerini ağırlıklı olarak 
Çin’e gönderiyordu. Ancak yaklaşık 1 yıl önce Çin ülke 
dışından çöp alınmasını yasaklayan bir yasa çıkardı. 
Bu gelişmenin ardından Malezya, Türkiye, Polonya, 
Endonezya ve Polonya gibi ülkelere İngiltere’nin 
gönderdiği plastik çöp oranı arttı. 

Ülkede plastik çöp dağları oluşmuş değil; Çin’in 
çekilmesiyle ortaya çıkan boşluğu başka ülkeler 
doldurmuş durumda.

İngiltere bazı plastik çöplerinden ise yakarak 
kurtuluyor. 

TÜRKİYE İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ
Çin’in plastik alımını durdurduğu Kasım 2017’den 
Ekim 2018’e kadar olan dönemde İngiltere 611 bin 
ton plastik çöpü yurtdışına gönderdi. Bu dönemde 
yurtdışına giden çöpün miktarı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 10 geriledi. 
Çin’in denklemden çıkmasıyla İngiltere’nin plastik 

çöplerini almaya başlayan başlıca ülkeler ise 
Malezya ile Türkiye oldular. Ülkeler plastik çöpleri 
alıp geri dönüştürerek kâr elde edebildikleri için 
yurtdışından plastik alımını tercih edebiliyor. 

Kaynak: BBC News/ Türkiye, 1 Ocak 2019 tarihli haberi 

İngiltere plastik çöplerini nereye gönderiyor?
(Yurtdışına gönderilen plsatik çöp miktarı, ton)

TÜRKİYE İNGİLTERE’NİN PLASTİK ÇÖPLERİNİ 
DÖNÜŞTÜRMEK ÜZERE ALIYOR

Çin dışarıdan dönüştürmek üzere plastik alımını durdurdu. Çin’in aldığı bu karar plastik alımı 
gerçekleştiren  diğer ülkeleri etkiledi. İngiltere Çevre İdaresi Paketleme Verileri’ne göre Türkiye, 

Kasım 2017 - Ekim 2018 döneminde İngiltere’den 80 bin ton plastik çöp aldı. İngiltere’den 
Türkiye’ye gönderilen çöpler bir yıl öncesine kıyasla yüzde 33 arttı. Bu sayede Türkiye 

Malezya’nın ardından İngiltere’nin en çok plastik çöp gönderdiği ikinci ülke konumuna yükseldi. 

Malezya

Kasım 2017 - Ekim 2018 Kasım 2016 - Ekim 2017

Türkiye

Polonya

Endonezya

Hollanda
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K Plastik ve Kauçuk için dünya çapında en anlamlı 
fuardır. 16 ila 23 Ekim 2019 tarihleri arasında 
Düsseldorf’ta düzenlenecektir. 3.000’i aşkın katılımcı 
sayısı ile K, 2019 yılında da ideal iş ve irtibat platformu 
olma iddiasını taşımaktadır. Plastik ve kauçuk 
sanayilerinin lider kuruluşları sektörün ürün/hizmet 
yelpazesinin tamamını azami uluslararası düzeyde 
göstermektedir.

Geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunan fuar, 
hammadde ve yardımcı maddeler, makine ve 
teçhizat, yarı mamuller, teknik parçalar, güçlendirilmiş 
plastik ürünler yanında sektörü hizmet, araştırma 
ve bilimsel anlamda da doyuracak bir potansiyele 
sahiptir.

K bünyesinde, fuar ziyaretçileri, plastik mamul 
imalatından pastik imalatı ve kauçuk işlemeye; 
ambalaj ve dağıtımdan inşaat ve konuta kadar 
aradıklarını bulabilecektir.

K2019 PLASTİK VE 
KAUÇUK FUARI 
YOLDA

İnovasyon, bilgi ve yatırım için sektörün buluşma noktası sloganıyla yoluna devam eden
K Plastik ve Kauçuk Fuarı, 2019 Ekim Ayında sektör temsilcilerini bir kere daha buluşturmaya 
hazırlanıyor.
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Plast Eurasia 2019, katılımcı profilini plastik makineleri, 
kimyasal ve hammadde üreticileri; ziyaretçi profilini 
ise plastik sanayicileri ile yine plastik sektörüne 
çalışan makine sanayicileri oluşturuyor. 
Avrupa’da her yıl düzenlenen en büyük plastik 
endüstrisi fuarı olan Plast Eurasia İstanbul; 
Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı Tüyap 
Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından PAGEV (Türk 
Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı) iş birliği ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
Büyükçekmece, İstanbul’da düzenlenmektedir.

Plast Eurasia İstanbul 2019, 29. Uluslararası İstanbul 
Plastik Endüstrisi Fuarı TÜYAP tarafından PAGEV 
iş birliği ile 4 - 7 Aralık 2019 tarihinde Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul’da 
düzenlenecektir.
Plast Eurasia İstanbul 2019, 29. kez 04- 07 Aralık 
2019 tarihinde düzenleniyor. Tüyap İstanbul Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek organizasyon, 
plastik endüstrisi temsilcilerini bir araya getirecek. 
Avrasya’nın Lider Plastik Endüstrisi Fuarı, 10.00- 19.00 
saatleri arasında açık olacak. 

PLAST EURASIA 
YOLDA

Plast Eurasia İstanbul 2019, 29. kez 04- 07 Aralık 2019 tarihinde düzenleniyor. Tüyap İstanbul 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek organizasyon, plastik endüstrisi temsilcilerini bir 

araya getirecek. Avrasya’nın Lider Plastik Endüstrisi Fuarı, 10.00- 19.00 saatleri arasında açık 
olacak. 
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Meksika ve Latin Amerika bölgesinin en önemli 
uluslararası sektör buluşmalarından birisi olan Plast 
Imagen Mexico 2019 Fuarı, 02-05 Nisan 2019’da 
gerçekleştirildi 22.’si düzenlenecek fuar Latin 
Amerika’daki plastik sektörünün fikir alışverişi, ağ 
oluşturma, teknoloji takibi alanında en yeni ürünleri 
sergileme imkanı sağlayan en önemli platformu 
konumundadır.

Plast ImagenMexico resmi web sitesinde edinilen 
bilgiye göre; Meksika plastik sektöründe 4 bin 580 
şirket faaliyet göstermekte olup, bunların yüzde 4’ü 

büyük ölçekli şirketler, yüzde 12’si orta ölçekli şirketler, 
yüzde 24’ü küçük şirketler ve yüzde 60’ı mikro 
işletmeler olarak sınıflandırılmakta.

Neden Plast Imagen?

• 36 ülkeden 30.000 ziyaretçi
• 45 bin metrekare’den fazla sergi alanı
• 27 ülkeden 870’i aşkın katılımcı
• Dünyanın en büyük 14. ekonomisi
• 130 milyonu aşkın nüfusu ile Latin Amerika ülkelerinin 
yükselen pazarı

PLAST IMAGEN MEKSİKA 2019 GERİDE KALDI
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M-Koplas 2019 Mart ayında düzenlendi. “M- 
Koplas, Uluslararası Plastik ve Kauçuk Fuarı sadece 
plastik teknolojilerinin tüm yelpazesini sunmakla 
kalmayacak; aynı zamanda çevremizin geleceğini 
nasıl geliştireceğimizi de anlatacak.” şeklinde bir 
iddia ileri süren fuar dünya plastik sektörünün önemli 
fuarlarından olarak görülüyor.
 
Koplast 2019, 12- 16 Mart tarihleri arasında, Güney 
Kore’nin, Seul şehrinde gerçekleştirildi. Koplas Fuarı 
aynı zamanda bir B2B iş etkinliği platformudur. Korea 
E&Ex Inc. tarafından organize edilen Koplas Fuarı, 

plastik, ambalaj ve kauçuk sektöründen uluslararası 
katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirmeyi 
hedeflemektedir.

2019 yılında 25. kez düzenlenen Koplas Fuarı’nda 
plastik hammaddesinden kalıplara, makine, yardımcı 
ekipman ve otomasyon çözümlerinden baskı ve 
paketleme olanaklarına kadar çok çeşitli sektörler bir 
araya gelmiştir. KOPLAS 2019’da 30’a yakın ülkeden 
katılımcının ürünlerini sergiledi ve  90.000’den fazla 
yerel ve küresel ziyaretçi fuarda bulunmuştur.

M-KOPLAS 2019 DÜZENLENDİ
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Her yıl düzenlenen Plastics&Rubber Indonesia - 
Uluslararası Plastik ve Kauçuk Makineleri, İşleme ve 
Malzemeleri Fuarı, bu yıl 11- 14 Eylül tarihleri arasında 
Endonezya’nın Jakarta şehrinde gerçekleşecektir.

Genel katılımcı profili; katkı ve dolgu maddeleri, 

plastik makineleri ve yardımcı ekipmanları, ölçme, 
kontrol ve test ekipmanları, ambalaj malzemeleri, 
işleme sonrası makineler, ön-işleme ve geri dönüşüm 
presleri, güçlendirici elyaf ve malzemeler, kauçuk-
sentetik elyaflar, yarı mamul ürünler, termoplastikler, 
termoplastik elastomerler ve termosetler olarak 
ifade edilebilir.

Fuar organizasyon firmasının resmi web sitesi olan 
pamerindo.com adresinden edinilen bilgiye göre; 
Endonezya, Uluslararası Plastik ve Kauçuk Makineleri 
Fuarı,  Güney Doğu Asya’nın en büyük pazarlarındaki 
en büyük sergilerden biri olma özelliğini taşıyor. 
Fuar 4 gün boyunca sürecek.

ENDONEZYA, ULUSLARARASI PLASTİK VE 
KAUÇUK MAKİNELERİ FUARI EYLÜLDE

11- 14 Eylül 2019 tarihlerinde Endonezya’nın Jakarta Şehrinde plastik ve kauçuk makineleri ve 
işleme malzemeleri üzerine bir fuar düzenlenecek. Her yıl düzenlenen fuar geçen yıl 14- 17 Kasım 
2018 tarihlerinde düzenlenmiş ve dünyanın farklı noktalarından plastik sektörü temsilcilerini 
buluşturmuştu.
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AKY 52
DİKEY PAKETLEME MAKİNESİ 

HIZLI İŞ, TEMİZ İŞ!

Fabrika/Factory: Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi Rasim Dokur Bulvarı No:19  Mersin / TÜRKİYE
Tel:(+90324) 502 00 60-61         Fax: (+90324) 502 00 62                 email: info@akytechnology.com

www.akytechnology.com  
www.akytechnology.com.tr
www.akytech.com

Detaylı bilgi için:

Paketleme işlemi için özel olarak tasarlanmış AKY 52, DAKİKADA 120 ADET PAKET yapabilme 
kapasitesine sahip. Yüksek hızlara çıkmaya olanak sağlayan VAKUM TEKNOLOJİSİ, SERVO MOTOR 
TEKNOLOJİSİ ve paket kaymalarını önlemek için geliştirilen KONTROL SİSTEMİyle iddialı bir makine 
olan AKY 52’de, YASTIK VE KÖRÜK TİPİ PAKET yapabilme özelliği bulunuyor. AKY Technology, TEKNİK 
SERVİS HİZMETİyle makine kullanıcısının 7/24 yanında! 

AKY Technology ile teknoyenilik zamanı sürecek.
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AMBALAJ SEKTÖRÜNDEN CARİ AÇIĞA 1 
MİLYAR 320 MİLYON DOLARLIK KATKI 
Sektörün toplam ihracatı değer olarak %11 artış gösterdi 
 
Türk ambalaj sanayi ihracattaki büyümesine devam ediyor. Sektörün 2018 yılı toplam ihracatı 
bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 9, değer olarak ise yüzde 11 artış gösterdi. Aynı yıldaki 
ithalat ise miktar olarak yüzde 4, değer olarak yüzde 2 geriledi. Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün geçtiğimiz yıl 1 milyar 320 milyon dolar dış ticaret fazlası 
verdiğine dikkat çekerek, cari açığa yaptıkları pozitif katkının arttığını söyledi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 2018 İthalat & 
İhracat Raporunu açıkladı. Buna göre 2017 yılında 
2 milyon 125 bin ton olan toplam ambalaj ihracatı 
2018’de yüzde 9’luk artışla 2 milyon 325 bin ton 
olarak gerçekleşti. Değer olarak bakıldığında ise 
yıllık ihracat yüzde 11 artışla 4,15 milyar dolardan 
4,6 milyar dolara çıktı. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl ton 
başına ihracat 1.951 dolardan 1.980 dolara yükseldi.

EN YÜKSEK İHRACAT PLASTİK AMBALAJDA
Toplam içerisindeki dağılıma bakıldığında plastik 
ambalaj ihracatı 2,99 milyar dolar ve yüzde 65’lik 
payla en çok ihracatı gerçekleştirilen ambalaj türü 
oldu.

Onu 1,1 milyar dolar ve yüzde 24 payla kâğıt ve karton 
ambalaj ihracatı takip ederken, metal ambalajda 
380,5 milyon dolar, cam ambalajda 80,1 milyon 
dolar, ahşap ambalajda 30,9 milyon dolar, diğer 
torba ve çuval toplamında da 11,5 milyon dolarlık 
ihracat yapıldı.

Ambalaj sektörü geçtiğimiz yıl en çok ihracatı ise 
356 milyon dolarla İngiltere’ye gerçekleştirdi. Bu 
ülkeye yapılan ihracat yüzde 35 artış gösterirken, 
İngiltere’nin hemen arkasında ise yüzde 10’luk değer 
artışı ve 355,7 milyon dolarlık ihracat rakamı ile 
Almanya yer aldı. Bu iki ülkeyi 296,9 milyon dolarla 
Irak, 210,7 milyon dolarla İtalya ve 196 milyon dolarla 
İsrail takip etti. En çok ihracat yaptığımız 10 ülke 
sıralamasına bu ülkelerin ardından Fransa, İran, ABD, 

Hollanda ve Mısır girdi. İthalat tarafına bakıldığında 
ise sektörün dışa bağımlılığında azalma olduğu 
görüldü. Ambalaj sektörü ithalatı geçtiğimiz yıl 
miktar olarak yüzde 4 azalışla 1,7 milyon tona, değer 
olarak da yüzde 2 düşüşle 3,28 milyar dolara geriledi. 
Almanya, Çin, İtalya, ABD ve Fransa en çok ambalaj 
ithalatı yapılan ülkeler olarak öne çıktı.

İHRACAT ARTIYOR İTHALAT AZALIYOR
Açıklanan rakamları değerlendiren Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zekii Sarıbekir, 
Türkiye’nin ambalaj sektöründe bölgenin en güçlü 
ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekti ve özellikle 
lojistik yönünden büyük avantajının olduğunu 
vurguladı.

Türkiye’den Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun büyük 
bölümüne tırlarla 1-1,5 günde teslimat yapılabildiğini 
kaydeden Sarıbekir, ayrıca fiyat kalite dengesi olarak 
da Türkiye’nin son dönemde çok öne çıktığını belirtti. 
İngiltere ve İtalya başta olmak üzere Avrupa’ya 
yapılan ihracatın giderek arttığını ve Türkiye’nin 
pozisyonunu güçlendirdiğini kaydeden Sarıbekir, 
toplamda 180 ülkeye ihracat yapıldığının altını çizdi.

İhracattaki gelişme kadar ithalatın gerilemesinin de 
sektör açısından çok önemli bir gelişme olduğunu 
kaydeden Sarıbekir, “Geçtiğimiz yıl bir taraftan 
ihracatımızı artırdık, diğer yandan ise ithalatı 
düşürdük.

2017 yılında 787,1 milyon dolar seviyesinde olan 
sektörel dış ticaret fazlası geçtiğimiz yıl yüzde 67,9 
artışla 1,32 milyar dolara yükseldi. Böylece cari açığa 
yaptığımız pozitif katkıyı da artırmış olduk. Ambalaj 
sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat 
yapmak ve Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az 
yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

Kaynak: ASD 
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ABD, TÜRKİYE’Yİ GENELLEŞTİRİLMİŞ 
TERCİHLER SİSTEMİNDEN ÇIKARDI
2019 yılının Nisan Ayında Pagev Başkanı Yavuz Eroğlu açıklama yaptı. Açıklamasında; 
“Trump bir yandan GTS ile vergi koyarken bir yandan da “gelin Amerika’da üretin diyor.” dedi. 
ABD’nin, Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden (GTS) çıkarması yönündeki kararını 
değerlendiren PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Yıllık 250 milyon doları bulan plastik ihracatımız 
olumsuz etkilenecek” dedi.
ABD, Genelleştirilmiş Ticaret Sistemi ile sadece 
bir senede 20 milyar doları aşkın ürünü sistemde 
yer alan ülkelerden düşük veya sıfır vergi ile alıyor. 
ABD’nin asıl amacının üretimi Amerika’ya çekmek 
olduğunu belirten Eroğlu, sektörün pazar çeşitliliğini 
artırarak bu kaybı telafi etmeye çalışacağını söyledi.

Türkiye’nin 2018 yılının 11 ayında 1,74 milyar dolarlık 
ürünü bu kapsamda Amerika’ya ihraç ettiğini 
belirten Eroğlu, Türk plastik sektörünün direkt 
ve dolaylı olarak ABD’ye ihracatının 250 milyon 
doları bulduğunu belirterek Türkiye’nin GTS’den 
çıkarılmasının ihracatlarına olumsuz yansıyacağına 
dikkat çekti.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve 
Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Eroğlu, yaptığı açıklamada şunları da ifade etti: 
“Türk plastik sektörü GTS içinde belirtilen ürünleri 
üretip Amerika’ya ihraç ediyor. Nitekim 2018 yılında 
Türkiye’nin ABD’ye plastikten mamul ürün ihracatı 
144 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Doğrudan 
ihracat yanında yine GTS kapsamında ihraç 
edilen birçok ürünün içerisinde plastik parçalar 
veya aksam kullanılıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin 
doğrudan ve dolaylı ABD’ye yaptığı plastik ihracatı 
tahmini 250 milyon doları buluyor. Türkiye GTS 
kapsamından çıkarıldığında plastik sektörünün 
ihraç ettiği ürünlere yüzde 6,5’e kadar varan vergi 
uygulanacaktır. Bu vergi Çin ürünleri için hali hazırda 
uygulanıyor ve Hindistan menşeli ürünlere de Türkiye 
ile birlikte uygulanacak. Ancak her şeye rağmen bu 

durum Türkiye plastik sanayinin ABD pazarındaki 
rekabetçilik gücünü azaltacaktır. Dünya genelinde 
zaten hızla yayılan ticaret savaşlarının bir yansıması 
olan bu uygulama gerek ABD’deki Türk malı alıcılarını 
gerekse de ihracatçılarımızı olumsuz etkileyecektir.”

ABD’den Türk plastik üreticilerine cazip teklif
PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, bu kararın ABD’nin 
ülkede üretimi destekleyen politikalarının bir 
yansıması olarak da nitelendirerek, “Uzun bir süredir 
Trump Hükümeti’nin ABD’de üretim yapılmasını 
desteklemek amacıyla Türk plastik sektörü 
firmalarını ABD’de üretime davet eden ve cazip 
teklifler sunan politikasının bir yansıması olarak bu 
uygulamayı görmekteyiz. Yani burada ana amaçları 
bu tür üretimleri ABD’ye kaydırmak. Nitekim bu yeni 
uygulama özellikle ABD pazarına üretim yapan 
firmalarımızdan bazılarının orada üretim yapma 
projelerini hızlandıracaktır. Türkiye’de özellikle 
sanayiyi destekleyen politikaların devamlılığı ve 
yatırım ortamının iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar 
bu yöndeki kayıpları engellemek içi çok önemli. 
Dünya altıncısı ve Avrupa ikincisi olan Türk plastik 
sektörü için ABD pazarına yapılan ihracat her ne 
kadar görece olarak küçük olsa bile her sene en hızlı 
büyüyen pazarımız konumundaydı. Bu uygulamanın 
hızla gelişen bir pazarımızı yavaşlatması söz konusu 
olacaktır ancak çözüm tabii ki pazar çeşitliliğimizi 
arttırmak ve ticaret savaşlarının hızla hüküm sürdüğü 
bu ortamda daha bakir olan Afrika, Uzakdoğu ve 
Latin Amerika gibi pazarları daha da geliştirmektir” 
diyerek sözlerini tamamladı.



SEKTÖREL

54

AMBALAJDA TÜRKİYE’YE ÖDÜL YAĞDI
Ambalaj Sanayicileri Derneği’nden 20 Mayıs 2019 tarihinde gelen basın açıklamasına göre; 
Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışmalarından 
olan WorldStar 2019 Yarışması’nda Türkiye 22 ödül birden kazandı. Türkiye bu sonuçla en çok 
ödül alan ikinci ülke oldu. 
WorldStar 2019’da 35 ülke 12 farklı kategoride 
yarışırken, toplam 319 başvuru yapıldı. En fazla ödül 
alan üç ülke 26 ödülle Japonya, 22 ödülle Türkiye ve 
21 ödülle Çin olarak sıralandı. Ödül kazanan firmalar 
ödüllerini Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da 
düzenlenen ödül töreninde aldı. 

Bir önceki sene 5 ödül alan Türkiye’nin bu sene 
ödül sayısını 22’ye çıkardığını söyleyen Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, 
bunun Türkiye Ambalaj Sektörü adına çok önemli 
bir başarı olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin ambalaj 
sektöründe çok önemli bir ülke olduğuna işaret eden 
Zeki Sarıbekir, katma değerli üretime odaklanarak 
istikrarlı büyümenin devam edeceğini belirtti. 

Yarışmaya katılan ve ödül kazanan tüm şirketleri 
tebrik eden Zeki Sarıbekir, bu gibi yarışmalardan 
gelen ödüllerin Türkiye Ambalaj Sektörünün 
küresel ölçekteki algısını güçlendirdiğini vurguladı. 
Geçtiğimiz yıl sekizincisi düzenlenen Ambalaj Ay 
Yıldızları Yarışması’na da değinen Zeki Sarıbekir, 
uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip 
ülkemizdeki tek Ambalaj Yarışması olduğuna dikkat 
çekti. Bu yarışmayı marka sahiplerine, tasarımcılara 
ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda 
rekabet gücü kazandırmak için başlattıklarına 
işaret eden Zeki Sarıbekir, kazananların WPO 
Dünya Ambalaj Örgütü ve APF Asya Ambalaj 
Federasyonu’nun düzenlediği WorldStar ve AsiaStar 
yarışmalarına da katılabildiklerini ifade etti. 

WorldStar 2019 Yarışması’nda ödül alan şirket ve 
ambalajlar:
1. Anadolu Cam Sanayii - Frederik
2. Asaş Ambalaj Baskı Sanayi - Cepli Paket

3. Asaş Ambalaj Baskı Sanayi - Mesajlı Paket
4. Bak Ambalaj Sanayi - BAK Specials Paskalya 
Noctiluca®Ambalajı
5. Bayındır Ambalaj Sanayi - Akustik Kutu ve 
Seperatör
6. Bayındır Ambalaj Sanayi - Teknolojik Kutu
7. Beta Gıda Sanayi - Beta Tea Tera Nova 
Koleksiyonu
8. Camiş Ambalaj Sanayi - Paşabahçe 12’li Fincan 
ve Tabak Display Tavası 
9. Elif Plastik Ambalaj Sanayi - Elif HyPer-Yüksek 
Performanslı  PE Ambalaj   Çözümü 
10. Greiner Ambalaj Sanayi - 95 mm Çap 
Termoform Kaşıklı Kapak
11. Harman Ambalaj Sanayi - O’cup Oven Cups
12. Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi - 
Pick Up Tray     
13. Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi - 
Side Support 
14. Netpak Ambalaj Sanayi- Pratik Market Torbası
15. Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi - 
Taşımalı Meyve Kutusu 
16. Özerplast Plastik Sanayi - 4x50 ml Efes Malt Şişe 
Mp Ambalaj
17. Özler Plastik Sanayi - Sıcak Doluma Uygun Aktif 
Oksijen Bariyerli PET  Ketçap Şişesi
18. Platin Ambalaj Tasarım -  Yudum Egemden 
Gurme Serisi Zeytinyağı Cam Şişe
19. Sarten Ambalaj Sanayi - 5 Lt & 10 Lt Opet 
Adblue Bidonu
20. Teksan Teneke Kutu Ambalaj Sanayi - Jack 
Daniel’s Tennessee Honey
21. Teksan Teneke Kutu Ambalaj Sanayi- Vitanella 
Premium Çay Kutuları
22. Unilever Sanayi - Toz Tutmayan Kolay Açılan 
Çay Ambalajı 
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PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİSİ SIFIR 
ATIK PROJESİNİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞI 
OLACAK!
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün: “Yakın zamanda 
yaptığımız plastik geri dönüşüm çalıştayının sonuçlarına bağlı olarak İKMİB bünyesinde Plastik 
Geri Dönüşüm Komitesi kuruldu, bu endüstrinin aktörleri sıfır atık projesinin de en önemli 
paydaşı olacak” dedi. 

İKMİB Plastik Geri Dönüşüm Komitesi 
Başkanlığını Selçuk Gülsün Yürütecek  
Bir ay önce İKMİB’le ortaklaşa olarak plastik geri 
dönüşüm endüstrisinin mensuplarını strateji çalıştayı 
etrafında bir araya getiren PAGDER, çalıştay 
sonuçlarına bağlı olarak İKMİB bünyesinde bir Plastik 
Geri Dönüşüm Komitesi’nin kurulduğunu açıkladı. 
Komite faaliyetlerinin sıfır atık projesine de hizmet 
sağlayacağı ifade edilirken, güçlü bir plastik geri 
dönüşüm endüstrisinin sıfır atık projesinin en önemli 
ve kritik paydaşlardan biri olacağı dile getirildi. 
Başkanlığını da yürüttüğü Komitenin bayramdan 
sonra hızla faaliyetlerine başlayacağını belirten 
PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün: “en önemli amacımız, 
geniş bir çerçeve sunan bu sektörün paydaşları 
arasında diyalog ve eşgüdüm sağlamak olacak. 
Komitemize üyemiz ve sektör mensuplarımızın yanı 
sıra akademisyenler, paydaş sivil toplum temsilcileri, 
ticaret ve sanayi odası meslek komitesi temsilcileri, 
medya temsilcileri gibi geniş bir yelpazeden katılım 
olacak” dedi.   

Bir Petrokimya Tesisi Kadar Üretim Yapılıyor, 
Cari Açık Kapanacak 
Türkiye’nin plastik hammadde tarafında yüzde 
90 oranında dışa bağımlı olduğunu dile getiren 
Gülsün, şu andaki yatırımlarla geri dönüştürülmüş 
plastiklerden elde edilen hammaddenin bir 
petrokimya tesisinin sağlayacağı üretime yaklaştığını 

ifade etti. Gülsün, şunları da ekledi: “ülkemizde 
kaynağında ayrıştırmanın yeterli olmaması nedeniyle 
mevcut halde temiz, geri dönüştürülebilir atıkları ithal 
ediyoruz ancak sıfır atık projesi ile birlikte ülkemizdeki 
geri dönüştürülebilecek atık miktarının da yeterli 
hale gelebileceğine inanıyoruz. Hedefimiz 2030’da 
plastik hammaddede cari açığımızı %35,1 azaltmak. 
Bununla birlikte, plastik geri dönüşüm endüstrisi 
petrokimya yatırımlarından farklı olarak ülke sathına 
yayılabiliyor ve bu durumda bölgesel gelişmişlik 
farklarının azaltılmasına da katkıda bulunuyor.” 

Jargon Değişmeli, Döngüsel Ekonomi Dili 
Hakim Olmalı 
Döngüsel ekonominin, geleceğin ekonomik modeli 
olduğunu belirten PAGDER Başkanı, sözlerini şu 
şekilde sonlandırdı: “kamuoyuna sunulmaya çalışılan 
jargonun eskide kaldığına inanıyoruz, zira sıfır 
atık projesinde “çöp” diye bir kavram yoktur, “geri 
dönüştürülebilir atık” vardır. Geri dönüştüremediğin 
varsa da “enerji”ye dönüştürür, yoluna devam 
edersin. Amaç, sıfır atık projesinin nihai amacında 
olduğu gibi Türkiye’nin döngüsel ekonominin en 
başarılı aktörlerinden biri haline gelmesidir. Yalnızca 
kendi atığını dönüştürmek başarıdır. Ancak hedef 
Türkiye’nin büyümesi ise yeni ekonomik modellerde 
söz sahibi olmak gerekir. Yani Türkiye için geri 
dönüşüm teknolojileri ile de büyümek gündeme 
alınabilmelidir. Gelişen bu endüstride söz sahibi 
olmak istiyorsan kendi atığından daha fazlasını 
dönüştürecek kapasite ve teknolojiye sahip 
olmalısın.”
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SIFIR ATIK İÇİN SANAYİ NEFERLERİ PAGDER 
ÇATISI ALTINDA BİR ARAYA GELDİ
Plastik Geri Dönüşüm İşletmeleri için Stratejik Açılımlar Çalıştayı düzenlendi. Plastik Sanayicileri 
Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün: “Ekonomimizin nefes alması için 
yeni bir yol açan plastik geri dönüşüm işletmeleri, cari açığımızı kapattığı gibi geleceğin sektörü 
olarak ülkemize büyük bir potansiyel sunuyor” dedi. 

Döngüsel Ekonominin Neferleri Algı 
Operasyonlarından Memnun Değil  
Küresel düzeyde geleceğin ekonomi modeli 
olarak sunulan döngüsel ekonominin en önemli 
unsurlarından birini oluşturan plastik geri dönüşüm 
işletmeleri, PAGDER tarafından düzenlenen 
çalıştayda bir araya geldi. İKMİB’in de partneri 
olduğu çalıştayda kamu politikalarının yanlış 
yöne savrulmasına neden olacak boyutta algı 
operasyonlarının yürütüldüğü vurgulandı.

Son zamanlarda Türkiye’nin atık ithalatının tehlike 
boyutlarına vardığı yönünde kamuoyu oluşturulmaya 
çalışıldığını ifade eden PAGDER Başkanı “algı ile bu iş 
olmaz, tüm veriler devletimizin elinde, lisanslı plastik 
geri dönüşümcüleri dünyaya ihracat yapıyor, şu 
andaki hesaplamalarımıza göre oluşturulan katma 
değer üç buçuk katı, hangi sektör bu kadar verimli?” 
dedi. 

Selçuk Gülsün sözlerine şu şekilde devam etti: “işi 
hakkı ile yapmayanlar var ise davul da tokmak da 
devletimizin elinde, her türlü denetimi-gözetimi 
yapılmalı, yoksa dünyanın gittiği yönün tersine 
ihracatın da parlayan yıldızı olan lisanslı geri 
dönüşümcülerimizin içeride yeterince bulunmayan 
temiz ve geri dönüştürülmeye hazır atığı rekabetçi 
fiyatlardan elde etmesi kadar doğal ne olabilir?         

Türkiye’nin Atık İthalatı Arttı Diyenler Çekya’ya 
Baksın
Çıkarları bunu gerektiren bazı çevrelerin “dünyanın 
atığı bize geliyor” diye gerçeklere yön saptırdığını 
dile getiren Gülsün: “bu yaklaşımın sıfır atık yaklaşımı 
ile uyumlu olmadığını vurguluyoruz. Kaynağında 
ayrıştırma sistemimiz şu an yeterli seviyeye 
daha gelmedi. Bu yüzden mevcut durumda geri 
dönüştürülebilir, temiz, yurtiçi fiyatlarının yarısına 
plastik atık alıyoruz ve bunları geri dönüştürerek 
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dünyaya ihraç ediyoruz. Yatırımlarımız artıyor ve 
dünyanın döngüsel ekonomiye geçişi ile birlikte söz 
sahibi oyunculardan biri olacağız. Kimse, Türkiye’nin 
döngüsel ekonomi sistemi içinde söz sahibi olmasını 
çekememezlik yapmasın. Kendi çıkarlarını bir tarafa 
bıraksın ve ülkemiz ekonomisi için katma değer 
oluşturan, cari açığı kapatan bu sektörün hakkını 
versin” dedi. 

PAGDER Genel Sekreteri Dr. Selçuk Mutlu ise 
çalıştayda yaptığı sunumda “yakın zamanda 
plastik atık geri dönüşümü için en fazla ithalat 
artışının yaşandığı 5. ülke Türkiye ise 6. ülke Çekya” 
dedi. Toplam plastik atık ithalatında Hollanda ve 
Almanya’nın gerisinde yer aldığımızın gösterildiği 
sunumda dünyanın geri dönüşüme yöneldiği 
belirtilerek, atık ithalatının denetim altında olduğu, 
yalnızca lisanslı işletmeler tarafından yapıldığı; 
Türkiye, Çekya, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan gibi 
ülkelerin gelecek için pozisyon aldığının görüldüğü 
vurgulandı.  

Doğru Adımlarla Gelecek Ekonomisinin Can 
Damarı Olur
“Atık geri dönüşümünde lojistik üstünlüğü olan bir 
ülke olarak tabii ki yetersiz arz varsa hammaddeyi 
ithal eder, sonra katma değerli olarak ihraç ederiz” 
diyen PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, geri dönüşüm 
ekonomilerinin sunduğu fırsattan en etkin şekilde 
yararlanılması gerektiğinin altını çizdi. Gülsün: “atık 
yönetim sistemlerimiz, sıfır atık yaklaşımı ile daha da 
verimli hale gelecek. Ancak daha yolun başındayız. 
Şu anda değerlendirilebilir atığın ancak %20’sini 
döngüsel ekonomiye dahil edebiliyoruz. Büyük bir 
potansiyelimiz var ancak konjonktürel olarak çok 
rekabetçi fiyatlardan (kaynağında ayrıştırmadaki 
zayıflıktan dolayı) kendi atıklarımızdan daha 
temiz atığı Batılı ülkelerden elde edebiliyoruz. Geri 
dönüştürülemeyen atığa ihtiyacımız yok, devletin 

denetimi altındaki lisanslı işletme, bu atığı para 
verip alır mı? Geri dönüştürülebilen her şey döngüsel 
ekonomi için değerdir. Biz de bu alanda Türkiye 
ekonomisi olarak küresel oyuncu olacağız ve 2030 
yılında inşaat yerine Türkiye’nin geri dönüşüm tesisleri 
ve teknolojileri konuşulacak” dedi.

Çin, Verdiği Karardan Dönmek İçin Yollar Arıyor
Dünyanın en büyük geri dönüşüm destinasyonu olan 
Çin, denetim ve gözetimde yaptığı hatalardan sonra 
komünist yönetim anlayışının da neden olduğu bir 
sonuçla atık ithalatını komple yasaklamıştı. Oysa 
böylece temiz ve geri dönüştürülebilir atıkların 
alımı yönündeki avantajını da yitirmiş oldu. Bugün 
Türkiye’nin geri dönüşümde en büyük ihracat 
pazarı, Batılı ülkelerden sonra Çin oldu. Küresel 
şirketlerin geri dönüştürülmüş materyal kullanımını 
şart koşması, Çinli ihracatçıları Türkiye’den geri 
dönüştürülmüş hammadde almaya mecbur kıldı. 
Çin’e yaptığımız geri dönüştürülmüş hammadde 
ihracatı hızla artmaya devam ediyor. Bölgemizde 
yer alan ülkelerin de geri dönüşüm tesislerine olan 
yatırımları devam ederken, rekabet üstünlüğümüzü 
kaybetmemek için hükümetimizin geri dönüşüm 
işletmelerine verdiği destek ve teşvikin artması algı 
operasyonlarını kıracaktır.
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AKY Technology Hakkında
Hububat, bakliyat, kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum 
alanında yüzde 100 yerli üretim eleme- temizleme- 
paketleme ve taşıma makineleri geliştirerek imal 
eden AKY Technology, sektöre teknolojik çözümler 
sunuyor. 

Tarladan gelen natürel ürünün temizlenme 
aşamasından, paketleme aşamasına kadar tüm 
süreçleri yürüten dev ölçekli tesisler kurduklarını 
söyleyen AKY Technology İcra Kurulu Başkanı 

Gökmen Akyürek, en kısa sürede en iyi sonuç için 
çalıştıklarını vurguladı. 2015 yılında Mersin’de kurulan 
AKY Technology’nin, elemeden paketleme işine 
kadar; bakliyat, hububat ve kuruyemiş sektöründeki 
tedarikçi, imalatçı ve sanayicinin teknolojik çözüm 
ortağı olduğunu belirtti. 

Gökmen Akyürek “Ürün markete ulaştırılana 
kadarki süreçte, ihtiyaç duyulan makinelerin 
tümünü üretebiliyoruz. Natürel ürün tarladan tesise 
ulaştırılarak son teknoloji eleme, temizleme, seçme 
ve sınıflandırma makineleri ile pakete hazır hale 
getiriliyor. Ürün pakete, paket kutuya, kutu koliye, koli 
robot ile palete giriyor” dedi. 

AKY Technology’de Üretilen Makineler ve 
Üretim Kapasitesi Hakkında
Mersin- Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 bin 
metrekare alan üzerinde, yüzde 100 yerli sermaye 
ile kurulan AKY Technology’nin, 2015 yılının Ocak 
ayında resmen kurulduğunda, 6 çalışanı olmasına 
karşılık, bugün istihdam sayısının 350’ye ulaştığını 
ifade eden Akyürek, “AKY Technology çatısı altında, 
ortalama 350 farklı makine ve ekipman üreterek, 
yılda 150 anahtar teslim tesis projesini hayata 
geçirebilecek kapasiteye sahibiz” diye konuştu.  

AKY TECHNOLOGY
BAKLİYAT SEKTÖRÜNE PAKETLEME 
MAKİNELERİ ÜRETİYOR
Aky Technology, paketleme makineleri, paletleme robotu, taşıma ekipmanları ile plastikte 
geridönüşüm işleminde kullanılmak üzere renk ayırma makineleri geliştirerek imal ediyor. 
Mersin- Tarsus 2. Organize Bölgesi’nde fabrika alanı bulunan AKY Technology, %100 yerli üretim 
makine ve ekipmanları 5 kıtada 60 ülkeye ihraç ediyor. 
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Geniş bir ürün skalası ile birlikte geniş bir satış ağına 
da sahip olduklarının altını çizen Akyürek, Türkiye’nin 
neredeyse bütün şehirleri ile Dünya’nın 5 kıtasında 
60 ülkeyle ticaret yaptıklarını kaydetti. “Bakliyat 
makinaları alanında lider olan Alman, Danimarkalı 
ve Avusturyalı şirketlere rakip olmuş durumdayız.  1 
yıl önce ABD’de de şirket kurduk. Bu alanın önemli 
İspanyol firması Jubus üretimini durdurdu. Onlar 
için üretim yapıyoruz ve ortak markamızla piyasaya 
sunuyoruz. Şu anda 60 ülkeye ihracat yapıyoruz ve 
bu sayı her geçen gün artıyor. Temsilciliklerimizi de 
artıracağız” dedi. 

AKY Technology, Bakliyat Sektörüne Paketleme 
Makineleri Üretiyor
Bakliyat alanında paketlemenin önemine değinen 
ve paketleme makineleri imal ettiklerini sözlerine 
ekleyen Akyürek, “Paketleme makineleri alanında, 
2019 yılında yüksek performans ile çalışıyoruz. 
Bu alanda özenle çalışan yepyeni bir kadro ile 
paketleme makineleri üretiyoruz ve hedefimiz, 
Avrupa’da bu alanda da söz sahibi olmak…” dedi.

AKY Technology bünyesinde üretilen paketleme 
makineleri hakkında bilgi veren İcra Kurulu Başkanı 
Gökmen Akyürek, paketleme işleminde öncelikli 
özelliğin “hız” olduğuna dikkat çekti ve son teknoloji 
paketleme makinelerinde hızı yakaladıklarını 
vurguladı. Özellikle AKY Platinum 52, Quadro 52A 
Platinum ve AKY HSP 42 Continuous makineleri 
hakkında teknik bilgiler paylaştı.

AKY 52 Platinum Dikey Paketleme Makinesi ile 
Paketleme işleminde hızlı iş, temiz iş

Gökmen Akyürek, “AKY Technology, bünyesinde 
çeşitli paketleme ve çuvallama makinelerini imal 
ediliyor. Bu makinelerden biri olan “AKY 52 Platinum 
Dikey Paketleme Makinesi” kolay ara yüzü ve 
dokunmak kullanıcı paneli ile kullanım kolaylığı 
sağlıyor. 2 servo motor ile çalışan makine, dur- kalk 
mekanizmasıyla hızlı iş çıkarıyor. Serve kontrollü yatay 
çene ve ambalaj çekme teknolojisi ile dakikada 120 
adet paket yapabilme kapasitesine sahiptir. Tüm 
aksamları paslanmaz çelik ve alüminyumdan imal 
edilen makine, gıda standartlarına uygundur. Serve 
motor film çekme sistemiyle ulaşılan maksimum 
hızlarda kayış kaymalarını engellemek için kullanılan 
vakum teknolojisi mevcuttur. Yastık ve körük tipi 
ambalaj yapabilen makine 2,5 kg’a kadar ürün 
paketlemesine olanak sağlar. 

Quadro 52A Platinum, Kuruyemiş Sektörünün 
Vazgeçilmezi
Quadro 52A Platinum, endüstriyel patentli tasarımıyla 
kalitesini tescillemiş, istikrarlı çalışan tam otomatik 
bir paketleme makinesidir. Kuruyemiş Sektörünün 
en çok tercih ettiği Quadro 52A Platinum Paketleme 
Makinesi yastık ve körük tipi ambalaj yapabilmesi 
ile başka birçok sektöre de hitap etmektedir. Dikey 
yapısı ile kullanım kolaylığı sağlayan teknoloji, yüzde 
90 oranında paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kaliteli 
ve güçlü elektrik parçalarından oluşan Quadro 
52A Platinum, yeni model şekillendirici sayesinde 
mükemmel paketlemektedir. Ayrıca, iş güvenliği ve 
malzemelerin korunması için de mükemmel bir alarm 
sistemine sahiptir. Makine; yastık paket, körük paket 
ve quadro paket, çene delme, euro slat delik özellikli 
paketleme yapabilmektedir.

AKY HSP 42 Continuous, Dakikada 120 Paket 
Kolay ara yüzü ve dokunmatik kullanım paneliyle 
kullanıcısı için işleri kullanıcısı için kolaylaştırmaktadır. 
3 servo motor ile çalışan makine sürekli (continuous) 
hareket sistemiyle dakikada 120 paket yapabilme 
kapasitesine sahiptir. Servo kontrollü yatay çene 
ile kendi kategorisindeki en hızlı makine olma 
iddiasındadır. Tüm aksamları paslanmaz alüminyum 
olan ve gıda standartlarına uygun olan AKY HSP 
Continuous, otomatik ambalaj takip sistemiyle 
ambalaj kaymalarını algılayıp otomatik olarak 
pozisyonlama yapabilmektedir. Ayrıca servo motor 
film çekme sitemi ile maksimum hızlara ulaşmaktadır. 
Kayış kaymalarını engellemek için kullanılan vakum 
teknolojisine de sahiptir. 
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biyoplastik.

biyobozunurluk.

plastik.

Biyoplastikler bitkisel yağlar, bitki nişastaları ve mikroorganizmalar gibi yenilenebilir biyolojik 
kaynaklardan elde edilen plastiklerdir. Biyoplastiklerin birçoğu doğada biyobozunur özellik gösterir ve 
çözünerek kendiliğinden doğaya karışır. Geleceğin ambalaj malzemesi olarak üretilen biyoplastikler ile 
fosil yakıtların kullanımını azaltmak, atmosfer ve çevre tahribatını en az düzeye indirmek ve geleceğe daha 
sağlıklı bir dünya bırakabilmek amaçlanıyor.

Bilinen ilk biyoplastik ne zaman kim tarafından üretilmiştir?
Bilinen ilk biyo bazlı plastik olan polihidroksibütirat (PHB), Fransız bir araştırmacı olan Maurice Lemoigne 
tarafından 1926 yılında Bacillus megaterium bakterisi üzerinde çalışırken keşfedildi. Lemoigne’nin yaptığı 
keşfin önemi, petrolün o dönem ucuz ve bol olmasından ötürü onlarca yıl idrak edilememiştir. 1970’lerin 
ortasında çıkan petrol krizi, petrol bazlı ürünlere alternatif arayışını yeniden gündeme getirmiştir.

Biyoplastikler hangi maddelerden üretilir?
Biyoplastikler üretildikleri maddelere göre çeşitlenirler. Örneğin nişasta bazlı, polilaktik asit 
(PLA), poli-3-(PHB) hidroksibutirat, poliamid 11 (PA 11), biyo-kaynaklı polietilen, genetik olarak 
değiştirilmiş biyoplastikler gibi çeşitleri bulunmaktadır. Geleceğin plastik malzemelerinin bahsedilen 
şekilde üretilmesi doğanın korunması açısından oldukça önemli olacaktır. Böylece çevremizde ve doğal 
ortamda toksik madde birikimi azalacaktır. 

Doğadaki mikroorganizmalar yardımıyla biyolojik olarak parçalandıktan sonra karbondioksit ve su gibi 
temel maddelere dönüşerek doğadaki döngüye katılabilen maddedir. Yani, bakteri ve küf mantarı gibi 
mikroorganizmaların, havanın varlığında, plastiği yiyerek içindeki karbonun bir kısmını biyokütleye, 
bir kısmını karbondiokside dönüştürmesi olayıdır. Plastiğin yapısındaki hidrojen ise bu sırada suya 
dönüşmektedir.

Doğadaki mikroorganizmalar yardımıyla biyolojik olarak parçalandıktan sonra karbondioksit ve su gibi 
temel maddelere dönüşerek doğadaki döngüye katılabilen maddedir. Yani, bakteri ve küf mantarı gibi 
mikroorganizmaların, havanın varlığında, plastiği yiyerek içindeki karbonun bir kısmını biyokütleye, 
bir kısmını karbondiokside dönüştürmesi olayıdır. Plastiğin yapısındaki hidrojen ise bu sırada suya 
dönüşmektedir.

Plastik kelimesi yunanca her şekle girebilen anlamına gelen “plastikos” kelimesinden gelmektedir. 
Plastiklerin başlıca özelliği kalıplama ile haddeleme gibi işlemlerle kolay biçim almalarıdır. 

Plastik kullanımının avantajı nedir? Pek çok sektörde neden plastik kullanımı tercih edilir?
21. yüzyılın malzemesi olarak anılan plastiklerin avantajı; kullanım kolaylığı, hafiflik, esneklik, kolay 
işlenebilirliktir. Ancak olumsuz yanı, plastikler doğada geç kaybolur. Bu atıklar; çevre ve toprak kirliliği, 
yeraltı sularına karışma riski, rahatsız edici koku, bitki örtüsünün yok olması, tabiatta fauna ve floranın 
değişikliği gibi olumsuzluklar doğurmaktadır.
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ÜRETİMLERİNİZDE NEDEN BİYOPLASTİK 
HAMMADDE TERCİH ETMELİSİNİZ?

SÜRDÜRÜLEBİLİR
Biyoplastik hammadde çeşitleri, petrol kaynaklarından 
üretilen konvansiyonel plastik hammaddelere göre 
sınırlı kaynakların tüketilmesiyle üretilmemektedir. Bu 
sayede sınırlı kaynakların tüketilmesine dayalı olmayan, 
sürdürülebilir bir ekonominin parçasıdırlar.

YENİLENEBİLİR
Biyoplastik hammaddelerin üretilmesinde çok çeşitli 

biyolojik kaynaklar kullanımaktadır. Bu kaynakların 
kullanılması sayesinde karbondioksit emisyonlarının 

azaltılmasına katkıda bulunurlar. Kullanılan çoğunlukla 
bitkisel kaynaklı hammaddeler sayesinde de sınırsız bir 

üretim potansiyelleri bulunmaktadır.

BİYOBOZUNUR
Biyoplastik hammaddelerin bir kısmı biyobozunur 
özelliktedir. Tedariğini gerçekleştirdiğimiz ürünler Avrupa 
standartlarınca kabul edilen ve gerekli olan EN 13432 
ve ASTM D6400 gibi kompostlanabilirlik standartlarının 
gereksinimlerini karşılamakta, ve bağımsız sertifikasyon 
kurumları tarafından onaylıdır. Özellikle gıda ambalajları 
ve biyoatıkların bertaraf edilmesi gibi konularda bu tip 
malzemeler önem taşımaktadır.

BİYOBAZLI
Ürün çeşitlerimizin hepsi çoğunlukla biyolojik 

kaynaklardan üretilmektedir. Bu sayede petrol 
kaynaklarına bağımlılık azalmakta ve sera gazı 

emisyonları da önemli ölçüde aşağıya çekilmektedir. 
Biyobazlı malzemelerin kullanılması üretimlerinizi 

kovansiyonel hammadde kullanan rakiplerinizden 
de ayrıştırarak önemli bir pazarlama avantajı 

sağlamaktadır.
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1958’DEN BERİ KABURGACI CABBAR USTA, 
BİR ADANA  MARKASI

Kaburgacı Cabbar 1958 yılından beri Adana, Karşıyaka Sanayi Sitesi içerisindeki yerinde et 
severlere hizmet veriyor. Cabbar ustanın alametifarikası kuzu kaburgayı çöp şiş şeklinde servis 
ediyor olması. Haftanın 6 günü sabah erken saatlerden itibaren öğleden sonraya kadar bu 
lezzetli çöp şişlerin tadına bakabilirsiniz.

Sinan Karaöz, “Dedemden devraldığımız değerlerle hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Biz bir esnaf 
lokantası değiliz. Türkiye’nin her yerinden kıyma (Adana Kebap) ve kaburga yemek isteyenler 
bize geliyor.”

Dede Mehmet Karaöz’den, Baba Cabbar Karaöz’e 
ve şimdi Torun Sinan Karaöz’e aktarılmış bir değer, 
“Kaburgacı Cabbar Usta”. 3 kuşaktır Adana’da 
değişmeyen adresinde, değişmeyen eşsiz 
lezzetleriyle Tüm Türkiye’den misafirlerini ağırlıyor. 

Adana, Yüreğir İlçesi’nde bulunan Karşıyaka 
Sanayi Sitesi’nde, 20 adımı geçmeyecek küçük 
mekanında büyük lezzetler sunuyor. Turistlerin 
yanı sıra Türkiye’nin ünlüleri dahi kaburgayı bu 
mekanda yiyiyor. İdo Tarlıses’ten Öykü Çelik’e, Derya 
Alabora’dan Menderes Sabancılar’a kadar pek çok 
ünlüyü Kaburgacı Cabbar’da ağırladıklarını söyleyen 

Sinan Karaöz, “Kaburga ile kıyma yapıyoruz. 1958 
yılında Dedem Mehmet Ağa’nın kurduğu düzeni 
sürdürüyoruz. Mekanımızı büyütmek ya da başka bir 
yere taşımak gibi bir niyetimiz şimdilik yok.” dedi.

Kaburgacı Cabbar isminin konulma hikayesini ve 
işletmelerinin diğer mekanlardan farkını sorduğumuz 
Karaöz, “Babam Cabbar, 11 kız çocuğunun peşine 
doğan tek erkek çocukmuş. 1977’lerde babam 
büyüyünce, dedem onu yanına işi öğretmek 
için almış. Cabbar git-gel derken, dükkanın ismi 
“Kaburgacı Cabbar olarak kalmış.
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Bizim lezzetimizdeki farka gelince; Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde yetişen erkek kuzuları tercih ediyoruz. 
Erzurum, Ağrı, Urfa’dan etlerimiz geliyor. Ayrıca Van’ın 
meşhur bir koyun türü vardır: Van Beyazı. Onu da 
getirtiyoruz. 

Koyun ve kuzularımız geldiğinde kendi kasabımızda 
kesimimizi yapıyor ve etlerimizi ayırıyoruz. Kaburga 
için koyunun seklemlerini ayırıyoruz ve butunu 
alıyoruz. 1 buttan ortalama 125gr. yağlı kara (Antep 
yöresinde küşneme denir) çıkar. Biz bu özel bölümleri 
kaburgamızda kullanıyoruz. Bu nedenle, etimiz 
lezzetli. 

Dedem sabaha karşı 04.00’de dükkanını açar; öğlen 
12.00 gibi kapatır, benim günlük rızkım bu’ dermiş. Biz 
de 08.00’de açıp 17.00’de kapatıyoruz. Biz de aynı 
değerlerle işimizi yürütüyoruz. Bence farkımız bu!” 
dedi. 
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İLK KEZ YÜZDE 100 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR 
BİYOPOLİMER ÜRETİLDİ

ABD’deki araştırmacılar, bir saat boyunca yeniden 
ısıtılabilen ve asıl moleküler haline geri çevrilebilen 
bir plastik türü geliştirdi. Bu plastik tamamen geri 
dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir, petrolsüz 
ve canlı organizmalar tarafından bozunabilir 
olup, plastiği nasıl tüketip yeniden kullandığımız 
hakkındaki her şeyi değiştirebilir.

Colorado State Üniversitesi’ndeki araştırmacılar bu 
polimeri, japon yapıştırıcısı çıkarıcılarda ve temizleme 
çözeltilerinde bulunan Gama-bütirolakton (GBL) adı 
verilen bir monomer kullanarak geliştirdiler. Bilimsel 
yazın, yıllardır bunun kimyasal yapısının bir plastiğe 
çevrilmek için fazla sabit olduğu konusunda ısrar 
ettiyse de, takım işe koyuldu ve bunu denedi.

Şu anda her birimiz, her yıl yaklaşık 90 kilo civarında 
polimer tüketiyoruz ve bunların çoğu biyolojik olarak 
çözünebilir veya yeniden dönüştürülebilir değil. Her 
yıl 270 milyon tondan fazla plastik üretiliyor ve bunun 
18 milyonu her yıl okyanuslarımıza giderek zaten 
birikmiş olan 243.978 tona ekleniyor.

Kullandığınız plastik şişelerin ve kapların çoğunda 
bir ‘geri dönüştürülebilir’ simgesi bulunsa da, sadece 
bir dereceye kadar yeniden kullanılabiliyorlar. 
Plastik malzemeye daha uzun ömür vermek için 
işlenip başka bir amaçla kullanılmak üzere yeniden 

değiştirilebiliyorlar, fakat yeniden başlatmak 
amacıyla bunları temel elementlerine geri 
döndürmek mümkün değil.

Şu anda pazarda mevcut olan biyolojik olarak 
çözünebilir plastiklerin sayısı da aynı kısıtlamalar 
ile beraber geliyor, sadece kısmen geri 
dönüştürülebiliyorlar ve ömürlerini uzatmak için 
yapılan işlemler, istenmeyen yan ürünlere neden 
oluyor. 

Bu yeni biyoplastik türü hakkında çok dikkat çekici 
olan şey de bu. Poli(GBL) olarak adlandırılan şeyi, 
sadece bir saat boyunca 220 ile 300 santigrat 
derece arasında ısıtmanız gerekiyor ve onu GBL’ye 
geri çevirmek için tüm yapmanız gereken bu. GBL 
haline geri döndüğü zaman, polimerleştirme işlemi 
tekrar başlayabiliyor. monomer molekülleri, yaklaşık 
-40 santigrat derece şartları altında polimer zincirleri 
veya üç boyutlu ağlar oluşturmak için tepkimeye 
giriyorlar.

Kimyager Eugene Chen ve takımı, yeni polimerleri 
ile deney yaparak, üretim işlemindeki elementler ve 
çözeltideki katalizörleri (hem metal temelli hem de 
metalsiz çeşitlerde) değiştirip farklı molekül şekilleri 
oluşturdular. Biliminsanları aynı şeye 10 sene önce 
kalkıştıysa da, GBL’yi sadece çılgın miktarlardaki 
yüksek basınçta bir polimere nasıl dönüştüreceklerini 
çözememişlerdi.

Chen ve iş arkadaşları, poli(GBL)’nin ticâri olarak 
kullanılan ve biyolojik olarak çözünebilen biyoplastik 
P4HB’nin “kimyasal eşdeğeri” olduğuna, fakat 
ondan çok daha ucuz ve üretilmesinin daha kolay 
olduğuna karar verdiler çünkü P4HB sadece canlı 
bakterilerden elde edilebiliyordu. Eğer üretim 
masraflarını nasıl kıyaslanabilir yapacaklarını 
çözebilirlerse, poli(GBL)’nin gelecekte P4HB’nin 
ve belki de diğer plastik türlerinin yerini alacağını 
umuyorlar.

Sonuçlar Nature Chemistry dergisinde yayınlandı ve 
ayrıca Chen keşif için bir patent başvurusu yaptı.

Kaynak: Scientists have produced the world’s first 100% 

recyclable biopolymer,www.sciencealert.com/scientists-

have-discovered-the-world-s-first-completely-

biodegradable-biopolymer

Kaynak: bilimfili.com, 16 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır. 
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Dikey Renk Ayırma Makinesi

Natürel Ürün Temiz Ürün Temiz Ürün Temiz Ürün 

Fotosorter Lion Serisi Renk Ayırma Makinesi, plastik 
seçme ve ayrıştırma işleminde yüksek hassasiyet ile 
çalışıyor. Kullanıcısına pek çok kullanım kolaylığı da 
sağlayan teknoloji, maliyeti aşağı çekerken emek ve 
zamandan kazandırıyor. 

En son teknoloji ürünü Fotosorter Lion Serisi Renk 
Ayırma Makinesi’nin özellikleri arasında; 1 ila 10 

arasında kanaldan ürün verme, istenilen rengi üstün 
ayrıştırma yeteneği, gelişmiş kamera sistemi ile 
aynı rengin iki farklı tonunu birbirinden ayırabilme 
hassasiyeti, her ürün kanalından farklı bir renkte 
plastik ürün alabilme; tablet, akıllı telefon ya da 
bilgisayar üzerinden tek tuşla uzaktan yönetim 
sistemi yer alıyor.

FOTOSORTER LiON SERiSi
PLASTiK SEKTÖRÜNE ÖZEL RENK AYIRMA MAKiNELERi
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FOTOSORTER LION SERiSi RENK AYIRMA MAKiNESiNiN ÖZELLiKLERi

Yatay Renk Ayırma Makinesi

Ortamdaki ısı ve ışıktan neredeyse etkilenmeyen Fotosorter Lion Serisi Renk Ayırma Makineleri, verilen 
komutun dışına çıkmadan, istikrarlı bir şekilde çalışarak plastik seçme ve ayrıştırma işleminde başarılı sonuç 
veriyor.

• USB haberleşme sistemi
• Dâhili modem aracılığıyla makinaya uzaktan 
erişim
• İnternet aracılığıyla ürün ayarları yapabilme ve 
arıza çözümünde sona doğru gidebilme
• Bir ejektörün, düşük güçle saniyede 1000 defa 
üfleme yeteneği
• 5400 PİXEL CCD Çözünürlüğü
• 50mm lens kullanılması
• LED Aydınlatma Teknolojisinin kullanılması ve 
ekrandan LED kapatıp açabilme
• Isıtıcılı teflon kaplı kanal kullanımı
• Makinede acil stop butonu
• Flash bellek ile ürün ayarlarını taşıyabilme

• Şekil seçim sistemi
• İstenildiğinde her kanalı farklı renk ile çalıştıra-
bilme
• Sınırsız adet hafıza kapasitesi
• Kullanımda dil seçim kolaylığı
• Makine girişinde yağ, su ve toz filtrelerinin kul-
lanımı
• Elektronik kartlarda ısı probleminin olmaması
• Tablet ve telefonla makinayı kullanabilme
• RGB ve HSV Renk Sistemi kullanılması
• Ekran kullanım kolaylığı
• Hava tankı drenaj uyarısı
• Hava filtresi kullanım bilgilendirmesi

Natürel Ürün Temiz Ürün




