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Pandemiyle birlikte iç pazarda ve global arenada talebin hızlı arttığı ambalaj, Türkiye'nin 
ihracatta fırsat sunan sektörleri arasında yer alıyor. Üretim gücü ve gelişmiş pazarlara 

yakınlığı en büyük avantajını oluşturuyor. Yatırım heyecanı yüksek olan ambalaj sanayicisi, 
ithalatla karşılanan ham ve yarı mamulde yerli üretim için destek bekliyor.  

katkılarıyla

Üretimimizin  
en az yarısını global 
pazarlara satmayı 
hedefliyoruz

ZEKI SARIBEKIR

Türkiye lojistik konumu 
ve üretim gücüyle ambalaj 
sektöründe farkını  
ortaya koydu
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Küresel ambalaj talebi 
pandemiyle hızlı yükseliyor 

Türkiye ihracatında 
ilk sırada son iki 
yıldır Birleşik 
Krallık bulunuyor. 
Ülke, birinciliği 
Almanya'nın elinden 
aldı. Türkiye'de 
özellikle beyaz 
ambalaja yönelik 
yatırımlar hızlı 
artıyor.

Global arenada ticaret hızı yükselen ambalaj ürünlerine olan ilgi pandemiyle birlikte 
daha da arttı. Türkiye, üretim gücü ve lojistik avantajıyla dünyada öne çıkıyor.

Eskiler “zarf değil mazruf önem-
lidir” derler. Bu söz dış görünü-
şe değil içindekine bakmak ge-
rektiğini anlatır. Bu yargı insan-
lar için doğru olabilirse de mallar 
için doğru olmadığına dair pek 
çok gösterge var. Bir malı sattıran 
en az mazrufu kadar zarfıdır. İşte 
ambalaj sektörü de bu nedenle gi-
derek önem kazanan, giderek bü-
yüyen ve giderek kompleksleşen 
bir yapıya bürünüyor.

Son yıllarda ambalaj ürünleri-
ne olan talepte ciddi bir artış ol-
duğu gözleniyor. Bu artışı bes-
leyen faktörlerden biri konut 
sayısındaki artış. Artık dünya ge-
nelinde daha az kişiden oluşan 
daha fazla konut var ve bu eğilim 
güçleniyor. Buna bağlı olarak in-
sanlar örneğin gıda sektöründe 
daha küçük gramajlarda mal sa-
tın alıyor. Ama toplam tüketim, 
nüfus artışı ve ailelerin küçülme-
si nedeniyle yükselmeye devam 
ediyor. 

Başka bir neden, eskiden paket-
lenmeyen pek çok ürünün paket-
leniyor olması. Bu eğilim özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde yaygın.

Üçüncüsü, gerek nüfus artışı, 
gerek tüketim artışı nedeniyle 
her sektörde yaşanan üretim ar-
tışının ambalaj ürünlerine talebi 
beslemesi.

Dördüncüsü son yıllarda e-ti-
caretin yaygınlaşması. İnternet-
ten yapılan alışverişler, kargo ile 
taşınma sürecinde zarar görme-
mesi için dayanıklı ambalaj ürün-
leriyle paketleniyor. Alışverişle-
rin giderek artması talebi de yük-
seltiyor.

EN FAZLA ITHALATI
ABD YAPIYOR
Son olarak 2020’de COVID-19’un 
ambalaj sektöründe ciddi etkile-
ri oldu. Bir yandan paketlenmiş 
ürünlere talep artarken; bir taraf-
tan da e-ticaret hacminde geçici 
de olsa çok ciddi artış yaşandı. Bu, 
ambalaj ürünleri talebini artırdı. 
İşte bu ortamda, ambalaj sektö-
rü her zamankinden fazla önem 
kazandı. 

Dünya genelinde 2019 yılında 
300 milyar dolar değerinde am-
balaj ürünü ticareti yapılmıştı. 
2020’ye ait veriler henüz netleş-
medi. Ancak COVID-19 nedeniy-
le sektörün ticaretinde bir artış 
olduğuna dair güçlü işaretler var.

 Uzun yıllar boyunca Alman-
ya, dünyanın bir numaralı am-
balaj ihracatçısı idi. 2001 yılın-
da Almanya 14 milyar dolar, Çin 
4 milyar dolar civarında ihracat 
yapıyordu.  2019’da Çin 41 mil-
yar dolar ihracat ile ilk sırada ge-
lirken, onu 33 milyar dolar ile Al-
manya, 30 milyar dolar ile ABD 
izliyor. ABD ve Almanya’nın ihra-
catı yatay seyirlerine devam eder-
ken Çin küresel ticaretteki payı-
nı artırmaya devam ediyor. Diğer 
sektörlerdeki performansı ile kı-
yaslayınca Çin’in yakın gelecekte 
mevcut ambalaj ürünleri ihraca-
tını iki katına çıkarma potansiyeli 
olduğu net olarak görülüyor.

En büyük ihracatçı olan Çin’in 
başlıca pazarları arasında 6 mil-
yar dolar ile ABD, 2,7 milyar dolar 
ile Vietnam, 2,6 milyar dolar ile 
Japonya geliyor.

İthalat tarafında listenin ba-
şında 30 milyar dolar ile ABD var. 
Onu 18,8 milyar dolar ile Alman-
ya, 16,7 milyar dolar ile Çin izliyor. 
En büyük ithalatçı olan ABD’nin 

tedarikçileri arasında Kanada 7 
milyar dolar ile ilk sırada geliyor. 
Onu 6 milyar dolar ile Çin, 3,6 mil-
yar dolar ile Meksika, 1,8 milyar 
dolar ile Almanya izliyor.

AMBALAJ ÜRÜNLERI GENEL 
SANAYIDEN HIZLI BÜYÜYOR
İnsanların zihninde 20 yıl önce-
ki ambalaj algısı ile bugünkü al-
gı arasında uçurum var. Eski-
den “ürünü koruma” fonksiyonu 
yüklenmiş olan ambalaj son yıl-
larda ürünü sattıran, firma algı-
sını kuvvetlendiren, işletmenin 
kurumsal kimliğini yansıtan bir 
misyona büründü. Bu değişim, 
ambalaj sektörünün, genel sanayi 
üretiminden daha hızlı büyüme-
sine destek oluyor. Eskiden pa-
ketlenmeyen ürünler paketlen-
meye; eskiden basit ve geçici bir 
koruma amacıyla yapılan paket-
leme artık tasarımı ve malzeme-
si ile ciddi bir maliyet kalemine 
dönüştü.

Küresel ambalaj ticareti arttık-
ça, sektörün ürün kompozisyo-
nunda da plastik ürünlerin payı 
artıyor. Ticarete konu olan amba-
laj ürünlerinin yüzde 70’e yakı-
nını plastik ürünler oluşturuyor. 
Onu, kağıt, mukavva, ağaç ve cam 
ürünler takip ediyor. Aşağıdaki 
tablo uluslararası ticarette en faz-
la talep edilen ilk 5 ürün grubunu 
gösteriyor.

Geride bıraktığımız dönem-
de ambalaj ürünlerine yönelik 
talebin hızla arttığını biliyoruz. 
2001’den 2019’a sektörün küresel 
ticareti 100 milyar dolardan 300 
milyar dolara yükseldi. Ancak bu 
ihracat artışı, ambalaj ürünlerine 
homojen bir dağılım göstermiyor. 
Son yıllarda plastik levha, plaka, 
film ve şeritler, plastik kutu, ka-
pak ve torbalar ile kendiliğinden 
yapışan plastik bant ve şeritler ve 
son olarak pamuk ve jütten imal 
edilen ambalajlara yönelik tale-
bin sektör ortalamasının üzerin-
de yükseldiği görünüyor. 

Diğer yandan birincil elyaf ka-
ğıt ve kartonlar; kağıt, karton ve 
selüloz tabakalar ve son olarak 
yazı ve baskı (fotokopi) kağıtları 
talebi ise sektör ortalamasından 
daha düşük artıyor.

TÜRKIYE'NIN IHRACATINDA 
BIRLEŞIK KRALLIK ILK SIRADA
2001’de 630 milyon dolar olan 
Türkiye’nin ambalaj ürünleri ih-
racatı 2019’da 4,7 milyar doların 
üzerine çıktı. 7 kattan fazla artış 
gösteren sektör ihracatı Türkiye 
ihracatından daha yüksek bir per-
formansa sahip olduğu gibi küre-
sel ambalaj ticaretinden de hızlı 
büyüdü. Bu dönemde Türkiye’nin 
dünya ambalaj ürünleri ihraca-
tından aldığı pay ise binde 6’dan 
yüzde 1,6’ya yükseldi.

 Birleşik Krallık, Almanya, Irak, 
İsrail, İtalya, ABD ve Fransa en 
fazla ambalaj ihracatı yaptığımız 
ülkeleri oluşturuyor. Uzun yıllar 
boyunca listenin başında Alman-
ya varken, 2018’den beri Birleşik 
Krallık en fazla ihracat yaptığı-
mız ülke oldu.

İhracatımızda öncü olan ürün-
ler 3920 ve 3923 numaralı GTİP 
lerde yer alan plastikten, plaka 
levha ve filmler ile plastikten eşya 
taşımaya mahsus malzeme, kutu 

ve kapaklar. Bu ikisinde yaptığı-
mız ihracat  2,1 milyar dolar. Ka-
ğıt ve karton kutu ile torba ihraca-
tımız 550 milyon doların üzerin-
de. Bunlar 2019 verileri. 2020’de 
işler daha da iyileşti.

Bu yıl ambalaj ihracatımız-
da kayda değer bir artış yaşan-
dı. Türkiye’nin genel ihracatın-
da düşüş olmasına rağmen, am-
balaj ihracatı ilk 9 ayda yüzde 7,1 
artış gösterdi. 2019’un 9 aylık dö-
neminde 3,5 milyar dolar olan ih-

racat, bu sene 3 milyar 757 milyon 
dolara çıktı.

En çok ihracat yaptığımız pa-
zarlar içinde yer alan Birleşik 
Krallık'a yüzde 19, Almanya’ya 
yüzde 20, ABD’ye yüzde 35, İsra-
il’e yüzde 11 ihracat artışı yaka-
landı. Gelişmiş ülkelere yapılan 
ihracatta iki haneli artışlar yaşa-
nırken, Orta-Doğu ve Asya ülke-
lerine yapılan ihracatta düşüş gö-
rüldü. Bunun nedeni COVID-19 
nedeniyle Avrupa ve ABD’de am-

balajlı ürün talebinin artmasıydı.
İthalat tarafına baktığımız-

da Türkiye’nin 2019’da 2,9 mil-
yar dolar ambalaj ithalatı yaptı-
ğını görüyoruz. Yani net ihracat-
çı konumundayız.  Almanya, Çin, 
İtalya, ABD ve Fransa en fazla it-
halat yaptığımız ülkeleri oluştu-
ruyor. Bu beş ülkeden yapılan it-
halat toplam ithalatımızın yarı-
sını oluşturuyor. 2020’de İthalat 
tarafında ihracata paralel bir ar-
tış eğilimi görüyoruz.

Dr. H. Bader Arslan

ANALIZ

bader.arslan@dunya.com

2019'da sektörün 
global iş hacmi

300
milyar dolar

100
milyar Ş

2001'de sektörün
global iş hacmi
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Fırsat, tüketici 
ambalajında
daha yüksek
Birleşik Krallık, ambalaj ihracatçısı ülkelere, sanayi 
alanından ziyade, hizmet sektörlerine yönelik 
ürünlerde daha çok fırsat sunuyor. Yani pazarın talebi, 
nihai tüketiciye hitap eden ürünlerde öne çıkıyor.

67 milyon nüfusa sahip kalabalık bir 
devlet olan Birleşik Krallık, 2,9 trilyon 
dolarlık bir ekonomiye sahip. Ancak 
ekonomide sanayi sektörlerinin 
payı yüzde 10 civarında. Hizmet 
sektörleri ise ekonomide dünyadaki 
diğer ülkelerden çok daha büyük 
bir paya sahip. Bu nedenle, Birleşik 
Krallık’taki ambalaj talebi büyük oranda 
sanayi sektörlerinden değil, hizmet 
sektörlerinden kaynaklanıyor. Dolayısı 
bu pazarı hedefleyen üreticilerin, B2B 
sınıfı ambalaj ürünlerinden ziyade nihai 
tüketicilere yönelik ambalaj ürünlerinde 
potansiyeli daha yüksek görünüyor. 
Veriler de bunu destekliyor. 

Birleşik Krallık’ta nihai tüketiciye 
dönük ambalaj pazarının 13 milyar dolar, 
B2B segmenti ile toplam pazarın 20 
milyar dolar civarında olduğu tahmin 
ediliyor. Bu ihtiyacın büyük bölümü 
ithalat ile karşılanıyor.

TÜRKIYE'NIN SATIŞ 
GRAFIĞI YÜKSELIYOR 
11 milyar dolardan fazla ithalat yapan 
Birleşik Krallık ambalaj ihtiyacının 
beşte birini Almanya’dan tedarik ediyor.  
Çin, Fransa, ABD ve İtalya önde gelen 
diğer tedarikçiler arasında. Türkiye 
uzun yıllardan bu yana İngiltere’ye 
ambalaj ürünleri ihraç ediyor ve mevcut 
tedarikçiler arasında her zaman iyi 
konumda olmuş bir ülke.  Diğer taraftan 
son yıllarda Türkiye’nin İngiltere 
pazarında varlığını güçlendirdiğini 
görüyoruz. Hemen üzerindeki rakipleri 
ile arasındaki farkın giderek kapanmış 
olması, mevcut trend devam ederse yakın 
zamanda sıralamada birkaç basamak 
daha öne çıkabileceğini gösteriyor.

 Dünyanın altıncı ithalatçısı olmasına 
rağmen, İngiltere’de son yıllarda ithalatın 
yatay bir seyir izlediği görülüyor. Bunun 
nedeni son dönemde ülkede minimum 
düzeyde ambalaj kullanmamaya 
yönelik politikalar, geri dönüşümün 
yaygınlaşması ve marketlerin giderek 
daha hafif ve daha ince materyaller 
kullanmaya başlaması.

İngiltere 2,5 milyar dolar değerinde 
eşya taşımaya mahsus plastikten 
malzeme ithalatı yapıyor. Plastikten 
plaka levha ve film ithalatı 3 milyar 
doların üzerinde. Kağıt ve kartondan 
kutu ve paket ithalatı 1 milyar dolar olan 
ülke ciddi bir kağıt tüketicisi.
2019 yılında Türkiye’nin Birleşik  
Krallığa yaptığı ambalaj ürünü ihracatı 
375 milyon dolar oldu. 2001’deki 50 
milyon dolar düzeyi ile kıyaslayınca 
 göze hoş görünen bir performans  
artışı olduğu açık. 

 Bunun 100’er milyon dolarını 
plastikten eşya taşımaya mahsus 

malzeme, kutu ve kapaklar ile plastikten 
gözeneksiz plaka levha ve filmler, 71 
milyon dolarını kağıttan üretilmiş karton 
ve kutular oluşturuyor. 

Birleşik Krallığın plastikten eşya 
taşımaya mahsus malzeme, kutu ve kapak 
ithalatı 2,6 milyar dolar ve bunun 100 
milyon dolarını Türkiye’den karşılıyor. 
Bu ürün grubunda Almanya’dan yapılan 
ithalat 446, ABD’den yapılan ithalat 
168, Belçika’dan yapılan ithalat 154 
milyon dolar. Türkiye bu ürün grubunda 
İngiltere’nin yedinci büyük tedarikçisi.

GÖZENEKSIZ PLAKA LEVHA
Birleşik Krallığın plastikten gözeneksiz 
plaka levha ve filmler ithalatı 2,2 
milyar dolar ve bunun da 100 milyon 
dolarını Türkiye’den karşılıyor. Bu 
ürün grubunda Almanya’dan yapılan 
ithalat 471, Çin’den yapılan ithalat 335, 
Fransa’dan yapılan ithalat 232 milyon 
dolar. Türkiye bu ürün grubunda 
İngiltere’nin yedinci büyük tedarikçisi.

Birleşik Krallığın kağıttan karton ve 
kutu ithalatı 1 milyar doların üzerinde. 
Başlıca tedarikçileri 290 milyon dolar 
ile Çin, 180 milyon dolar ile Almanya 
86 milyon dolar ile Hollanda, 78 milyon 
dolar ile İrlanda ve 71 milyon dolar 
ile Türkiye. Ambalaj ürünlerinin pek 
çoğunda Birleşik Krallığın önemli 
tedarikçileri arasında yer alan 
Türkiye’nin ülke ithalatından aldığı  
pay da giderek büyüyor. 2019’da yüzde 
3,7’ye ulaşan pay şimdiye kadarki en 
yüksek düzeyine ulaştı.

2020/9 AYLIK PERFORMANS
 2020’nin ilk 9 ayında Birleşik  
Krallığın ambalaj ürünü ithalatında 
yüzde 3 gerileme var. 
Ana tedarikçiler arasında Almanya’dan 
yapılan ithalatta yüzde 3, Çin’den yapılan 
ithalatta yüzde 11, Fransa’dan yapılan 
ithalatta yüzde 9, ABD’den yapılan 
ithalatta yüzde 16 gerileme göze  
çarpıyor. Türkiye’den yapılan  
ithalatta ise yüzde 19 artış var.

Nasıl başlamıştık? Ambalaj artık 
eskiden ifade ettiğinden çok daha 
büyük bir anlama ve ekonomik 
büyüklüğe sahip. Türkiye’deki üretici ve 
ihracatçılar bunun bilincinde hareket 
ediyorlar. Her ne kadar sektörün birim 
fiyatları rakiplerin çok gerisinde olsa 
da, her ne kadar bu maliyet avantajı 
sürekli bir avantaj olmayacaksa da şu 
andaki konumumuz ve gidişatımız iyi. 
Firmalarımız bir taraftan İngiltere ve 
ABD gibi gelişmiş pazarlarda katma 
değerli varlıklarını, bir yandan da 
gelişmekte olan ülkelerde düşük maliyet 
ve düşük fiyatlı varlıklarını artırmaya 
yönelik stratejiler geliştirmeli.
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İnsan yaşamının her anına doku-
nan nesneler arasında “ambalaj-
ların” özel bir yeri var. Çok-mal-
zemeli, çok işlevli bir ürün olan 

ambalajlar olmasaydı, uygarlıklar bu-
günkü düzeylerine erişebilir miydi?

Ambalaj sektörü, kullanılan girdilere 
göre beş alt sektöre ayrılır: Kağıt-kar-
ton, cam, plastik, metal ve ahşap amba-
laj… Tekstilden üretilen ambalajlar ise 
genellikle sektör bütünündeki yerinin 
küçük olması nedeniyle bir alt-sektör 
olarak üzerinde pek durulmaz.

Ambalaj sektörünün geniş alan kap-
saması nedeniyle yazımızda sadece ka-
ğıt-karton ambalajda ülkemizin ko-
numunu, “değer yaratma ve değer ya-
kalama” bağlamında neler yapmamız 
gerektiği konusunda düşüncelerimizi 
paylaşacağız.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 
ülkemizde sektör-odaklı STK örgüt-
lenmesinin önde gelenlerinden biridir. 
ASD, sektörle ilgili gelişmeleri bir ens-
titü bağımsızlığı ve özeniyle izlemek-
te, kurumsallaşmış yapısıyla da üyele-

riyle eriştiği bilgileri paylaşmaktadır. 
ASD’nin yeni raporu yakında yayınla-
nacaktır. Bir önceki raporundaki veri-
lerden yararlanarak, sektörde nicelik 
ve nitelik gelişmeleriyle ilgili bazı so-
nuçları paylaşalım.

Yazımızda bundan sonra “tüketici 
ambalajı” terimiyle kağıt ve karton am-
balajları, “taşıma ambalajı” terimiy-
le de oluklu mukavva ambalajları anla-
tılmış olacak. “Kağıt-karton ambalaj” 
dendiğinde ise kağıt, karton ve oluklu 
mukavva ambalajlarının tümünü kap-
sayacak.

Ülkemizde 2018 yılında 103 bin ton 
kağıt, 660 bin ton karton, 2 milyon 300 
bin ton da oluklu mukavva üretilmiştir. 
Kağıt-karton ambalajlarda toplam-
da 2 milyon 793 bin ton üretim gerçek-
leşmiştir. Kağıt-karton ambalajların 
toplam ambalaj üretimindeki payı yüz-
de 34, plastik ambalajların yüzde 39, 
cam ambalaj yüzde 16, ahşap ambalaj 
yüzde 6, metal ambalaj da yüzde 5’lik 
paya sahiptir. Ambalaj sektörünün ih-
racatı 2018 yılında 4 milyar 600 mil-
yon dolar düzeyindedir. TÜİK’in bu ve-
risinin bir eksik yönü vardır: İçindeki 
ürünle birlikte ihraç edilen ambalajlar 
rakamın kapsamı dışındadır. Bir önceki 

yıla göre 2018 yılında ambalaj ihraca-
tında hacimde yüzde 9, değerde ise 

yüzde 11 artış kaydedilmiştir.
Alt sektörlere göre bakıldığın-

da ihracatta plastik ambalajla-
rın payı yüzde 65, kağıt-kar-
ton ambalajlar yüzde 24, 
metal ambalaj yüzde 8, cam 
ambalaj yüzde 2, ahşap amba-
laj ise yüzde 1’dir. Bu oransal 

anlatımı mutlak rakam olarak 
karşılığı, plastik ambalajlar-

da 2 milyar 988 milyon 801 bin 
819 dolar ihracat gerçekleşmiştir. 

Kağıt- karton ambalajların payı 
ise 1 milyar 108 milyon 64 bin 941 do-

lardır. Metal ambalaj ihracatından ise 
380 milyon 477 bin 803 dolar gelir elde 

edilmiştir. Büyük resmi görmek için it-
halat cephesine de bakmalıyız: Amba-
laj malzemeleri ithalatına 2018 yılında 
3 milyar 280 milyon dolar ödenmiştir. 
Bir önceki yıla göre miktarda yüzde 4, 
değerde yüzde 2 gerileme olmuştur. İt-
halatın yüzde 51’ini plastik ambalajlar, 
yüzde 39’unu kağıt-karton, yüzde 8’i 
metal ve yüzde 2’si cam ambalaj alt sek-
törlerine aittir.

Ambalaj sektöründe kağıt-karton 
ambalaj üretimin konumunu netleş-
tirmek için tüketim ortalamalarını da 
paylaşalım: 2018 yılında, dünya gene-
linde kişi başına 118 dolarlık ambalaj 
harcaması yapılmıştır. Kuzey Ameri-
ka’da 440 dolar, AB ülkelerinde 365 do-
lar, Japonya’da 516 dolar düzeylerini 
de gözden kaçırmamak gerekiyor. Ül-
kemizde 2018 yılında kişi başına 260 
dolarlık ambalaj tüketildiği hesaplan-
maktadır: Plastik ambalaj tüketimi 
166,8 dolar, kağıt-karton 54,3 dolar, me-
tal ambalaj 22,2 dolar, cam ambalaj 13,3 
dolar, ahşap ambalaj 5 dolar düzeyin-
dedir. Sanırım paylaştığımız rakamlar, 
sektör hakkında bir fikir vermiştir.

“RAKAMLAR VIZYON DEĞILDIR”
Ülkemizde, toplumun çoğunluğu gibi 
iş insanlarımızın da hesaplanma me-
todu açıklanmamış rakamların cazibe-
sine kapılıyor. Alt alta sıralan bir dizi 
rakamın hayatın öz gerçeğini anlattığı 
algısı yaygın: Rakamlar gerçekliği kav-
ramamızın önemli araçlarından biridir. 
Metodu açıklanarak tanımlanmış daha 
iyi rakamlara her zaman ihtiyaç vardır. 
Jack Welch’in altını çizdiği gibi, rakam-
larla anlatımın en kötü yanı, rakamların 
bir vizyon yaratmayla, bir misyonun ye-
rine getirilmesiyle ilgisinin olmaması-
dır. Rakamlar insanların beyinlerine ve 
kalplerine bir değer aşılamaz; yeni de-
ğerler üretilmesine ve üretilen değerle-
rin yakalanmasına çok fazla yarar sağ-
lamaz: "Rakamlar vizyon değildir, ra-
kamlar ürünlerdir” .

Rakamların ürünler olduğu, vizyon 
olmadığı bilincinden hareket edersek, 
onların değişmelere uyum için “uyarı” 
aracı olarak kullanabiliriz. Odaklanma-
mız gereken temel sorunumuz “anali-
tik bir yaklaşımla sektördeki süreç de-
ğişmelerindeki nitelik gelişmelerini 
yakalamak olmalı.”

Bizi daha sağlıklı geleceklere taşıma-
ya yardımcı olacağını düşündüğümüz 
aşağıdaki beş sorunun net yanıtlarını 
vermeliyiz: 
X Kağıt-karton ambalaj üretiminde te-
mel-girdisi olan selüloz ve kağıt üreti-
minde konumumuz nedir?
X Ambalaj üretiminde makine-dona-
nımında dış bağımlılığımızı nasıl azal-
tabiliriz?
X Dijital dönüşümde analitik yetkin-
lik, yapay zeka algoritmaları ve maki-
ne öğrenimi, istatistik yöntemler kul-
lanarak küresel rekabetin gerektirdiği 
ölçek, kapsam ve öğrenme süreçlerinin 
hızlandırılmasını nasıl geliştirebiliriz?
X Kağıt-karton ambalaj alt sektörün-
de orta ölçek üreticilerin girdi aldığı ve 
girdi verdiği çok büyük ölçekli firma-
lar karşısında yaşadığı sıkıntıları nasıl 
aşarız?
X Yurtiçi ve yakın çevremizdeki yurt-
dışı pazarlardaki potansiyeli en üst dü-
zeyde değerlendirmek için ülkemizi po-
zitif ayrıştıracak hangi strateji, taktik 
ve operasyonlara başvurmalıyız?

Maliyetin % 70’i kağıt girdisi
Kağıt-karton ambalaj üretiminin nite-
lik ve niceliğini artırarak sektörün ge-
leceğini güven altına almak için önce 
temel girdi olan kağıt-karton üretimin-
den yola çıkmak gerekir. Son yıllarda 
ülkemizin ciddi kuruluşları kağıt üre-
timine yatırım yapmaktadır. Atık kağıt-
tan üretilen, sektörde “gri karton” di-
ye nitelenen, üzerine selüloz sıvaması 
yapılan karton üretimi belli bir düzeye 
gelmiştir. Kısa elyaf selüloz kaynakları-
na ve atık kağıda dayalı “testliner” üre-
timinde yeni kapasiteler oluşmaktadır. 
Nitelikli oluklu malzemesi “kraftliner” 
üretiminde ise dışa bağımlılık sürmek-
tedir. Özellikle “nitelikli karton” girdisi 
kullanan ve gıda üretiminde yaygınla-
şan tüketici ambalajları, orta dönem-
de sektörde en hızlı gelişen alandır; bu 
konuda ülkemiz dışa bağımlıdır. Nite-
likli karton malzeme ve kraftliner üre-
timinde “selüloz üretimi” konusunu 

enine boyuna sorgulamamızın zamanı 
geçmektedir.

SEKA tesislerinin devre dışı kalma-
sından sonra, “orman envalı üretimin-
de” önemli bir çözüm olan “endüstriyel 
orman” konusu neredeyse unutulmuş-
tur.  Yonga-levha üreten tesislerin ihti-
yacı bile gerektiği gibi karşılanmadığı 
için ihtiyacın bir bölüm ithalatla karşı-
lanmaktadır. Ayrıntıya fazla girmeden, 
ülkemizde endüstriyel ormanlar geliş-
tirerek selüloz ithalatının azaltılması, 
kağıt, karton ve oluklu mukavva üreti-
minin nitelik ve niceliğinin artırılması 
sorgulanmalıdır. Günlük piyasa sorun-
larını öne çıkarırken, uzun dönemli ge-
leceği güven altına alacak olan selüloz 
ve türevlerinin üretimini gerektiği ka-
dar önemsemezsek, kağıt-karton amba-
lajlarda yaratmak istediğimiz sonuçlara 
ulaşamayız. Selüloz ithali, artan kapa-
site nedeniyle atık kağıt ithali gelecekte 
ne gibi sorunlar yaratabilir? Bu soru, ka-
ğıt üretimi kadar kağıt-karton ambalaj 
sektörünü de ilgilendirmektedir.

Makine-donanımda neredeyiz?
Kağıt-karton ambalaj üretiminde bas-
kı, kesme-koparma, katlama ve yapış-
tırma, laminasyon, lak, ebatlama ve da-
ha bir dizi işlem yapan makine-dona-
nımda dışa bağımlılık oranı yüksektir. 
Kağıt- karton ambalaj üretiminde, diji-
tal teknolojinin yarattığı ölçme, izleme, 
kontrol işlemleri de üretimin hızını ve 
kalitesini artırmaktadır. Makine-tek-
nolojisindeki gelişmeler kağıt-karton 
ambalaj üretimine yeni yapılar, işlevler 
ve kullanma kültürü oluşturmaktadır.

Kağıt-karton ambalaj üretimini üst 
basamaklara taşımamız, bugün var 
olan donanımlarla ilgili ciddi bir en-
vanter gerektirmektedir. Makine dona-
nımın dijital teknolojinin gerektirdiği 
uyumlandırma   işlemleriyle etkinlik ve 
verimliliklerinin artırılması gündemin 
önemli konularıdır.

Kağıt-karton ambalajda bugün ge-
linen noktadaki birikim, ortaya konan 
çaba önemlidir. Katlama-yapıştırma 
makinelerini yurtiçinde üreten firma-
lar, ürünlerinin yüzde 90’ını yurtdışı 
pazarlara ihraç etmektedir. Laminas-
yon, ebatlama, felkso baskı makinele-
ri üretiminde de ciddi adımlar atılmış-
tır. Kağıt-karton ambalaj sektöründe 

ağırlığı taşıma ambalajları oluşturmak-
tadır; oluklu mukavva   makine-dona-
nımlarında kesintisiz yenilikler yapıl-
maktadır. Dünya genelindeki gidişin 
sektörün “yatırım malları ihtiyacını” 
artırdığını bilerek hareket edilmeli.

Gelişmeler kağıt-karton ambalaj 
üretiminde “makine üretimi ve ithala-
tı stratejisi” ihtiyacına işaret etmekte-
dir. Sektörde sermaye ihtiyacı ve ülkede 
döviz sorunu bize kağıt-karton ambalaj 
makinelerinde de ülke potansiyelleri-
ni doğru değerlendirerek, yerli makine 
üretimine daha stratejik bir bakış ge-
rektirdiğini söylüyor.

Analitik, değer üretme  
ve değer yakalama
Özellikle Almanya’da kağıt-karton am-
balaj sektöründeki ileri gelişmelerinin 
sergilendiği fuarlardan çıkarabildiği-
miz ders şudur: Sektörde gelişmenin 
hızını ve yönünü kavrayarak, alterna-
tif tepki stratejilerini geliştirebilmemiz 
için ciddi analitik ihtiyacı vardır. Cassie 
Kuozyrov’un tanımladığı gibi, “Anali-
tik, işlerin nereye doğru gittiğini anla-
mak ve değişen bir ortama aktif biçim-
de uyum sağlamak becerisidir”.

Sektörde “pekiştirilmiş öğrenmeyi” 
yaygınlaştırmalı ve derinleştirmeli-
yiz. Iansiti ve Lakhani’nın anlatımıyla 
pekiştirilmiş öğrenmede gerekli olan 
başlangıç noktası ve performans fonk-
siyonudur. Başlangıç noktasına hassas 
bağlılık ilkesi akılda diri tutulmalıdır. 
O nedenle pekiştirilmiş öğrenme, her-
hangi bir yerden başlar, çevreyi inceler. 
Rehber, pozisyonun gelişmesi ya da ge-
rilemesidir. Buradaki kilit nokta, çev-
remizdeki karmaşıklığı incelemeye de-
vam etme ve o ana kadar oluşturduğu-
muz modeli kullanarak kararlar alma 
ve aksiyonlara başlamadır. Kağıt-kar-
ton ambalaj sektörüyle ilgili “pekiştiril-
miş öğrenmeyi” yaygınlaştırır ve derin-
leştirirsek, hayatın öz gerçeğine yakın 
karar alma gücümüz artar. Durumsal 
farkındalığı artırır, isabetli kararlar ve-
rirsek, değer yaratma sisteminin bütün 
aşamalarında “net bilgi, etkin koordi-
nasyon ve odaklanma” yetkinlerimizi 
geliştiririz. Değer üretme ve değer ya-
kalama yetkinliğimizi artırmak istiyor-
sak, öncelikle analitiğe dayanan, onu is-
tatistiklerle güçlendiren, yapay zeka al-
goritmaları ve yazılımlarla besleyen bir 
yol izlemeliyiz.

Günlük yaşamın bin bir sorunu var-
ken, kağıt-karton üreticilerine anali-
tik, istatistik ve yapay zeka uygulama-
ları önermemiz “fantastik” bulunabilir. 
Unutmayalım ki, değişme öylesine hızlı 
ki, rakip uygulamaları dünyanın nere-
sinde olursak olalım kısa zamanda biz-
leri etkiliyor. O nedenle, en önemli çaba, 
“zihinsel hazırlık” olmalı. Bu konuyu eli 
taşın altında olanlarla içtenlikle tartış-
malı, varsayımları sürekli sorgulanan 
zihni modeller oluşturmalıyız.

Kağıt-karton sektörünün yapısal özellikleri 
üzerine epeydir düşünüyoruz: Gelişmekte 
olan ülkelerde sektörün GSYİH’ dan daha 
hızlı büyümesinin nedeni, “girdi aldığı ve 
girdi verdiği sektörlerle olan bağlantılarının 
çok yaygın olmasıdır”. Sektördeki bu “ileriye- 
geriye bağlılık etkisi” “talep esnekliğinin” 
de kaynağıdır. Sektörün kullandığı 
girdilerin maliyet içindeki payı, toplam 
maliyetin yarısından çok fazladır. Sektörde 
kullanılan makine-donanımdaki gelişmeler 
“teknoloji- yoğun üretim” olma özelliğini 
artırmaktadır. Yatırımların giderek “sermaye-
yoğun karakter” baskın hale gelmektedir. 
Sektörde iş süreçlerinde “edilgen kontrol 
dediğimiz” sistemin kendi kendini kontrolü 
iş süreçlerini değiştirmektedir. Uçtan uca 
süreç kontrolü imkanının yarattığı “ileri 
derecede uzmanlaşmış işgücü bağımlılığını” 
artırmaktadır. Sektörde girdi veren 
selüloz ve kağıt-karton, yapıştırıcı, boya, 
lak vb. malzeme üretiminde son yıllarda 
ciddi konsolidasyon yaşanmıştır. Bugün 

ülkemizde kağıt -karton  girdi üreticiler, 
çok büyük ölçekli malzeme üreticileri ile 
çok büyük ölçekli ambalaj dolumu yapan  
firmalar arasında sıkışmıştır. Malzeme 
fiyatlarında oynaklık, büyük müşterilerle 
“yıllık anlaşma yapılması” nedeniyle 
kağıt-karton ambalaj üreticilerini sıklıkla 
darboğazlarla yüzleştirmektedir.
Yurtiçi pazarda, “en kaliteli ambalaj 
anlayışından en uygun ambalaj” anlayışı 
firma yetkililerinde netlik kazanmalıdır. 
Sektörde, kullanıcının kendi ambalajını 
“tanımlayamaması” nedeniyle ciddi sorunlar 
ortaya çıktığına araştıran herkes tanıklık 
edecektir.
Yazının sınırları içinde söylenmesi gereken 
söz şudur: Sektörde değer yaratmanın bütün 
aşamalarıyla ilgili bağlantı haritalarının 
bilinmesi, kritik alanlarla ilgili malzeme 
tedariki, dönüştürme işlemleri, işlem 
maliyetleri ve geri dönüş sorunlarının 
bütününü dikkate alan “yönetişime”  
ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Sektörde “bağlantı 
haritaları” net olmalı

Türkiye ambalaj üretimindeki birikimi, coğrafi konumu 
ve çevre ülkelerdeki gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde 

kağıt-karton ambalajda potansiyeli yüksek olan ülkelerden biridir. 
Yurt dışındaki   gelişmeleri izlemek için sektör STK’larının ortaklaşa 

bir “veri platformu” kurmaları gerekir. Bu platformun derlediğini 
ve erişilebilir hale getirdiği ayıklanmış veriler dinamik bir anlayışla   
değerlendirilerek pazarda pozisyon alınmalıdır. Potansiyelin varlığı 
yetmez, kağıt-karton ambalaj ekosisteminde doğru ağlarda, doğru 

platformlarda, bütün aktörlerin katılımı ve paylaşımıyla geliştirilen bir 
“erken uyarı” sistemi sektöre yapılmış en büyük iyilik olacaktır. Bu 
yazının virgülü bile tartışmaya açıktır. Sektör STK’larını, sektörle 

ilgili sözü olan herkesi tartışmaya çağırıyorum. Yazıyı Amos 
Oz’un çok yinelediğim bir sözü ile bitirmek istiyorum: 

“Hayatta eli boş dönülmeyen tek yolculuk, 
içimize yaptığımız yolculuktur”.

Pazarın
 gözlenmesi ve erken uyarı

Ambalajda gelişmenin hızını 
ve yönünü kavrayarak, 
alternatif tepki stratejilerini 
geliştirebilmemiz için ciddi 
analitik ihtiyacı vardır. 
Sektörde 'pekiştirilmiş 
öğrenmeyi' yaygınlaştırmalı ve 
derinleştirmeliyiz.
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Türkiye ambalaj sektörü 2020 yı-
lında da ihracattaki büyümesini 
devam ettirdi ve 2020 yılının ilk 
altı ayında 2 milyar 414 milyon 

219 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Böyle-
likle sektör ihracatı bir önceki yıla göre mik-
tar olarak yüzde 11, değer olarak ise yüzde 4 
artmış oldu.

Diğer yandan en fazla ihracat yaptığımız 
ülkelerin başında Avrupa ülkelerinin olma-
sı başka bir olumlu gelişme olarak öne çıktı. 
Ambalaj sektörünün en fazla ihracat yaptı-
ğı ülke 197 milyon 530 bin dolar ile Alman-
ya oldu. Almanya’nın hemen arkasında ise 
193 milyon 602 bin dolarlık ihracat rakamı 
ile Birleşik Krallık yer aldı. Bu iki ülkeyi 149 
milyon 634 bin dolarla Irak, 126 milyon 343 
bin dolarla İtalya ve 118 milyon 794 bin dolar-
la İsrail takip etti. En çok ihracat yaptığımız 
10 ülke sıralamasında bu ülkelerin ardından 
Fransa, ABD, Hollanda, İspanya ve Belçika 
yer aldı. Ambalaj türüne göre genel toplam-
lara bakıldığında plastik ambalajların yüzde 
65’lik payla ilk sırada, ikinci sırada ise yüz-
de 22 ile kağıt/karton ambalajların yer aldı-
ğı görüldü.

Diğer olumlu bir gelişme de yılın ilk altı 
ayında 883 milyon dolar dış ticaret fazlası 

Ambalaj sektörü olarak üretimimizin en az 
yarısını yurt dışı pazarlara satmayı hedefliyoruz
Ambalajı salgın süreciyle birlikte 
Türkiye’nin önü açılan sektörleri 
arasında sayabiliriz. Artan talep, 
üretim gücü ve lojistik avantajıyla 
gelişmiş pazarlara ihracat yapan 
Türk ambalaj sanayiine daha 
büyük fırsatlar sunuyor. Sektör, 
üretiminin en az yarısını ihraç 
etmeyi planlıyor. Sektörün en 
büyük temsilci kuruluşu Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı 
Zeki Sarıbekir, yeni döneme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

vermiş olmamızdır.
Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pan-

demisiyle ambalajın ne kadar önemli ve ge-
rekli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. Am-
balaj ürünlerin hijyenik kalmasını sağladığı 
gibi ambalaj olmadan ürünler satılamaz ve 
sevk edilemez.

Sektör olarak bizler de bunun bilinciyle ha-
reket ettik. Herhangi bir aksama olmaması 
için gerekli tüm önlemleri alarak üretime de-
vam ettik ve tedarik zincirlerinin devamlılığı 
için hiç durmadan çalıştık.

Her zaman söylediğimiz gibi satın aldığınız 
ürünün ambalajı, onun güvencesidir ve her 
ürün ambalaja girmeli. Ambalajın üzerinde-
ki etikette içerdiği ürünün besin değeri, ürü-
nün miktarı, son tüketim tarihi, üretici adres 

bilgileri; yani ürünün muhteviyatı ve nerede 
ve kim tarafından üretildiğini içeren tüm bil-
giler bulunur.

İnsan sağlığını çevresel risklerden uzak tu-
tan ve koruyan ambalajlı gıdaların önemi bu 
dönemde bir kez daha ortaya çıktı ve pandemi 
sürecinde ambalajsız ürünlerden ambalaj-
lı ürünlere doğru büyük bir geçiş oldu. Eski-
den açıkta satılan bir ürünü bile, halkımız ar-
tık ambalajlı olarak almaya yöneldi. Tabii bu 
ortamda gıda, içecek, sağlık ve temizlik sek-
törleri için üretim yapan ambalaj üreticileri 
durmadan çalışırken; inşaat, turizm/otelcilik 
ve restoranlara tedarikte bulunan üreticileri-
miz bir süre çalışamadılar. Ama genele baktı-
ğımızda sektörümüzün yüzde 10 büyüdüğünü 
söyleyebiliriz.

Çok geniş coğrafyaya ihracat yapan bir sek-
törüz. Lojistik yönünden avantaja ve fiyat ka-
lite dengesine sahip olmanın olumlu etkileri-
ni pandemi ile birlikte daha çok gördük. Av-
rupa'nın ve Ortadoğu'nun büyük bölümüne 
tırlarla 1-1,5 günde teslimat yapabiliyoruz ve 
fiyat kalite dengesi olarak da son dönemde da-
ha da öne çıktığımızı söyleyebiliriz. Dünya-
dan Türkiye’ye doğru bir talep var ve bu doğ-
rultuda bu sene 5 milyar dolar ihracatı yakala-
yacağımızı öngörüyoruz.

Daha çok ülkeye ambalaj satmayı, pazar sa-
yımızı artırarak ürettiğimizin en az yarısını 
ihraç etmeyi hedefliyoruz. T.C. Ticaret Ba-
kanlığımızın küresel ekonomideki ve siyasi 
konjonktürdeki gelişmeler çerçevesinde be-
lirlediği ve desteklediği ülkeleri sektör olarak 
biz de önceliklendiriyoruz. Bu ülkeler arasın-
da yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti ile Ku-
zey ve Güney Amerika ülkeleriyle ticari ilişki-
lerimizi 2021 yılında yoğunlaştıracağız.

Gücümüzün ve potansiyelimizin farkında-
yız. Bu bağlamda ihracatımızın artırılması, 
yurtdışına bağımlılığın önüne geçilmesi için 
ara mamul ve hammadde üreten işletmelerin 
desteklenmesi gerekiyor. Plastik, kağıt, kar-
ton, ahşap ve metal ambalaj malzemelerinin 
hammaddeleri ağırlıklı olarak yurtdışından 
temin ediliyor. Hatta camın hammaddesi olan 
kumu bile yurtdışından satın alıyoruz. Sektö-

rün beklentisi ise hammaddede dışa bağımlı-
lığın azaltılması için ara mamul ve ham mad-
de üreten işletmelerin yatırımlarını sürdür-
mesidir.

Ayrıca, STA’ların devreye girmesini önem-
siyoruz. Bizim müşterilerimiz ne kadar çok 
ülkeye serbest bir şekilde ticaretlerini yapar-
sa biz de daha fazla onlara ambalaj üretiriz. Bu 
da sektör olarak bizim ve genel olarak ülkemi-
zin ihracatını artırır.

Ambalaj Sektöründe karşılaştığımız bir 
diğer büyük sorun ise ara eleman ve teknik 
personel sıkıntısı. Burada da meslek lisele-
rini desteklememiz gerektiğine inanıyoruz. 
“Meslek lisesi memleket meselesi” diyerek 
konuya yaklaşmalı yetişmiş eleman sorunu-
muzu çözebilmek için sektör içerisinde yer 
alan her işletmemiz elini taşın altına koyarak 
hareket etmeli.

Bunların yanı sıra ambalaj atığının geri dö-
nüşümüne de ayrıca önem verilmesi gerekti-
ğini düşünüyoruz. Ülkemiz ekonomisine ve 
çevreye katkıda bulunmak için ambalajın ge-
ri dönüşümü oldukça önemlidir. Ambalajlar 
çöp değildir, aksine ekonomi yaratan malze-
melerdir. ASD olarak bu konuda farklı çalış-
malarla bilinçlendirmelerimizi sürdürüyo-
ruz.

Pandemi birçok konuya bakış açımızı ve iş 
yapış şekillerimizi derinden etkiledi. Dijital-
leşmeyle başlayan ama pandemiyle hızlanan 
e-ticaret arttıkça daha çok ambalaja ihtiyaç 
duyulacak. Çünkü e-ticarette ürün iyi bir şe-
kilde ambalajlanmalı ve güvenli bir şekilde 
tüketiciye gitmeli. Bu nedenle önümüzdeki 
yıllarda ambalajın öneminin daha da artaca-
ğına inanıyoruz.

Ambalajın önemine dair bilincimiz artıyor 
ve pandemiyle de değişen iş yapış şekilleriy-
le ülkemizde şu anda 220 dolarlarda olan am-
balaj tüketiminin önümüzdeki 5 yıl içerisin-
de Avrupa seviyesine yaklaşacağını düşünü-
yoruz.

Türkiye'de cari fazla veren sektörler ara-
sında yer alan ambalaj sektörü olarak ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak için çalışma-
larımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.

Daha çok 
ülkeye ambalaj 
satmayı, pazar 
payımızı artırarak 
ürettiğimizin 
en az yarısını 
ihraç etmeyi 
hedefliyoruz. 
Gücümüzün 
farkındayız. Ara 
mamul ve  
hammadde 
üretimimiz 
desteklenmelidir.

Dentaş Kağıt, viyol ambalajda
dünya liderliğini hedefledi
Abalıoğlu Holding, Deniz-
li’nin sanayii yönü güçlü 
grupları arasında yer alıyor. 
Bünyesinde farklı sektörler-
de faaliyet yürüten önem-
li üretim tesisleri bulunuyor. 
Abalıoğlu’nun ambalaj sektö-
ründe gücü Türkiye sınırla-
rı dışına çıkan Dentaş Kağıt, 
bunlardan biri. Kökleri 1941 
yılına uzanan Abalıoğlu Hol-
ding’in 1972 yılından bu ya-
na faaliyette olduğu ambalaj 
sektöründeki güçlü markası 
Dentaş Kağıt, alanında dün-
yanın en büyük tesisi olma id-
diasıyla yoluna devam ediyor.

Abalıoğlu Holding iştirak-
lerinden Dentaş Kağıt, sıfır 
atık ve sürdürülebilir gelecek 
için geri dönüştürülmüş ka-
ğıtlardan birçok sektör için 
ekolojik ve karbon dostu ka-
lıplanmış selülozik ambalaj 
üretiyor. Denizli, Aksaray ve 
Romanya’daki tesislerinde 
gelecek için değer ürettikleri-
ni belirten Genel Müdür Ser-
kan Eriş, dünyanın en büyük 
üreticilerinden biri olma he-
defi taşıdıklarını söyledi.

Denizli’de 1972 yılında ku-
rulan Dentaş Kağıt Sanayi 
A.Ş, Denizli, Aksaray ve Ro-
manya’daki tesislerinde yılda 
715 milyon adet viyol olarak 
adlandırılan kalıplanmış se-
lülozik ambalaj üretiyor. Yu-
murta, meyve-sebze ve en-
düstriyel viyol üretiminde bir 
çok sektöre kutu içi ambalaj-
lama çözümleri sunan Dentaş 
Kağıt, sürdürülebilir gelişme 
yaklaşımını benimseyerek, 
yenilikçi ürünleri ile dünya-
nın her yerinde tercih edilen 
seçkin bir marka olma hedefi-
ne kararlı adımlarla ilerliyor. 

Viyol olarak adlandırılan 
kalıplanmış selülozik am-
balaj üretiminde dünyanın 
en büyük üreticilerinden bi-
ri olma hedefini taşıdıkla-
rını söyleyen Dentaş Kağıt 
Genel Müdürü Serkan Eriş, 
“Kuruluşu 1972 yılına daya-
nan şirketimizde bir çok sek-
törde ürünlerin korunması 
için viyol tasarımı ve üretimi 
gerçekleştiriyoruz. Viyoller 

atık kağıtların geri dönüştü-
rülmesi ile elde edilir. Üreti-
mi için ağaç kesilmez. Sade-
ce atık kağıtlardan elde edilir. 
Kalıplanmış elyaf, kullanıl-
dıktan sonra biyolojik olarak 
tamamen çözünebilir ve do-
ğada iz bırakmadan kaybolur. 
Yenilenebilir kaynaklardan 
üretilen viyoller, sınırlı do-
ğal kaynakların korunmasına 
yardımcı olur” dedi.

Denizli’nin yanı sıra Aksaray 
ve Romanya’da tesisleri 
bulunan Dentaş Kağıt, viyol 
olarak adlandırılan kalıplanmış 
selülozik ambalaj alanında 
faaliyet yürütüyor. Sıfır 
atık sistemiyle, ekolojik ve 
karbon dostu ambalaj üretimi 
gerçekleştiren Dentaş Kağıt 
Genel Müdürü Serkan 
Eriş, dünyanın en büyük 
üreticilerinden biri olma 
hedefi taşıdıklarını söyledi.

ÜRETIMDE ÇEVREYE
HASSASIYETIMIZ 
ÜST SEVIYEDE
Dentaş Kağıt Sanayi olarak şirket politikalarının “önce insan” ve 
“toplumdan aldığını büyüterek toplumla paylaşma” ilkeleri ışığında 
şekillendiğini vurgulayan Serkan Eriş, “ Çevre dostu olan kalıplanmış 
selülozik ambalaj üretimini uluslararası yatırım politikaları ile genişleten 
şirketimiz, kendi teknolojisini sürekli geliştirerek büyümesini her 
geçen gün devam ettirmektedir. Uzman çalışanlarımız, tecrübe ve bilgi 
birikimi ile kazandığımız bağımsız teknolojimizle ürün ve hizmetlerimizi 
geliştirmeye devam ediyoruz. Ürettiğimiz mamul itibarı ile çevre 
konusundaki duyarlılığımızı üretim aşamasında da gösteriyoruz.  
Ortaya çıkan atıkları kapalı sistemle yeniden üretime kazandırıyoruz. 
Üretim faaliyetlerimizde doğaya buhar ve temiz su dışında  
hiçbir atık bırakmıyoruz” diye konuştu.
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Ambalaj 
makinecilerinin 
finansmana 
erişmek adına 
çeşitli talepleri 
olduğunu 
görüyoruz. 
Bu bağlamda 
temin ettiğimiz 
kaynakların 
yanında 
iştiraklerimizden 
Alternatif Lease 
ile yerli makine 
üreticilerinin 
müşterilerine 
yönelik olarak Yerli 
Makine Finansmanı 
ile kaynak 
sunuyoruz.

YE Ş IM Ş IMŞ EK
ALTERNATIF BANK GENEL  
MÜDÜR YARDIMCISI

Ambalaj sektörü dış ticaret fazla-
sı veren, cari açığın azalmasın-
da önemli sektörlerimizden biri 
konumunda ve her geçen yıl ge-

lişimini sürdürüyor. Ambalaj Sanayicileri 
Derneği’nin verilerine baktığımızda geçen 
yıl 4,7 milyar dolar ihracat yapan sektör, bu 
yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre miktar ve değer bazında artış-
lar sağlayarak 2 milyar 414 milyon 219 bin 
dolarlık ihracat gerçekleştirmiş durumda. 
Üç binin üzerinde firmanın faaliyet göster-
diği ve 100 binin üzerinde istihdam yaratan 
ambalaj sektörü 180 ülkeye gerçekleştirdiği 
ihracatla da göz dolduruyor. Özellikle pan-
demi döneminde üretimde yaşanan daral-
malar Türkiye’nin lojistik konumu ve üre-
tim gücüyle ambalaj sektörünün bu alanda 
farkını ortaya koymasına yol açtı diyebiliriz. 
İhracat odaklı bir stratejiyle ilerleyen sek-
törün ürettiği ürünlerin en az yarısını ihraç 
etmek üzere yaptığı çalışmaları da takdirle 
izliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı için 
kendilerine koydukları pazar büyüklüğü ve 
ihracat hedeflerine de ulaşacaklarına inanı-
yor ve sunduğumuz desteklerle yanlarında 
olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. 

Bu yıl pandemi süreci ambalajın önemi-
ni de bir kez daha gözler önüne serdi. Evler-
de kalınan dönemlerde artış gösteren gıda, 
temizlik ürünleri alışverişleri başta olmak 
üzere yemek siparişlerine kadar uzanan 
zincirde neredeyse her parça ambalajla su-
nuluyor. Bu ürünlerin hijyenik biçimde ve 
güvenilir şekilde ulaştırılması açısından 
ambalaj oldukça önem taşıyor. Doğal olarak 
ambalaj tarafında bu dönemde gıda, içecek, 
hijyen-temizlik ve ilaç sanayi ambalajı en 
yoğun kullanılan sektörler olarak öne çıktı. 
Sektör oyuncuları da üretimlerine devam 
etmek için var güçleriyle çalışıyor.

Sektörlere yerli üretim 
için kaynak sunuyoruz
Her sektörde olduğu gibi ambalajda da AR-
GE yapmak, katma değerli ürünler üretmek 
bunun için de finansmana erişmek son de-
rece önemli. Özellikle ambalaj makinecile-
rinin finansmana erişmek adına çeşitli ta-
lepleri olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda 
temin ettiğimiz kaynakların yanında işti-
raklerimizden Alternatif Lease ile yerli ma-
kine üreticilerinin müşterilerine yönelik 
olarak Yerli Makine Finansmanı ile kaynak 
sunuyoruz. İştirakimiz, finansman kapsa-
mında esnek ödeme seçenekleri, 60 aya va-
ran vade imkânları sağlıyor. Aynı zamanda 
seçili makinelerde %100’e varan oranlarda 
kaynak sunarken satıcıya da avans ödemesi 
gerçekleştiriyor.

Müşterilerimizin değer zincirlerini koru-
mak, nakit akışının sürdürülebilirliğini sağ-
lamak da önem verdiğimiz konuların başın-
da geliyor. Nakit yönetimiyle ilgili ürün ve 
hizmetlerimize bu dönemde çok daha fazla 
odaklandık. Bu ürünlerimiz arasında Teda-
rikçi Finansmanı çözümümüzün özel bir 
yeri olduğuna inanıyoruz. Tedarik zincirin-
de çok sayıda satıcı firmayla çalışan müşte-
rilerimize yardımcı oluyoruz. Ödeme süreç-
lerinin etkin yönetilmesine, tedarikçilerin 
uygun maliyetle ve kolay şekilde likiditeye 
erişmesine, alıcı firmanın ise uzun vadeli 
satın alma, operasyonel verimlilik ve kesin-
tisiz tedarik imkânı oluşturmalarını sağlı-
yoruz. Bu ürünümüzü dönemin ihtiyaçları-
na göre de geliştirerek hibrit bir yapıya dö-
nüştürdük. Alıcı Kredili ya da Satıcı Kredili 
olarak iki farklı şekilde uygulanabilen Te-
darikçi Finansmanı Sistemimiz alıcı firma-

Türkiye lojistik konumu ve üretim gücüyle
ambalaj sektöründe farkını ortaya koydu

Üç binin üzerinde firmanın faaliyet gösterdiği ve 100 binin üzerinde istihdam yaratan ambalaj sektörü  
180 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla göz dolduruyor. Özellikle pandemi döneminde üretimde yaşanan 
daralmalar Türkiye’nin lojistik konumu ve üretim gücüyle ambalaj sektörünün bu alanda farkını ortaya 
koymasına yol açtı diyebiliriz. İhracat odaklı bir stratejiyle ilerleyen sektörün ürettiği ürünlerin  
en az yarısını ihraç etmek üzere yaptığı çalışmaları da takdirle izliyoruz.

ya aynı anda hem Satıcı Kredili hem de Alıcı 
Kredili şekilde çalışabilme imkânı sunuyor. 
Finansman sürecini kolaylaştırarak daha 
hızlı hale getiriyor. Bu sistem üzerinde diji-
tal geliştirmeler de yaptık. Bu sayede işlem-
lerde hata olmasını, zaman kaybını önlüyor, 
evrak yoğunluğunun ortadan kaldırılması-
na katkı sağlıyoruz. 

Dijitalleşme hem işi yaparken hem de 
müşterilerin sunulan ürün ve hizmetle-
re ulaşması için çalışma süreçlerinin ayrıl-
maz bir parçası oldu. Bu duruma ayak uy-
durarak e-ticaret de yapanlar kendilerine 
yeni pazarlar oluşturarak ihracatta ileri gi-
debilecek. Banka olarak biz de ürünlerimiz 
arasında olan sanal POS, e-imza, e-teminat 
mektubu, temassız özellikli fiziki poslar, te-
darikçi finansmanı ve ticari kredi kartları-
mızla müşterilerimizin elini güçlendirmek 
için sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Yeni 
ürün ve hizmetlerimizi hızla devreye alıyo-
ruz. 

Ambalaj sektörü bizim gibi çevre etkisini 
azaltma konusunda hassasiyet taşıyor
Alternatif Bank olarak paydaşlarımızın bü-
yüme yolculuklarında değer yaratma anla-
yışıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu 
anlayışın bir ayağı ülke ekonomisini des-
teklemek iken, diğer bir ayağı da topluma 
olumlu etki sağlayacak çalışmalar içinde ol-
mak. Bu doğrultuda sorumluluk ve sürdürü-
lebilirlik alanındaki çalışmalarımızı kurdu-
ğumuz özel bir komite çatısı altında devam 
ettiriyoruz. Kendimize Birleşmiş Millet-
ler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçla-
rı doğrultusunda öncelikli çalışma alanla-
rı belirledik. Biliyoruz ki, ambalaj sektörü 
de bizim gibi çevre etkisini azaltma konu-
sunda oldukça hassas ve sektörde iyi uygu-
lama örnekleri oldukça fazla. Sürdürülebi-
lir Kalkınma Amaçlarının on yedincisi olan 
“Amaçlar İçin Ortaklıklar” hedefine hizmet 
edecek şekilde gelecek dönem sürdürülebi-
lirlik çalışmalarımızı yürütürken birlikte 
çalıştığımız iş ortaklarımızı, müşterilerimi-
zi ve dokunabildiğimiz tüm paydaşlarımızı 
bu stratejinin bir parçası haline getirmeyi 
arzu ediyoruz. Ayrıca ülkemizdeki ve dün-
yadaki iyi örnekleri yakından takip ederek 
edindiğimiz bilgileri ve geliştirdiğimiz ça-
lışmaları tüm paydaşlarımıza aktarmayı da 
önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu kap-

samda ambalaj sektörünün temsilcileriyle 
önümüzdeki dönemlerde ülkemiz ve dünya-
mız için geliştirilebilecek sürdürülebilirlik 
projelerinde birlikte yer almayı umuyoruz. 

TCMB'nin sıkılaştırma yönlü adımları 
ithalat sınırlanmasını gündeme getirebilir  
Tüm bunların yanı sıra ekonominin kalbin-
de olan bankacılık sektörünün bir temsilci-
si olarak ekonomi yönetiminin aldığı kimi 
kararların krediler başta olmak üzere yansı-
malarına ve önümüzdeki dönem öngörüle-
rimize de değinmek isterim. Merkez Banka-
sı’nın sıkılaşma yönünde attığı adımlar önce 
likidite sonrasında da faiz artışları şeklin-
de gerçekleşti. Ağustos ayında %7,8’lerdeki 
Merkez Bankası ortalama fonlama maliyeti 
son olarak politika faizi düzeyi de olan %15’e 
çıkarıldı. Söz konusu gelişmeyle bankacılık 
sektöründe hem kredi hem de mevduat fa-
izleri yükseliş gösterdi. Bu yükseliş eğilimi 
sektörde kredi artış hızını duraksatırken, 
özellikle bazı tüketim ve yatırım tercihleri-
nin ağustos-ekim döneminde erkene çeki-
lerek gerçekleşmesi nedeniyle talebin de za-
yıflamasına yol açtı. Kredi büyüme eğilimi-
ne kurdan arındırılmış bazda baktığımızda, 
ticari kredilerde yıllık büyüme %35, tüketici 
kredilerindeyse %45’lerde seyrediyor. Bu-
na karşın, kredi ivmesini gösteren 13 hafta-
lık yıllıklandırılmış büyüme ise temmuz ayı 
sonlarındaki %30’lu düzeylerden son olarak 
%2’lere, tüketici kredilerindeyse %100’lerin 
üzerinden %18’e kadar geriledi. Bu anlamda, 

TCMB’nin para politikasındaki sıkılaştırma 
tercihi kredi ivmesinde mevcut durumda 
güçlü bir etki yaptı. Bu gelişmelerle özellikle 
2021 başlarında ve belki de yıl ortalarına ka-
dar Koronavirüs sürecine de bağlı olarak da-
ha zayıf bir kredi iştahı görülebilir. 

Dış ticaret tarafında TCMB’nin sıkılaşma 
yönlü adımlarının iç talebi sınırlaması itha-
lat talebinin gelecek aylarda sınırlanması-
nı gündeme getirebilir. Nisan-mayıs döne-
minde %30’a yaklaşan ithalat daralması ar-
dından, yılın ilk 11 ayında ithalat %2,8 kadar 
arttı. Bu yönde henüz belirgin bir değişim 
gözlemlemiyoruz. İhracat tarafında süreç 
tamamen Avrupa’dan gelecek talebe ve pan-
deminin sürecine bağlı olarak şekillenecek 
gibi görünüyor. İhracat ise yine nisan-ma-
yıs döneminde %42’lere, yılın ilk 11 ayında 
da %8’lere varan bir daralma gösterdi. Yeni 
yılda özellikle aşı sürecinin daha erkene çe-
kilmesi halinde büyüme beklentileri daha 
da belirginleşebilecek. İhracat anlamında 
çok daha olumlu gelişmeleri yaşayabiliriz. 
Bu anlamda özellikle yurt içinde reform ve 
sıkı para politikası tavrının sürmesiyle TL 
bazında yabancı yatırımcı girişleriyle büyü-
meyi daha fazla destekleyebilecek bir süreç 
oluşması mümkün olabilir. 

Her sektörden firmalar, küresel 
durgunluga hazırlıklı olmalı
Uzun vadede bu salgından kaynaklı yaşa-
nabilecek durgunluğun küresel bir küçül-
meye yol açacağı aşikâr. Bu nedenle hemen 
her sektörden firmalar uzun vadede değişim 
yönetimi ve aynı zamanda yeniden inşa sü-
recine hazırlıklı olmalı. Bu süreç hepimizin 
olduğu gibi ambalaj sektörünün hayatına da 
yeni iş yapış modelleri getirdi. Dolayısıyla 
bu sektörde de pandemi sürecini hasarsız 
veya en az hasarla atlatabilmenin en önem-
li unsuru, “yeni normal” olarak adlandırılan 
bu yaşam biçimi için yeni strateji ve iş yapış 
modelleri geliştirmekten geçiyor. Baştan so-
na üretim, dağıtım ve satış süreçlerinin bü-
tün parametreleri gözden geçirilmiş olmalı. 
Faaliyet zincirinin hangi halkasında ciddi 
bir olumsuzluk olacağını öngörme nokta-
sında çalışmalar yapılmalı ve gerekli aksi-
yonlar hazırlanmalı. Örneğin artan e-ticaret 
hacmine uyum sağlamak, ihracat pazarları-
nı genişletmek alınabilecek önemli tedbir-
lerden olmalı.

Yeni yılda özellikle aşı 
sürecinin daha erkene 
çekilmesi halinde büyüme 
beklentileri daha da 
belirginleşebilecek. İhracat 
anlamında çok daha olumlu 
gelişmeleri yaşayabiliriz.

Banka olarak ürünlerimiz 
arasında olan sanal POS, 
e-imza, e-teminat mektubu, 
temassız özellikli fiziki 
poslar, tedarikçi finansmanı 
ve ticari kredi kartlarımızla 
müşterilerimizin elini 
güçlendirmek için sürekli 
kendimizi geliştiriyoruz.
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Beşel, sıfır atıkla üretim 
için proje geliştiriyor

Ambalaj sektöründe 1998 yılın-
dan bu yana faaliyet gösteren 
Etimag, baskı alanında ye-
ni teknolojiler ve maki-
ne yatırımına hız veriyor. 
Bu kapsamda yeni ma-
kine parkurunu Kasım 
2020’de devreye aldıkla-
rını belirten Etimag Etiket 
Satış ve Pazarlama Direktö-
rü Hakan Hüseyinoğlu, “Ku-
rulumu tamamladığımız OMET 
10 renkli Hybrid-Ofset baskı makinesi, 
2021 Ocak ayında üretime başlayacak” dedi.

Yaklaşık 10 yıldır üretimlerine Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi’nde devam ettikle-
rini dile getiren Hakan Hüseyinoğlu, tesisle-
rinde, 150 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. 
Türkiye’deki pazarın yaklaşık yüzde 65’ine 
hitap ettiklerini bildiren Hüseyinoğlu, ihra-
cat oranlarını da sürekli artırdıklarını vur-
guladı. Makine parkuru ve baskı alanında 
yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam 
ettiklerini ifade eden Hüseyinoğlu, “2020 
yılı kasım ayında kurulumunu tamamladı-
ğımız OMET 10 renkli Hybrid-Ofset bas-
kı makinesi, 2021 ocak ayında üretime baş-

layacak. 2021 bu aşamada bizim 
için sıçrama yılı olacak. Ayrı-

ca, ihracatta da yüzde 10 ar-
tış hedefliyoruz” diye ko-
nuştu.

“Geri dönüşümlü 
hammadde

tedariklerimizi 
hızlandırdık”

Baskı teknolojileri konu-
sunda sürekli yeni teknolojileri, 

araştırdıklarını ifade eden Hüseyinoğ-
lu, müşterilerinden gelen taleplere göre sis-
temlerini geliştirdiklerini söyledi.  Geri dö-
nüşüm konusunda müşterilerinden yoğun 
istekler geldiğinin altını çizen Hüseyinoğlu, 
“Geri dönüşüm konusunda, doğayla barışık 
hammaddelerin kullanılması, boyaların iyi-
leştirilmesi, çevreye duyarlı malzemelerin 
üretilmesi ve kullanılması konusunda sü-
rekli toplantılar ve araştırmalar yaptık. Geri 
dönüşümlü hammadde tedariklerimizi hız-
landırdık, Müşterilerimize yüzde 30 geri dö-
nüşümden üretilen hammaddeler sunmaya 
başladık. 2021 yılında, özellikle bu konular-
da yoğun mesai harcayacağız” dedi.

Etimag, yeni teknolojiler ve
makine yatırımına hız verdi
Etimag Etiket Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Hüseyinoğlu, “Shrink 
sleeve etiket üretimi alanında sektörümüzde lideriz ve en yüksek 
kapasiteye sahip şirketiz” dedi. Etimag, OMET 10 renkli Hybrid-Ofset 
baskı makinası parkurunu gelecek ay hizmete alacaklarını dile getirdi.

"Shrink sleeve 
etiketlemede lideriz"
● Etimag Etiket Satış ve Pazarlama Direktörü 
Hakan Hüseyinoğlu, ambalaj sektöründe 
faaliyetlerine 1998 yılında Istanbul Avcılar’da 
başladıklarını söyledi. Etimag’ın, shrink  
sleeve etiket üretimi yaptığını ifade eden 
Hüseyinoğlu, “Bu alanda sektörümüz de lideriz 

ve en yüksek kapasiteye sahip şirketiz. Shrink 
sleeve etiket üretiminin yanında, kendinden 
yapışkanlı etiketler, preform üretimleri, PET şişe 
üretimi ve sleeve etiketler için müşterilerimize 
şişe üzerine etiket giydirme hizmeti de 
veriyoruz” dedi.

Beşel Basım, Türkiye’nin en di-
namik, hızlı büyüyen ambalaj şir-
ketleri arasında yer alıyor. 1975’te 
faaliyete geçen şirket, esnek am-
balaj endüstrisi için plastik film-
ler, alüminyum folyo ve kâğıt lami-
nasyonları, kablo/izolasyon film 
ve bantları ile havalandırma sek-
törüne folyo üretimi gerçekleşti-
riyor.

2019 başı itibariyle yeni yatı-
rımlarını devreye alan şirket, ka-
palı üretim alanının büyüklüğü-
nü 35 bin metrekareye çıkardı. Ka-
palı alandaki artışa paralel olarak 
hem de modernizasyon yatırımla-
rını hız kesmeden devam ettiren, 
laminasyon (solventsiz/kom-
bo) ve dilme makinesi yatı-
rımlarını devreye aldı. Ya-
nı sıra kendi teknik ekib-
leriyle mevcut dilme ve 
laminasyon hatlarında 
revizyon çalışmaları-
nı tamamlayan şirket, 
Avusturyalı SML şirke-
tinden satın alınan streç 
film hatlarını da faaliyete 
geçirdi. Beşel Basım’ın söz-
konusu yatırımlarıyla bir an-
lamda salgın dönemine hazırlık-
lı girdiği söylenebilir.

Cirosunu iki yılda  
2.5 kat büyütüyor
Beşel Basım Sanayi Yönetim 
Kurulu Başkanı Uğur Yıldırım, 
“Hem endüstriyel streç, hem de 
gıda streci üretimimiz başladı, 
aldığımız siparişlerle bu hatla-
rın kapasitesini çok hızlı doldur-
duk. 2018 yılını 35 bin ton satış 
hacmi ve yaklaşık 300 milyon TL 
ciro ile kapatmıştık. 2019'da 41 
bin ton satış ve 330 milyon TL ci-
roya ulaştık. 2020 ilk 9 aylık dö-
nemde, tamamlanan yatırımla-
rın meyvesi olarak, 550 milyon 

TL satış yaptık” dedi. Bu yılın ilk 9 
aylık performansına paralel ola-
rak 2020 yılı sonunda 750 milyon 
TL ciro büyüklüğüne ulaşacak-
larını dile getiren Uğur Yıldırım, 
“Beşel Foil olarak sektördeki bü-
yümeye paralel olarak satışları-
mızı arttırmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. Beşel Basım 
Sanayi Yönetim Kurulu Başka-
nı Uğur Yıldırım, “Önümüzdeki 3 
yıllık dönemde pandeminin etki-
lerinin devam edeceğini düşünü-
yorum, bu kapsamda faaliyetleri-

mizin sağlıklı yürümesi adına ge-
rekli önlemleri alarak ilerliyoruz” 
dedi. Her zaman için farklı dina-
mikleri olan ambalaj sektörün-
de; hayati önem taşıyan ilaç, gıda, 
temizlik gibi ambalajlı ürünlere 
talep artışı yaşandığını belirten 
Yıldırım, “İçinde bulunduğumuz 
durum doğrultusunda temel ih-
tiyaçlarımız ile paralel olarak es-
nek ambalaj sanayinde yaşanan 
talep artışları pazarı olumlu yön-
de etkilemiş, kapasite artışlarını 
desteklemiştir. Bu noktada Beşel 
Basım olarak müşterilerimizin 

tüm taleplerine en hızlı 
şekilde geri dönüş yaptık. 

Pandemi sürecinde geri 
dönüştürülebilir ambalajlar 

daha çok ön plana çıkmıştır; 
şirket olarak bu kapsamdaki Ür-

Ge çalışmalarımız devam etmek-
tedir” diye konuştu.

Uğur Yıldırım, şöyle konuştu:
"Tübitak kapsamında yürüttü-

ğümüz üç adet projemiz var, de-
vam eden patent süreçlerimiz 
var, Ar-Ge merkezi olma yönün-
de devam eden çalışmalarımız var. 
Özellikle yüzde 100 geri dönüştü-
rebilir ambalajlar konusunda cid-
di çalışmalar yürütüyoruz. Mev-
cut devam eden Ar-Ge ve Ür-Ge 
çalışmalarımızın tamamı çevresel 
etkileri dikkate alan, sıfır atık ya-
ratacak, geri dönüştürebilen ürün-
lere yönelik. Bunlar tescillendikçe 
piyasaya süreceğiz”.

Geri dönüşüm hemen her sektö-
rün en temel gündem maddele-
rinden birini oluşturuyor. Doğal 
olarak ambalajın da. Ambalajın 
da içinde olduğu çok sayıda sek-
töre geri dönüşüm çözümleri ko-
nusunda hizmet bunan TOMRA 
Sorting’in faaliyet alanını, atık ve 
metal geri kazanımı sektörleri-
ne yönelik sensör tabanlı ayıkla-
ma çözümleri sunmak olarak ta-
rif edebiliriz. TOMRA Sorting Ge-
ri Dönüşüm Türkiye ve Ortadoğu 
Satış Müdürü Serkan Orhan da 
hizmetlerini, “Kısaca belirtmek 
gerekirse daha fazla malzemenin 
işlenmesini sağlamak üzere çeşit-
li atık akışlarından değerli olanla-
rı veya değerli malzemeler içeri-
sindeki yabancı maddeleri birbi-
rinden ayırıyor ve geri dönüşüm 
tesislerinin kullanabileceği hale 
getiriyoruz” şeklinde açıklıyor ve 
“TOMRA ayıklama makinaları-
mız, geri dönüşümün birçok ala-
nında kullanılıyor. Atık sektörün-
de evsel katı atık tesisleri, ambalaj 
atığı, kağıt ayıklama ve PET, PE, 
PP gibi plastik grubu geri dönü-
şüm tesislerinde ve diğer birçok 
alanda ayıklama makinalarımız 
bulunuyor” diyor.
TOMRA Sorting Geri Dönüşüm 
Türkiye ve Ortadoğu Satış Müdü-
rü Orhan, “Gerek kaynakların et-
kili kullanılması ve ekonomik bo-

yutu gerekse çevreye katkısı nede-
niyle geri dönüşüm alanı, plastik 
sektöründe de bugün ve gelecek 
için büyük bir öneme sahip. Doğa 
ve çevre açısından ise geri dönü-
şümün zorunlu olduğunu söyle-
yebiliriz. Ekonomik açıdan baktı-

ğımızda ise aslında yine aynı tablo 
ile karşılaşıyoruz. Örnek vermek 
gerekirse bir teneke kutunun geri 
dönüşümü, islenmemiş malzeme-
lerden üretilmesine kıyasla % 95 
daha az enerji ve su gerektiriyor. 
Birincil bakır üretimi ise bakırın 
geri dönüşümünden % 80-90 daha 
fazla enerji tüketimine neden olu-
yor” diyor.

Serkan Orhan, “Verimlilik ve 
enerji tüketiminde zaten en iyi 
noktada olan makinelerimizi da-
ha da geliştirdik” dedi. Geri dö-
nüşümde en yaygın olarak yakın 
kızıl ötesi – near infra red (NIR) 
sensör ürünlerini kullandıkları-
nı kaydeden Orhan, “Bu teknoloji, 
ışık spektrumunda gözle görüle-
meyen bir alanı tarayarak malze-
melerin hammadde yapısını an-
lamamızı sağlıyor. Kağıt ile plas-
tik arasındaki farkı gözle görmek 
kolay fakat şeffaf bir PET şişe ile 
PVC şişe arasındaki farkı göz-
le tespit etmek çok zor olmasına 
rağmen NIR sensörü için oldukça 
kolay. Kullandığımız diğer yaygın 
teknolojiler ise VIS sensörü, ka-
mera, X-Ray, lazer ve elektroman-
yetik sensörler olarak sayılabilir. 
Burada önemli olan konu, ayık-
lanacak malzemeyi en iyi algıla-
mamızı sağlayacak sensör kombi-
nasyonunun doğru oluşturulması 
oluyor” dedi.

“Geri dönüşüm, hem doğa
hem ekonomi için zorunlu”

Otomatik ayıklama
tesislerine ihtiyaç var
TOMRA Sorting Geri Dönüşüm Türkiye 
ve Ortadoğu Satış Müdürü Serkan 
Orhan’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’de 
geri dönüşüm hızla ilerleyen bir sektör. 
Son 20 yıldır plastik geri dönüşümün ve 
evsel katı atık (çöp) tesislerinin daha ön 
planda olduğunu söyleyen Orhan “Evsel 
Atık ayıklama tesislerinde otomatik olarak 
ayıklanan kapasite ise henüz yüzde 10’dan 
daha düşük seviyelerde. Dolayısıyla 
Türkiye’de her atık sahasında kurulacak 
otomatik ayıklama tesisleri, ciddi bir 
potansiyel taşıyor” diyor.

Çatı GES yolda
Beşel Basım, yakın zamanda enerji 

alanında önemli bir yatırımı devreye alacak. 
Çatı GES yatırımıyla girdilerinde en önemli yer 

tutan enerji alanında iyileştirme yapacak olan şirketin 
yönetim kurulu başkanı Uğur Yıldırım, “Çatı GES projesi 
için çağrı mektubu süreçlerimizi başlattık, tamamlamak 
üzereyiz. Yatırımı önümüzdeki yıllarda tamamlanacak; 

bu sayede fabrikamızda kullandığımız elektiriği 
kendimiz üretmiş olacağız. Bu proje ile hem enerji 

maliyetlerimizi düşüreceğiz hem de çevreye 
duyarlı şirket olarak karbon salınımımızı 

azaltacağız” dedi.

TOMRA Sorting Geri 
Dönüşüm Türkiye ve 
Ortadoğu Satış Müdürü 
Serkan Orhan, “Gerek 
kaynakların etkili 
kullanılması ve ekonomik 
boyutu gerekse çevreye 
katkısı nedeniyle geri 
dönüşüm alanı, plastik 
sektöründe de bugün ve 
gelecek için büyük bir 
öneme sahip” dedi.
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