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ÖZET 

Ülkemizde son dönemlerde gözlemlenen makroekonomik göstergelerdeki istikrara paralel olarak dış 

ticaret hacmi rakamlarında da istikrarlı bir artış görülmektedir. 2011 yılı toplam ihracat rakamlarında 

da  bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %20’lik bir artış sağlanmıştır. 

Mevcut siyasi yönetim, 2023 senesinde toplam 500 milyar $‘lık bir ihracat rakamına ulaşmayı hedef 

olarak belirlemiş olup, bu hedef doğrultusunda ilgili bakanlık ve kurumlar bünyesinde yoğun ve  

koordineli çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yürütülen 

“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” projesinin temel amacı da, özellikle 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin uluslararası pazarlarda ihracat ve rekabet kapasitesinin 

artırılabilmesidir.  

Bu plan ve hedef doğrultusunda, bu projenin ilk aşamasını oluşturan “İhtiyaç Analizi” çalışması,  

İzmir’de plastik sektöründe faaliyet gösteren 34 firma üzerinde gerçekleştirilmiştir.  “İhtiyaç Analizi”  

çalışmalarında analitik bir yaklaşım benimsenmiş ve Porter’ın “Değer Zinciri Analizi” esas alınmıştır.  

Bu analiz çerçevesinde çalışmaya iştirak eden firmalar ile derinlemesine görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda firmaların “Değer Zinciri Analizi” yaklaşımına göre 

mevcut durumları tespit edilmiştir. Bunun yanında sektörün  “Kümelenme”  potansiyeli ile firmaların 

“Yenilik” ve “İhracat Fırsatları” detaylı olarak değerlendirilmiştir. 

Firma bazında yapılan analizlere ek olarak plastik sektörünün gerek genel gerek bölgesel çapta 

rekabetçi yapısı ve rekabet edebilirliği de detaylı olarak analiz edilmiştir. Bu analizlerde sektörün 

katma değer yaratma gücü, üretim ve istihdam verileri ve potansiyeli ile sektörün ihracat ve ithalat 

verileri esas alınmıştır.  

Öte yandan çalışmada sektörün rekabet yapısının analizinde Porter’ın “Five Forces” (Beş Güç) 

modelinden de yararlanılmıştır. Bu model firmalara da uygulanmış ve hem firmaların hem de 

sektörün rekabetçi yapısı daha kapsamlı bir şekilde ortaya konmuştur. 

Bu çalışma kapsamında yapılan analizlerden elde edilen bulgu ve sonuçlar ekteki raporlarda ayrıntılı 

şekilde sunulmaktadır.  

Bu çalışmanın en önemli katkılarından biri olarak İzmir’de plastik sektöründe faaliyet gösteren 

firmaların mevcut durumlarının daha bilimsel bir yaklaşımla tespit edilmesi ve bu firmalar açısından 

farkındalık yaratılması olduğu söylenebilir. 

 



5 
 

İÇİNDEKİLER 

BÖLÜM 1: KAUÇUK VE PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU 

1. Dünyada Plastik Sektörü 

2. Büyük Oyuncular 

3. Sektörün Geleceği 

4. Sektöre Ülkemiz Düzeyinde Genel Bakış 

5. Sektörel İhracat ve İthalat Rakamları 

6. Sektörde En Çok İhracat ve İthalat Yaptığımız Ülkeler ve Değerlendirmesi 

7. Sektörde En Fazla İhracat ve İthalat Yapan İller ve Değerlendirilmesi 

8. Bölgede Sektörün Durumuna Genel Bakış 

BÖLÜM 2: KAUÇUK VE PLASTİK SEKTÖRÜ İHTİYAÇ ANALİZİ 

A. KÜME YOL HARİTASI 

A.1. Küme Analizi 

A.2. Küme Yol Haritası 

B. İHRACAT YOL HARİTASI 

B.1. Yıllara Göre Bölgenin İthalat ve İhracat Rakamları 

B.2. Hedef Ülkeler 

B.3. İhracat Yol Haritası 

C. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK İHTİYACI 

C.1. Eğitim İhtiyacı 

C.2. Danışmanlık İhtiyacı 

Ek 1: Anket Soruları ve Cevapları 

Ek 2: Anket Soruları Hakkında Firmaların Ekstra Yorumları 

1. Pazarlama ve Marka Yönetimi Ölçütleri 

 2. Ürün Geliştirme Ölçütleri 

 3. Tedarik Zinciri Ölçütleri 

 4. Üretim Ölçütleri 



6 
 

 5. Satış Ölçütleri 

 6. Satış Sonrası Hizmetler ve Müşteri İlişkileri Ölçütleri 

 7. Kurumsal Yönetim Süreçleri Ölçütleri 

 8. Mali ve Finansal Ölçütler 

 9. İnsan Kaynağı Ölçütleri 

 10. AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Ölçütleri 

11. İş Sonuçları Ölçütleri 

 12. İnovasyon Ölçütleri 

 13. Beş Rekabetçi Güç Modeli 

 14. Kümelenme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 
 

BÖLÜM 1: KAUÇUK VE PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU 

1. DÜNYADA PLASTİK SEKTÖRÜ 
 

Plastik, 20. yüzyılın ikinci yarısından 21. yüzyılın ilk yarısına dek demir ve çeliğin 19. yüzyılda dünya 

ekonomisi için oynadığı temel rolü üstlenmiştir. Bu rol hem üretim için ara malı olma hem de tüketim 

malları için vazgeçilmez bir girdi olma özelliğine dayanır. Plastikler, petrol ve doğal gaz kaynaklarından 

çıkarılan nafta gibi hidrokarbon yapılarından elde edilen monomerlerin çeşitli kimyasal süreçlerle 

değiştirilmesi ve polimer formatına çevrilmesi sonucu ortaya çıkan maddelerdir. Polietilen, 

polipropilen ve PVC (Polivinil klorid) ve polyester hemen akla gelen örneklerden bazılarıdır.  

Platistiğin hem dayanıklı oluşu hem de mikro ölçekte dahi kolayca şekillendirilebilişi vazgeçilmez bir 

girdi ve nihai ürün olmasını sağlamıştır. Kentleşme ve orta sınıf tüketim kalıplarında görülen 

benzeşme plastiğe olan talebi her geçen yıl artırmaktadır. Öyle ki kişi başına düşen plastiğe olan 

talebin kişi başına düşen GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) rakamının büyüme hızından çok daha hızlı 

artması normal kabul edilmektedir. Rakamlar da bu kabulü destekler niteliktedir; 1950 yılından 

günümüze dünyada plastik sektörünün yıllık ortalama büyüme hızı %9 olmuştur. Dahası son otuz 

yılda sektör küresel ölçekte kümülatif olarak %500 büyümüştür. 

Plastik sektöründe nihai ürün ya da aramalı üretimi için belirleyici olan işleme tekniğinin 

farklılaşmasıdır. Bu teknikler enjeksiyonla kalıplama, film-levha haline getirme, şişirerek kalıplama, 

köpükleme, halat, boru ve profil haline getirme gibi farklı kalıp ve şekillendirme süreçleriyle ilişkilidir. 

Çeşitli teknikler sayesinde plastik, kauçuk ve türevleri metal, ahşap ve cam gibi temel ara girdileri 

ikame eden görece daha ucuz sanayi mamülleri olarak uzun yıllar vazgeçilmez olacaklardır. 

Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan kadar Afrika ülkelerinin de bu yeni yüzyılda kentleşme ve orta 

sınıflaşma trendini güçlendirerek sürdüreceğini göz önünde bulunduran sektör temsilcileri plastik ve 

kauçuk sanayinin genel imalat sanayinden daha hızlı büyüyeceğini tahmin etmektedirler. Bu 

büyümede Hindistan ve Çin’in ortalama kişi başına düşen plastik malzeme talebinin dünya 

ortalamalarına yakınsama hızı büyüme eğrisinin  şeklini belirleyecektir. Kuzey Amerika ve Batı 

Avrupa’da kişi başına yıllık plastik talebi 100 kg düzeyindedir, Asya ve Afrika ülkelerinde halen 20 kg 

olan bu rakamın hızla Batı ülkelerine yakınsayacağı tahmin edilmektedir.  

Tüm dünya genelinde plastik ve kauçuk sanayi üretiminin 1 trilyon doları bulduğu varsayılmaktadır. 

Bu rakam dünya GSYH’nın yaklaşık %1.5’uğu gibi büyük bir üretim hacmidir.  

Plastik ve kauçuk sanayi, girdi olarak tekstil, inşaat, otomotiv, mobilyadan ticaret ve sağlığa kadar pek 

çok sektörü beslemektedir. Yaklaşık 5000 polimer çeşidinin kullanım alanı olabilecek yüzlerce sanayi 

ve hizmet alanı bulunmaktadır.  

Plastik ve kauçuk sanayisinde katma değer zincirini aşağıdaki gibi ayırabilmek mümkündür: 

 Hammadde sağlayıcıları: Petrokimya ürünü olan nafta, hidrokarbon ve katkı maddelerini 
üretenler 

 Plastik üreticileri: Plastik reçine ve polimerleri işleyenler 

 Plastik kompozitçileri: Polimerleri katkı maddeleri kullanarak yeni kompozitler yaratanlar 
veya işlemeye hazır hale getirenler 
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 Plastik makineleri imalatçıları 

 Plastiği dönüştürücüler: Plastik üreticilerinin ürünlerini kullanarak nihai mal üretenler 

 Plastik toptancı ve dağıtım datış 

 Geri-dönüşüm firmaları 
 

Özellikle hammadde sağlayıcıları ve plastik üreticileri için petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip 

olmak rekabet üstünlüğünde belirleyicidir. Türkiye bu açıdan oldukça şanssızdır.  

Tablo 1 Kullanıcı Sektörler 

Tüketici/Ara malı Kullanıcı Sektörler Kullanım ürünleri Potansiyel İşleme Süreci 

Tarım Seracılık malzemeleri, sulama 

sistemleri 

Levhalama 

Otomotiv / Ulaşım Yedek parça aksamları, 

kaporta 

Kalıplama 

İnşaat / Bayındırlık Drenaj sistemleri, yalıtım, 

elektrifikasyon malzemeleri 

Şişirerek kalıplama 

Elektrik-

elektronik/Telekomünikasyon 

Beyaz eşyalar, akıllı telefonlar, 

bilgisayar aksamları 

Kalıplama, levha ve profil 

Sağlık Medikal mazemeler, lens, 

strril ilaç paketleri 

Köpük 

Hanehalkı Mutfak eşyaları, kişisel 

kullanım ürünleri (diş fırçası, 

klozet kapağı) 

Köpük, enjeksiyonla kalıplama 

Eğlence Oyuncaklar, hobi malzemeleri Kalıplama 

 

Dünya plastik üretimi 2008 yılında 250 milyon tona çıkmıştır. Bu üretimin %23’ü ABD’nin de içinde 

bulunduğu NAFTA ülkeleri %15’i Çin, %16,5’i Japonya hariç diğer Asya ülkeleri, %24’ü AB27 ülkeleri, 

%8’i Orta Doğu ülkeleri ve %5,5’i Japonya tarafından yapılmaktadır. İki yıl içindeyse küresel krize 

rağmen üretim 2010 yılında 265 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye yaklaşık 6 milyon ton üretim 

kapasitesiyle Avrupa ülkeleri içinde beşinci sırada yer alsa da dünya çapında henüz önemli bir piyasa 

payına sahip değildir. 

Plastik ve kauçuk sektöründe küresel düzeyde çok sayıda işletme ve firma olsa da, polietilen 

örneğinde aşağıdaki tabloda sergilendiği üzere oligopolistik bir piyasa yapısı olduğu dikkate 

alınmalıdır. 
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Tablo 2 Oligopolistik Piyasa Yapısı 

Firmalar 2002 Kapasite 

(1000 metrik 

ton) 

2002 

Piyasa Payı  

(%) 

Firmalar 2015 Kapasite  

(1000 metrik 

ton)* 

2015 

Piyasa Payı* 

(%) 

Exxon Mobil 7025 11,33 Exxon Mobil 9112 8,65 

Dow Chemical 6958 11,22 Dow Chemical 8126 7,72 

Chevron Phillips 2760 4,45 SABIC 6628 6,30 

Equistar 2608 4,21 Sinopec 5644 5,36 

Basell 2330 3,76 LyondellBasell 5520 5,24 

Borealis 2316 3,73 PetroChina 5160 4,90 

BP Chemical 1883 3,04 Chevron Phillips 4630 4,40 

Sinopec 1853 2,99 Borealis/Borouge 4420 4,20 

ATOFINA 1745 2,81 Ineos 3066 2,91 

SABIC 1708 2,75 Braskem  3055 2,90 

Toplam 31186 50,29 Toplam 55361 52,28 

*Piyasa tahminlerine dayanılarak hesaplanan rakamlar, bkz. http://spi.files.cms-

plus.com/about/fbf/H%20Rappaport%20SPI%20Film%20%26%20Bag%2005%2011.pdf 

Tablo 2’de görüldüğü gibi en büyük 10 firmanın plastik alt kalemlerinin başlıcalarından olan polietilen 

piyasasındaki toplam payı 2002 yılında %50 iken, 2015 yılında % 52,3’e tırmanacaktır. Türkiye’nin 

sektördeki başlıca temsilcisi olan PETKIM’in ne yazık ki toplam üretim hacmi (polietilen dahil diğer 

plastik türevlerini de içerecek şekilde) 2011 yılında 820 bin metrik tondur.  

2. BÜYÜK OYUNCULAR 

2.1. ABD 
 

Amerika Birleşik Devletleri’nde plastik ve kauçuk sanayi 2007 yılı itibariyle en büyük üçüncü 

sektördür.17 bin 648 işletmenin yer aldığı, satış hacmi 374 milyar dolara ulaşmış büyük bir sanayi 

koludur. Sektörde üretimin % 80’i plastik sanayinden kaynaklanmaktadır. Sektörün toplam istihdamı 

1 milyon 100 bin kişi kadardır. Toplam sabit sermaye yatırımı harcamaları 2007 yılında 10,4 milyar 

dolar düzeyindedir. 

İhracatın %4,4’ünü tek başına gerçekleştiren sektörün sağladığı ticaret fazlası 2010 yılı için 17 milyar 

dolardır. Son otuz yılda, 1980-2010 yılları arasında, plastik sanayinde verimlilik artışı yılda ortalama 

%2,3 gibi yüksek bir düzeyde seyretmektedir. Bu verimlilik artışı genel imalat sanayi ortalaması olan 

%1,9’un hayli üzerindedir.  

http://spi.files.cms-plus.com/about/fbf/H%20Rappaport%20SPI%20Film%20%26%20Bag%2005%2011.pdf
http://spi.files.cms-plus.com/about/fbf/H%20Rappaport%20SPI%20Film%20%26%20Bag%2005%2011.pdf
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ABD plastik sanayinde ihracat yapılan en büyük beş pazar Meksika, Kanada, Çin, Belçika ve 

Japonya’dır. İthalat yapılan ülkeler ise Kanada, Çin, Meksika, Almanya ve Japonya’dır.  

2.2. AVRUPA BİRLİĞİ 
 

Avrupa Birliği ülkeleri içinde de sektör mühim bir yer kaplamaktadır. AB27 ülkeleri genelinde 64.9 bin 

şirketin faaliyetiyle 3,2 milyon çalışana istihdam sağlamaktadır. AB ülkelerinin sektördeki cirosu 300 

milyar euro seviyesindedir. Üretim kapasitesinde 2008 yılındaki yaklaşık 60 milyon tonla, AB küresel 

üretimin dörtte birini karşılamaktadır. EU27 ülkelerinin toplamı göz önüne alındığında 2008 yılında 

sektörde 13 milyar avro ticaret fazlası yaratılmıştır.  

Almanya AB ülkeleri içinde liderliğini bu sektörde de göstermektedir. Küresel ölçekte %7’lik bir piyasa 

payına sahip olan Almanya yıllık 88 milyar euroluk bir hasıla elde ederken yaklaşık 440 bin çalışana da 

istihdam olanağı sağlamaktadır.  

Özellikle Almanya’nın öncü olduğu AB’de 1995-2007 yılları arasında AR-GE harcamları, sermaye 

yoğun yatırımlar ve kalifiye işgücü sayesinde ortalama yıllık %2,3 gibi yüksek bir verimlilik artışı 

sağlanabilmiştir1.  

Türkiye açısından en başta gelen ticaret ortağı AB olduğundan verimlilik, üretim ve istihdamdaki 

gelişmeler açısından bu bölgeye odaklanılmıştır. Türkiye plastik nihai ürün ticaretinde fazla verse de 

hammadde ithalatında büyük bir açık vermektedir. Hammaddenin ve bazı nihai ürünlerin ithal edildiği 

ana bölgelerin başlıcalarından biri de AB’dir. Özellikle Almanya ve Belçika bu alanda Türkiye’ye karşı 

ticaret fazlası olan ülkelerdir. 

 

                                                            
1 Bkz. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/economic-

crisis/files/eu_manufacturing_challenges_and_opportunities_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/economic-crisis/files/eu_manufacturing_challenges_and_opportunities_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/economic-crisis/files/eu_manufacturing_challenges_and_opportunities_en.pdf
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Şekil 1 Emek Verimliliği Katma Değer İlişkisi 

 

(DH, “plastik ve kauçuk sanayi; D, “imalat sanayi”) 

Plastik ve kauçuk sanayinin AB27 (Avrupa Birliği) ülkeleri ölçeğindeki katma değer artışı performansı 

imalat sanayi ortalamasından, az da olsa, daha iyidir (Bkz. Şekil 1). Ekonomilerin imalat dışında kalan 

diğer sektörleri de dikkate alındığında plastik ve kauçuk sanayinin üstünlüğü emek verimliliği artışında 

kendini göstermektedir.  

Verimlilik ve katma değer artışında yatırımların olduğu kadar AR-GE harcamaları ve kaliteli bir 

işgücünün varlığı da önemli roller oynamışlardır. Türkiye için hedef alınabilecek ve rekabete girilecek 

piyasa AB ülkelerini kapsamaktadır. Yıllık ortalama % 3 veya üzeri emek verimliliği artışı sağlanması bu 

açıdan ana hedef olmalıdır. 

Ne yazık ki Türkiye AR-GE harcamaları bakımından AB ülkeleri ortalamasıyla karşılaştırıldığında 

oldukça gerilerde kalmaktadır. Dahası kimya ve plastik sanayi ile ilgili dallarda mühendislik eğitimi 

alan öğrenci sayısı yeterli olmamasına rağmen artma eğiliminde de değildir. 

Verimlilik artışı için özellikle KOBİ düzeyindeki binlerce firmanın yoğun bir şekilde KOSGEB veya 

TÜBİTAK destekli know-how hizmeti alması, mümkün olan sahalarda da kümeleşme yoluyla altyapı ve 

sabit yatırım olanaklarında ölçek ekonomilerinden ve sinerjiden faydalanmaları gerekmektedir. 
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Şekil 2 İstihdam-Katma Değer İlişkisi 

 

(DH, “plastik ve kauçuk sanayi; D, “imalat sanayi”) 

Plastik ve kauçuk sektörünün istihdam yaratma kabiliyeti imalat sanayi geneline göre oldukça 

yüksektir. Ulaşım araçları ile birlikte imalat sanayi içinde yıllık bazda % 0,6 oranında istihdam artışı 

yakalayabilen öncü sektördür. Önümüzdeki orta dönemde de üretim hacmi artması beklenen 

sektörün istihdam yaratma kapasitesi açısından kritik olacağı beklenmelidir. 

Türkiye açısından sorun büyük ölçüde KOBİ’lerin verimlilik artışında ivme kazanmadan üretim 

hacimlerinin artması dolayısıyla istihdam yaratmalarıdır. Bu durumda kişi başına düşen katma değer 

sektör ortalamaları alındığında düşük kalmaktadır.  
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Şekil 3 Emek Verimliliği İstihdam İlişkisi 

 

(DH, “plastik ve kauçuk sanayi; D, “imalat sanayi”) 

Plastik ve kauçuk sektörü EU27 ülkeleri toplam istihdamının %0,8’ini sağlamaktadır. İmalat sanayinin 

payının %16,4 olduğu göz önüne alındığında plastik ve kauçuk sektörünün imalat sanayi içindeki 

istihdam payı %4,9 gibi mühim bir düzeydedir. Türkiye için bu oran 2008 yılında %5,16 olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye ve EU27 bölgesi için bu göstergeler bu sektörün istihdam açısından 

neredeyse denk bir yere sahip olduğunu göstermektedir. 

EN İYİ ÖRNEK 

Almanya plastik ve kauçuk sektöründeki imrendirici başarısını uzun dönemli ve kurumsal bir sanayi 

politikasına borçludur. Hem AR-GE harcamalarında, hem doğrudan yabancı yatırım çekme 

kapasitesinde, hem de patent alma becerisinde AB27 ülkeleri içinde lider olan Almanya’dan 

Türkiye’nin alması gereken önemli dersler vardır.  

a. Kümeleşme: Sektör oyuncularının sinerji yaratabileceği ortamın hazırlanması için belirlenmiş 
stratejiler uygulamaya konulmaktadır. Bunlar arasında 
 

 Şirket ve üniversiteler arasında kaynak ve bilgi akışında etkinliği sağlayacak rekabetçi bir 
ortam sağlanması 

 Teknoloji dışı yardımlaşmanın geliştirilmesi 

 Coğrafi özelliklerden kaynaklanan ve kümeleşmeyi geliştirici özelliklerin desteklenmesi 

 Tekil ve uzmanlaşma gerektiren teknolojik alanlarda kümeleşme fırsatları yaratılması 
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 Sektörler arası uzmanlık alanlarında kümeleşme olanaklarının geliştirilmesi 

 En iyi ve en yeni teknolojik atılımların yapılabilmesi için mevcut kümeleşmeler arası 
rekabetin sağlanması 
 

b. Uzmanlaşmış sanayi ağları: Sayıları 60 civarında olan bu ağlar teknoloji geliştirmeden 
pazarlamada ölçek ekonomilerinden faydalanmaya dek pek çok önemli noktada destek 
hizmetleti sunmaktadırlar.  
 

c. Özel Kimya Teknoparkları: Sayıları 40’a varan bu teknoparklar dinamik bir öğrenme ve yenilik 
geliştirme ortamı sağlamaktadır. 
 

d. AR-GE: Almanya GSYH’sının  %2,5’ini araştırma ve geliştirmeye ayırmaktadır. Plastik ve 
kauçuk sektörü de AR-GE harcamalarından önemli bir pay almaktadır. 
 

e. Kaliteli ve kalifiye işgücü: Almanya’da plastik işleme sanayi ile ilişkili üniversite veya lise 
prgramlarında öğrenim gören 400 binin üzerinde öğrenci bulunmaktadır.  
 

f. Rekabetçi Altyapı ve Etkin Lojistik Hizmeti: Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı 2009-
2010 “Küresel Rekabet Raporu” Almanya’yı altyapı hizmetleri açısından birinci sıraya 
koymuştur. 
 

KAYNAK: The Plastics Industry in Germany, Issue 2010/2011 

 

2.3. ASYA ÜLKELERİ 
 

İmalat sanayisinde gelişmiş ülkelerden ucuz-işgücü cenneti Asya-Pasifik ülkelerine kayış, plastik 

sanayinde de kendini bariz bir şekilde göstermektedir. Ülkelerin yerel yatırımlarının yanında 

doğrudan yatırım ve satın almalar/birleşmeler yoluyla Asya-Pasifik ülkelerinde hem işletme sayısı 

hem de üretim kapasitesi her geçen gün artmaktadır. Özellikle Hindistan ve Çin orta sınıflarından 

kaynaklanan otomotiv ve konut talebinin dolaylı olarak plastik girdi ve nihai ürün talebini de her yıl 

büyük bir hızla artırdığı gözlenmektedir. 

Çin tüketimde geriden gelse de orta dönemde sektör lideri olma yolunda hızlı adımlar atmaktadır. Çin 

dışında Hindistan, Singapur, Tayland, Endonezya, Filipinler ve Vietnam önemli üretim kapasitesine 

sahip başlıca ülkelerdir. Japonya dahil tüm Asya-Pasifik ülkeleri dikkate alındığında bölge 2010 yılında 

305 milyon ton üretim kapasitesiyle küresel piyasada %43’lük aslan payını karşılamaktadır. 

3. SEKTÖRÜN GELECEĞİ 
 

Plastik ve kauçuk sektöründe AR-GE yatırımları büyük bir önem arzetmektedir. Özellikle 

nanoteknoloji ve elektronik (devre tasarım ve yapımı) tekniklerinin plastik materyal ve üretim 

süreçleriyle eklemlenmesi çığır açacak yeni ürün inovasyonlarına yol açabilecek niteliktedir. Örneğin, 

silikon yerine nano chip’lerde plastik türevlerinin kullanılması, akıllı telefon ekranlarının yine plastik 

türevleriyle kaplanması şimdiden hayata geçirilen yeniliklerdendir.  
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Nanoteknoloji ile geliştirilen termoplastikleri sabit disklerden, otomotiv aksamlarına dek pek çok 

alanda kullanılabilecektir. Yine nano-kompozit plastik köpükler yalıtım malzemelerinden kahve ve çay 

bardaklarına, çocuk bezlerinden ambalaj malzemelerine kadar geniş bir yelpazede 

değerlendirilebilecektir.  

Dayanıklılık ve güvenilirlik plastik türevlerini gittikçe beklenilmeyen alanlarda da karşımıza 

çıkarabilecektir. Bunun örneklerinden biri Boeing uçak firmasının son ürünü Dreamliner’ın ana 

gövdesinde plastik alaşımlarının kullanılmasıdır. 

Daha akıllı plastik paketler özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gıdaların saklanması 

(buzdolabı ve elektrik eksik olsa da) için kurtarıcı olacaktır. Suyun alternatif maliyetinin yükseleceği 

yakın gelecekte aynı elektrik ve doğal gaz için olduğu gibi plastik şebekeler ülkeler ve bölgesel arası su 

dağıtım ve kullanım akışını sağlayableceklerdir. 

Plastik ürünlerinin kitlesel tüketimini patlatabilecek bir başka yeni teknolojik gelişme ise 3D-yazıcıların 

yaygınlaşması ve hanehalklarının satınalabileceği fiyatlara inmesi olacaktır. Plastikler robotlar için de 

vazgeçilmez olacaklardır. Robotların hem sanayi hem de hizmet sektörlerinde büyük ölçüde üretim 

sürecine dahil olmaları yanında birkaç onyıl içinde hanehalkları tarafından da kullanılmaları 

beklenmektedir. 

4. SEKTÖRE ÜLKEMİZ DÜZEYİNDE GENEL BAKIŞ 
 

Plastik ve Kauçuk Ürünleri sanayisi, imalat sanayi çıktısı içindeki payını artırarak, son yıllarda ülke 

ekonomisinde önemli bir sektör haline gelmiştir. Aslında aralarında hammadde/girdi olarak ağırlıkla 

petrokimya ürünlerini kullanmak ve imalat sanayisinin çeşitli dallarına ara mal temin etmek dışında 

fazlaca bir benzerlik olmadığı halde, NACE ve diğer sınıflandırmalarda aynı başlık altında toplanan bu 

iki alt sektör, birçok bakımdan farklı özellikler sergilemektedir. 

4.1. İŞLETME SAYISI 
 

Bu farklılıklardan ilki, her iki alt sektörün sermaye büyüklüklerinde ve piyasa özelliklerinde göze 

çarpmaktadır: Kauçuk Ürünleri alt sektörü çıktısında, son yıllarda azalmakla birlikte hala yarıya yakın 

paya sahip olan ‘İç ve Dış Lastik İmalatı’ alt kesimi, yalnızca, ilk 100 firma listesinde yer alan 5 

üreticinin(örneğin BRISA, PETLAS, Türk Pirelli, Goodyear)2 olduğu tipik bir oligopol piyasası görünümü 

sergilerken, diğer kesimlerde – yine büyük firmalar olsa da – çok sayıda küçük ve orta boy işletme 

bulunmaktadır (Şekil 4,Şekil 5).  

 

                                                            
2 Bakınız Lastik Sektör Araştırması, http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-

61.pdf 
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Şekil 4. Kauçuk Ürünleri Alt Sektöründe İşletme Sayısı 

 

Kaynak: TUİK 

Kauçuk ürünler sektöründe, diğer kauçuk ürünleri sektörünün payı 2003 yılında % 32 iken 2008 yılına 

gelindiğinde % 46’ya ulaşmıştır.   2003 yılında 620 olan işletme sayısı, 2008 yılına gelindiğinde 762’ye 

çıkmıştır. 2005 yılında sektördeki işletme sayısı 628’den 777’ye çıkmış ancak bu gelişme kısa süreli 

olmuştur ve bir sonraki yıl sektöredeki işletme sayısı 700 olarak sayılmıştır. Sonraki yıllarda sektöre 

yeni firmalar girmeye devam etmiştir ancak 2005 yılındaki gibi bir patlama bir daha görülmemiştir. 

Şekil 5 Kauçuk Ürünleri Alt Sektörü Çıktısının Dağılımı 

 

Kaynak: TUİK 

Lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi, kauçuk ürünler sektörünün çıktısı içerisinde 2003 yılında 

sadece % 2’lik bir paya sahipken, 2008 yılına gelindiğinde % 5’lik bir paya ulaşmıştır. Sektördeki 

işeltme sayılarına bakıldığında  2003 yılında 123 işletmenin bu sektörde üretim yaptığı görülmektedir. 

2004 ve 2006 yıllarında sektöre hızlı girişler olmuştur. Ancak son üç yılda sektördeki işletme sayısı 200 

civarında sabit kalmıştır.  
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Şekil 6 Plastik Ürünleri Alt Sektöründe İşletme Sayısı 

 

Kaynak: TUİK 

Şekil 6’de de görüleceği gibi, TUİK verilerine göre, 2008 yılında, plastik ürünleri alt sektöründe 14.330 

işletme bulunmaktadır. Bunların 8473’ü, diğer bir deyişle % 59’u, plastik inşaat malzemesi imalatı 

yapmaktadır. 2121 işletme plastik ambalaj malzemesi üretmektedir. Plastik tabaka, kalıp, tüp ve profil 

üreten 1915, diğer plastik ürünler imalatı yapan ise 1821 işletme bulunmaktadır. Plastik inşaat 

malzemesi üreten işletme sayısı her yıl artmaktadır.  Özellikle 2006, 2007 ve 2008 yıllarında çok hızlı 

girişler olmuştur. Diğer alt sektörlerde işletme sayıları, genel olarak artsalar da, daha istikrarsız bir 

gelişme göstermişlerdir.  Örneğin 2003 yılında 1489 olan diğer plastik ürünler üreten işletmelerin 

sayısı 2006 yılında 2043’e yükselmiş iken, 2007 yılında 1490’a inmiştir ve tekrar 2003 yılında işletme 

sayısına düşmüştür. 

Şekil 7 Plastik Ürünleri Alt Sektörü Çıktısının Dağılımı  

 

Kaynak: TUİK 

Plastik ürünleri sektöründeki çıktının % 33’ü plastik tabaka, kalıp, tüp ve profil imalatıdır. Bunu, çıktı 

içerisinde % 30’luk payla plastik ambalaj malzemesi imalatı izlemektedir. Yıllar içerisinde plastik 

tabaka, kalıp, tüp ve profil imalatının çıktı içerisindeki payı artmış (2003 yılında % 26), plastik ambalaj 

malzemesi imalatının payı ise azalmıştır (2003 yılında % 34). Plastik inşaat malzemesi imalatını payı 

ise sabit kalmıştır. Yukarıda bu alt sektördeki işletme sayısının sürekli arttığına dikkat çekmiştik.  Bu 

alt sektörde büyümenin, var olan işletmelerin büyümesi ile değil de ağırlıklı olarak yeni işletmelerin 

sektöre girmesiyle gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki bölümde görüleceği üzere bu sektörde 

üretim küresel krizden çok etkilenmiştir. TÜİK’in bu verilerini güncelleyemedğimiz için işletme sayısını 

günümüze getiremedik ama üretim rakamlarına bakarak düştüğünü söyleyebiliriz. 
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4.2. ÇIKTI ANALİZİ 
 

Yukarıda da değinildiği gibi, gerek kauçuk, gerek de plastik ürünleri sanayileri alt sektörlerinin, imalat 

sanayisi toplam çıktısındaki payları yıllar itibariyle artmaktadır. Sektörün, toplam imalat sanayi 

çıktısındaki payı, 2003’te %4,02’den, 2008’de %4,81’e yükselmiştir (Şekil 8). 

Şekil 8 Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayilerinin Toplam İmalat Sektörü Çıktısındaki Payları 

 

Kaynak: TUİK 

Aşağıda  Şekil 9’da da görüleceği gibi, her iki alt sektördeki üretim artışı, özellikle kriz yılı olan 

2009’dan sonra, imalat sanayisindeki artıştan daha yüksek olmuştur. Bu durumda, bu alt sektörlerin 

toplam imalat sanayi çıktısındaki paylarının, 2008’i izleyen yıllarda artmış olacağı açıktır. 

Şekil 9 Sanayi Üretim Endeksi (2005=100) 

 

Kaynak: TUİK 

Aşağıda verilen grafiklerde, plastik ve kauçuk ürünleri sanayilerinin alt sektörlerinde, kriz sonrasında 

genel olarak başarılı bir büyüme performansı sergiledikleri görülebilir. Bunun tek istisnası, Plastik 

İnşaat Malzemesi İmalatı olmuştur. 
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Şekil 10  Sanayi Üretim Endeksi (2005=100) 

 

Kaynak: TUİK 

Şekil 10’a bakıldığında, bir diğer sıkıntılı alt sektör, Plastik Ambalaj Sanayisi olmuş gibi gözükmektedir. 

Hatta bu alt sektör, Plastik İnşaat Malzemesi İmalatı alt sektöründen daha önce inişe geçmiş, ancak 

2008’den sonra, hem de krizin etkilerinin ağırlığının en fazla hissedildiği 2009’da toparlanmaya 

başlayarak, performansı yüksek diğer iki alt sektörden 2010’da biraz ayrışarak da olsa yükselişini 

sürdürmüştür. 

Şekil 11 Maddi Mallara Gayrisafi Yatırım (Milyon TRL) 

 

Kaynak: TUİK 

Aslında, her iki alt sektör de, küresel likiditenin bollaşmaya başladığı 2003 yılında ciddi yatırımlara 

girişmişlerdir. Bu iki kesimin neredeyse birbirine eşit tutardaki yatırımları, 2003’te plastik 

sektöründeki toplam yatırımın yaklaşık % 85’ine, imalat sektöründeki toplam yatırımın neredeyse % 

15’ine ulaşmıştır (Şekil 11,Şekil 12, Şekil 13). 
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Şekil 12 Plastik Sektörü Toplam Gayrisafi Yatırımına Oranı 

 

Kaynak: TUİK 

Şekil 13 İmalat Sektörü Toplam Gayrisafi Yatırımına Oranı 

 

Kaynak: TUİK 

Plastik İnşaat Malzemeleri alt sektörüyle, Plastik Ambalaj Malzemeleri alt sektörü arasındaki en 

belirgin fark, ilkinde ikincisinden çok daha fazla sayıda yeni firmanın sektöre girmesi ve bu katılımların 

2008’e kadar ivmesinden bir şey kaybetmeden devam etmesidir. Bu durum, Plastik İnşaat 

Malzemeleri alt sektöründeki yatırımın, çok sayıda yeni girişimci arasında bölüşülmüş ve bu nedenle 

de verimsiz olmuş olduğunu akla getirmektedir (Şekil 12 ve Şekil 13). 
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Şekil 14 İşletme Sayısı 

 

Kaynak: TUİK 

Şekil 15 İşletme Sayısında Artış/Azalış (2003=100) 

 

Kaynak: TUİK 

Rakamların anlattığı öykü, iktisatçı Schumpeter’in ‘bandwagon effect’ diye adlandırdığı, Türkçeye 

‘cemaate uyma’ şeklinde çevrilebilecek görüngüyü akla getirmektedir: Anlaşılan o ki kimi yatırımcılar, 

Türkiye’de inşaat sektörünün büyük bir patlama yapacağı beklentisiyle, aşırı iyimserliğin yarattığı 

coskuya kapılıp, sürü psikolojisi ile yatırım kervanına katılmışlardır. Aşırı likidite bolluğunda, finans 

kuruluşları da (muhtemelen leasing şirketleri) tedbirli davranmayınca gerçek bir yatırım patlaması 

yaşanmıştır. Üstelik Plastik İnşaat Malzemeleri sektöründeki çöküş, 2012’nin ilk dört ayında da 

sürmüştür (Şekil 15). 



22 
 

Şekil 16 Sanayi Üretim Endeksi 

 

Kaynak: TUİK 

4.3. KATMA DEĞER 
 

Plastik İnşaat Malzemeleri alt sektöründe yaşanan sorunlar, yalnızca yukarıda kurgulanan senaryodan 

kaynaklanmıyor olabilir. Bir başka neden, pekala katma değerdeki azalma olabilir. Aşağıdaki grafik 

böyle bir olasılığı akla getirmektedir. Katma Değer/Çıktı oranının 2003 yılında %31’den, 2008’de 

%18’e kadar gerilemesi, firma kârlılığını mutlaka çok olumsuz etkilemiş olmalıdır. Sermaye yapısı 

güçlü olmayan, yatırımlarını ağırlıklı olarak borçla finanse etmiş olan küçük firmaların, bu şartlarda 

ayakta kalması epeyce zor olacaktır. 

Şekil 17 Plastik Sektöründe Katma Değerin Çıktıya Oranı 

 

Kaynak: TUİK 

Katma değerin düşük olması aslında plastik sektörünün tamamını ilgilendiren bir sorundur. Bu 

sorunun temelinde büyük ölçüde, ithal girdiye bağımlılık bulunmaktadır. Ayrıca, sektörde faaliyet 

gösteren firmaların çoğunun küçük ve orta işletmeler olması, bu firmaların ne yüksek katma değerli 

ürün üretecek ileri teknolojilere yatırım yapacak, ne de bu ileri teknolojileri geliştirmek için kendi AR-

GE departmanlarını kuracak kaynaklara sahip olmaları, sorunu daha da yakıcı hale getirmektedir. 
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Kauçuk ürünleri sanayisinde katma değer, plastik ürünleri sanayisindekinden daha yüksek olmakla 

birlikte, yıllar itibariyle düşmektedir. 

Şekil 18 Kauçuk Ürünleri  Sektöründe Katma Değerin Çıktıya Oranı 

  

Kaynak: TUİK 

Sorunun kaynağında yine, plastik sektöründe olduğu gibi, esasen ithal girdi bağımlılığı ve AR-GE 

harcamalarının yetersizliği bulunmaktadır.3 

Aslında, Türkiye’de imalat sanayisinin tamamında katma değer, ara mal ithalatındaki artışa bağlı 

olarak, yıllar itibariyle azalmaktadır. Ara mal dışalımlarını genellikle USD cinsinden, mamul ürün 

satışlarını ise ya iç piyasaya (incelemeye konu olan yıllarda) güçlü TL, ya da AB ülkelerine Avro 

cinsinden yapan imalat sanayi firmalarının ara mal ihtiyaçları için ithalat piyasasına yönelmeleri bu 

gelişmede kuşkusuz pay sahibi olmuştur. Bu firmalar, bu dönemde katma değerdeki azalmayı döviz 

arbitraj gelirleriyle telafi etmişlerdir. Ancak, bu konjonktür değiştiğinde yönelebilecekleri yerli ara mal 

üreticisi firmaların, bu dönemde varlıklarını sürdürmeleri mümkün olmamıştır. Dolayısıyla, şartlar ne 

olursa olsun ara mal ithalatı ve bunun sonucunda katlanılacak katma değer kaybı zorunluluk haline 

gelmiştir. 

Şekil 19 İmalat Sanayisinde Katma Değerin Çıktıya Oranı 

 

Kaynak: TUİK 

                                                            
3 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. İstanbul Sanayi Odası, Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı Sanayi, 

http://www2.iso.org.tr/tr/web/statiksayfalar/kutuphane_yayinlar_detay.aspx 

http://www2.iso.org.tr/tr/web/statiksayfalar/kutuphane_yayinlar_detay.aspx
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Katma değerin düşük olması özellikle ihracat/ithalat dengesini etkilemektedir. Katma değeri düşük 

ürün ihracatı, aynı tonajda ürün için ithalatta, ihracatta elde edilenden daha yüksek bir bedel 

ödenmesine neden olmaktadır. 

Şekil 20 İhracatta ve İthalatta Katma Değer ($/ton) 

 

Kaynak: Plastik Sektörü İzleme Raporu, PAGEV. 4 

4.4. İSTİHDAM VE EMEK ÜRETKENLİĞİ 
 

Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı sanayisinin, toplam imalat sanayi istihdamındaki payı aşağıdaki 

grafikte verilmektedir. Grafikte de görüleceği gibi, hem Kauçuk Ürünleri hem de Plastik Ürünleri alt 

sektörlerinin toplam imalat sanayi istihdamı içindeki payları yıllar itibariyle artmaktadır. 2008 yılında 

kauçuk ürünler imalatı sektörünün imalat sanayi istihadamı içerisindeki payı % 1, plastik ürünler 

sektörünün imalat sanayi istihdamı içerisindeki payı ise % 4,2’dir. 

Şekil 21 İmalat Sanayi İstihdamındaki Pay 

 

Kaynak: TUİK 

Bu sektörler, bir yandan istihdamı artırırken, diğer yandan da emek üretkenliğini yükseltmekte başarı 

sağlamışlardır. Kauçuk ürünler imalatında lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi işkolunda 

ücretli çalışna başına üretim 2003-2008 yılları arasında neredeyse 3 kart artmıştır. İç ve dış lastik 

imalatı ve diğer kauçuk ürünler imalatında da önemli artışlar görülmüştür. 

                                                            
4http://www.pagev.org.tr/admin/PICS/files/Plastik%20Sektoru%20Izleme%20Raporu%202011_0802

2012_160417.pdf 

http://www.pagev.org.tr/admin/PICS/files/Plastik%20Sektoru%20Izleme%20Raporu%202011_08022012_160417.pdf
http://www.pagev.org.tr/admin/PICS/files/Plastik%20Sektoru%20Izleme%20Raporu%202011_08022012_160417.pdf
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Şekil 22 Kauçuk Ürünleri İmalatı Sektöründe Ücretli Çalışan Başına Üretim (1.000 TRL) 

 

Kaynak: TUİK 

Şekil 23 Plastik Ürünleri İmalatı Sektöründe Ücretli Çalışan Başına Üretim (1.000 TRL) 

 

Kaynak: TUİK 

Plastik ürünleri imalatı sektöründe de benzer gelişmeler görülmüştür. Ücretli çalışan başına üretim 

yıllar içinde artmıştır. Üretimde en önemli artış plastik ambalaj malzemesi imalatında gerçekleşmiştir.  
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Şekil 24 Kauçuk Ürünleri İmalatı Sektöründe Ücretli Çalışan Başına Katma Değer (1.000 TRL) 

 

Kaynak: TUİK 

Katma değerin yıllar içerindeki gelişimi incelendiğinde farklı bir tablo göze çarpmaktadır. Kauçuk 

ürünleri sektöründe 2005 yılı dışımda katma değer yıllar içerisinde artmıştır. Ancak plastik ürünleri 

imalatında katma değerin yıllar içerisinde dalgalandığı görülmektedir.  Plastik inşaat malzemesi 

imalatında 2000’li yılların başına kıyasla önemli düşüşler yaşanmıştır. 2008 yılında plastik ambalaj 

malzemesi imalatında ve plastik tabaka, kalıp, tüp ve profil imalatında önemli kazanımlar 

görülmektedir. 

Şekil 25 Plastik Ürünleri İmalatı Sektöründe Ücretli Çalışan Başına Katma Değer (1.000 TRL) 

 

Kaynak: TUİK 

4.5. YATIRIM 
Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı sektörü gayrisafi sabit sermaye yatırımlarının, toplam imalat 

sektörü yatırımları içindeki payı aşağıdaki grafikte verilmiştir. 2003, özellikle, daha önceki bölümlerde 

de değinildiği gibi, plastik ürünleri imalatının iki alt sektörü açısından tam bir yatırım yılı olmuştur. 
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İncelemeye konu olan yıllarda, küresel likiditenin bollaşması ve kredi imkanlarının çoğalması, makine 

ve donatıma sürekli yatırımı olanaklı kılmıştı; firmalar böylelikle, bir yandan üretim kapasitelerini ve 

istihdamı artırırken, diğer taraftan emek üretkenliğini de artırmış oluyorlardı. 

Şekil 26 Plastik ve Kauçuk Sektörünün Toplam İmalat Sektörü Yatırımlarındaki Payı 

 

Kaynak: TUİK 

Yatırımların alt sektörlere göre dağılımı aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. 

Şekil 27 Kauçuk Ürünleri İmalatı Sektöründe Gayrisafi Yatırım (Milyon TRL) 

 

Kaynak: TUİK 
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Şekil 28 Plastik Ürünleri İmalatı Sektöründe Gayrisafi Yatırım (Milyon TRL) 

 

Kaynak: TUİK 

Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı sektörünün ve İmalat Sanayisinin kapasite kullanım oranları 

aşağıdaki grafikte verilmiştir. İzleyen grafikte ise, kapasite kullanım oranları arasındaki fark verilmiştir. 

Bu grafiklerde de görüleceği gibi, Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı sektörünün kapasite kullanımı, 

kriz öncesi yıllarda, belki de plastik alt sektörlerinde yapılan ağır yatırımlara bağlı olarak, imalat 

sektörü ortalamasının altında bir seyir izlerken, durgunluk sonrası dönemde, sektör ortalamasının 

kimi zaman üzerine çıkarak, bu ortalamaya daha koşut bir çizgiye sahip olmuştur. 

Şekil 29 Kapasite Kullanım Oranları (%) 

 

Kaynak: TCMB 
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Şekil 30 Kapasite Kullanım Oranları Arasındaki Fark (%) 

 

5. SEKTÖREL İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI 
 

Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı sektöründe, yıllar itibariyle hammadde ve mamül ihracat/ithalat 

rakamları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.  

Şekil 31 Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammadde Dış Ticareti (Milyon USD) 

 

Kaynak: TUİK 

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi, ithal girdiye bağımlılık nedeniyle, sektörün büyümesiyle birlikte 

hammadde ithalatı da yıllar itibariyle artmaktadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2000’li yıllardan 

itibaren %10’un altında seyretmektedir. İlk bölümde değinildiği gibi, petrol ve doğal gaz kaynaklarına 

sahip olmayan bir ülkede bunun başka türlü olması da mümkün değildir. 

Şekil 32 İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammadde) 
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Şekil 33 Kauçuk Ürünleri (Milyon USD) 

 

Kaynak: TUİK 

Kauçuk ürünleri alt sektöründe, iç ve dış lastik üretimi dışındaki kesimlerin sektör çıktısı içinde 

paylarınının artmasıyla, bu kesimde faaliyet gösteren firmaların üretim ve ihracatının 1990’lı yıllardan 

itibaren artması ve bu artışın 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren ivme kazanmasıyla alt sektör 

toplam ihracatı artmaktadır. Bu gelişmeye koşut olarak, ihracatın ithalatı karşılama oranında belirgin 

bir iyileşme gözlenmektedir. 

Şekil 34 İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (Kauçuk Ürünleri) 

 

Şekil 35 Plastik Ürünleri (Milyon USD) 

 

Kaynak: TUİK 
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Şekil 36 İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (Plastik Ürünleri) 

 

Kaynak: TUİK 

Kauçuk ürünleri alt sektöründeki gelişmeye benzer bir gelişmeye plastik ürünlerinde de tanık 

olunmaktadır. Bu alt sektörde sabit sermaye yatırımı ve üretim arttıkça, ihracat ivme kazanmakta; 

ihracatın ithalatı karşılama oranı artmaktadır. 

Kauçuk ve plastik ürünlerindeki bu gelişmeyi aşağıdaki rakamlarla doğrulamak mümkündür. 

Şekil 37 Plastik ve Kauçuk Ürünleri İhracatında Artış 

 

Kaynak: TCMB 

Şekil 38 Plastik ve Kauçuk Ürünleri İthalatında Artış 
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5.1. YILLARA GÖRE DEĞİŞİMLER VE ANALİZİ 
 

Aşağıdaki tablo bir önceki alt bölümde vardığımız sonuçları doğrulamaktadır. Tabloda gözlemlenen 

önemli bir husus, 2001 krizinde ithalat azalıp ihracat artarken, 2008 dünya finansal krizi sonrası 

2009’da yaşanan durgunlukta ithalattaki azalmanın, aynı oranda olmasa da, ihracatta da bir 

gerilemeye yol açmış olmasıdır. Bu durum, iç piyasaya ve ihracata yönelik üretimde ithal ara mala 

bağımlılıktaki artışı görünür kılmaktadır. 

Dikkat edilmesi gereken bir başka önemli husus da hammadde ithalatının ürün ithalatından çok daha 

hızlı artmakta olmasıdır. Bu da işlenen hammadelerin ürün olarak iç piyasada değerlendirildiğini 

göstermektedir. Hammadde ithalatı ile ihracat artışı arasında kalan fark da bazı yıllarda ciddi 

boyutlara ulaşmaktadır. Örneğin, 2010 yılında hammade ithalatında artış % 45 olarak gerçekleşmiş 

olsa da aynı yıl plastik ürün ihracatı ancak % 17 artabilmiştir. Bu durum nihai ürünlerin 2010 yılında 

büyük ölçüde  iç piyasaya yönelik üretilmesinin yanında ihracat pazarlarında, özellikle de AB 

ülkelerindeki daralmadan da kaynaklanmış olmalıdır. 

Tablo 3 İhracat ve İthalatta Değişim Oranları 

 Sentetik Kauçuk ve 

Plastik Hammadde 

Kauçuk Ürünler Plastik Ürünler 

 İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat 

2001 30% -23% 22% -37% 19% -13% 

2002 -10% 41% 12% 44% 18% 27% 

2003 26% 39% 33% 47% 37% 27% 

2004 40% 51% 23% 41% 44% 32% 

2005 16% 25% 20% 5% 32% 13% 

2006 58% 21% 18% 24% 24% 18% 

2007 23% 27% 33% 22% 28% 20% 

2008 28% 9% 12% 11% 27% 11% 

2009 -16% -28% -19% -23% -13% -21% 

2010 36% 45% 28% 33% 17% 27% 

2011 28% 32% 36% 31% 22% 27% 

 

Genel olarak bakıldığında plastik ve kauçuk nihai ürün ihracat performansındaki artışın ithalat 

artışından daha yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla temel sorun birincil olarak hammadde 

girdilerinin çok büyük ölçüde ithal edilmek zorunda kalınmasıdır. İkincil sorun ise hammadde işlenip 

nihai ürün haline getirildiğinde yaratılan katma değerin düşük kalması ve ihracat miktar endeksine 



33 
 

göre değer endeksinin küçük kalmasıdır. Hammadde ithalatının önüne geçmenin yolu PETKİM ve 

TÜPRAŞ gibi petrokimya tesis ve yatırımlarının birkaç kat artırılmasından geçmektedir. Çalışmanın ilk 

bölümünde polietilen için bazı firmaların kurulu kapasiteleri ve yakın dönemde erişebilecekleri 

potansiyel kapasiteleri verilmekteydi. Türkiye’nin toplam hammadde üretim kapasitesi bu 

firmalarınkinden çok daha düşüktür.  

Son teşvik paketinde cari açığı düşürmeye yönelik yatırımlara önemli avantajlar verilmektedir. 

PETKIM’in sahipliğini elinde bulunduran Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’ın yeni ve büyük 

ölçekli yatırımlar yapacağı ifade edilmektedir. Samsun ve Ceyhan bölgelerinde rafineri tesisleri 

kurulmasının planlanması da bu anlamda son derece ümit vericidir. 

6. SEKTÖRDE EN ÇOK İHRACAT VE İTHALAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER VE DEĞERLENDİRMESİ 
 

Plastik ürünleri ithalatında tüm ürün kalemlerinde öne çıkan ülke ithalatta  %27 paya sahip olan 

Almanya’dır. İthalatta %10’ün üzerinde paya sahip diğer iki ülke Çin ve İtalya’dır. Bu ülkeleri %7,3’lük 

payla Güney Kore izlemektedir. %5 ve altında paya sahip diğer önemli tedarikçiler sırasıyla Birleşik 

Krallık, Belçika, Fransa, ABD ve İspanya’dır. İhracatta ise  pazarlar daha büyük çeşitlilik 

göstermektedir; %10’ün üzerinde paya sahip bir ülke bulunmamaktadır. İhracatta en büyük alıcılar; 

yaklaşık %8‘er paya sahip olan Rusya ve Irak’tır. Bunların ardından %5 ve üzerinde paya sahip olan üç 

ülke; Libya, İran ve Azerbeycan takip etmektedir. Diğer önemli alıcılar, sırasıyla, Birleşik Krallık, 

Almanya, Romanya, Gürcistan ve Romanya’dır. 

Türkiye başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinden ve diğer gelişmiş ülkelerden, yüksek katma 

değerli ara mal ithal etmekte ve bu ürünleri, düşük bir katma değerle mamul haline getirip, ağırlıklı 

olarak Rusya, Irak gibi ülkelere, ya da bazı ürün gruplarında ara mal aldığı ülkelere ihraç etmektedir. 

Her iki durumda da, taşeron tarzı bir üretim söz konusudur. İhracat ve ithalattaki katma değer farkı 

bu gerçekliği tanıtlamaktadır; 2011 yılında, ihracatta ton başına katma değer 1.104 USD’da kalırken, 

bu rakam ithalatta 3.844 USD olmuştur.  

Tablo 4 Plastik Ürünler Dış Ticaretinde Önemli Ülkeler 

İhracat   İthalat   

Ülke Tutar Pay Ülke Tutar Pay 

Rusya $140.252.071 8,1% Almanya $313.549.243 25,7% 

Irak $135.350.638 7,9% Çin $159.290.005 13,0% 

Libya $93.241.394 5,4% İtalya $128.664.605 10,5% 

İran $89.026.178 5,2% Güney Kore $89.692.795 7,3% 

Azerbaycan $85.557.900 5,0% Birleşik Krallık $61.578.753 5,0% 

Birleşik Krallık $73.846.799 4,3% Fransa $57.010.797 4,7% 

Almanya $73.454.515 4,3% Belçika $40.462.466 3,3% 
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Romanya $71.999.168 4,2% ABD $39.425.983 3,2% 

 

Gürcistan $69.076.612 4,0% Serbest Bölgeler $27.180.516 2,2% 

 

Fransa $65.291.441 3,8% İspanya $26.633.724 2,2% 

Kaynak: Comtrade 

Çin’den yapılan plastik nihai ürün ithalatı dikkat çekicidir. Oyuncak, plastik mutfak eşyası ve ambalaj 

ürünlerinin ağırlıkta olduğu ithalat, Çin’e neredeyse hiç ihracat yapılamadığı göz önüne alınırsa 

üzerinde durulması gereken önemli bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Tablo 5 Plastik tüpler, borular,hortumlar; conta, dirsek, rakor vb Dış Ticaretinde Önemli Ülkeler 

İhracat   İthalat   

Ülke Tutar Pay Ülke Tutar Pay 

Rusya $99.288.070 16,0% Almanya $34.541.986 23,1% 

Irak $79.701.361 12,8% Fransa $16.374.700 11,0% 

 

Libya $69.811.054 11,3% İtalya $15.709.971 10,5% 

 

Türkmenistan $44.558.677 7,2% İspanya $8.909.594 6,0% 

 

Azerbeycan $33.569.680 5,4% Çin $8.420.036 5,6% 

Gürcistan $26.340.869 4,2% Birleşik Krallık $6.234.913 4,2% 

Romanya $21.153.310 3,4% ABD $5.640.672 3,8% 

Suriye $20.562.173 3,3% Çek Cumhuriyeti $5.270.654 3,5% 

Kazakistan $18.051.405 2,9% Hindistan $4.724.087 3,2% 

Ukrayna $13.813.396 2,2% İsviçre $4.665.174 3,1% 

 

Çin’de petrol ve doğal gaz kaynakları sınırlı olsa da ithal edilen bu kaynakların işlendiği çok büyük 

petrokimya firmalarının varlığı ve ucuz işgücü bu meselede Türkiye ile karşılaştırıldığında Çin için bariz 

bir göreli üstünlük (comparative advantage) sağlamaktadır. Türkiye için bu dezavantajın üstesinden 

gelmenin yolu verimlilik artışı yoluyla katma değeri düşük ürünlerin maliyetlerinin düşürülmesi ama 

javascript:;
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daha da iyisi katma değer zincirinde Çin piyasasına örneğin Güney Kore ve Japonya’nın sattığı 

ürünlere yönelinilmesidir. Orta dönemde bu ikincisinin gerçekleşmesi için AR-GE yatırımlarına önem 

verilmesi, KOBİ’lerin birleşerek ya da kümeleşmeye (clustering) giderek ölçek ekonomilerinden 

yararlanması ve yine KOBİ’lerin banka kredilerinden çokd daha fazla pay alması gerekmektedir.  

Tablo 5’te plastik tüpler, borular v.b. gibi ürünlerde göreli üstünlük Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey 

Afrika ülkelerine nazaran Türkiye’de olsa da Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında bu avantajın 

kaybolduğu görülmektedir. Bu durumda strateji ihracat pazarlarına odaklanıp miktar artışının yanında 

katma değer artışında da atılım yapılması olmalıdır.  

Tablo 6 Plastik Levha ve Plakalar Dış Ticaretinde Önemli Ülkeler 

İhracat   İthalat   

Ülke Tutar Pay Ülke Tutar Pay 

 

Birleşik Krallık $69.740.493 8,1% Almanya $256.772.450 25,0% 

Almanya $66.473.132 7,7% Çin $148.325.616 14,5% 

Fransa $59.622.568 6,9% İtalya $108.994.227 10,6% 

İran $56.025.836 6,5% Güney Kore $85.136.186 8,3% 

İtalya $37.079.840 4,3% Birleşik Krallık $53.019.066 5,2% 

Rusya $35.606.330 4,1% Fransa $38.535.129 3,8% 

Ukrayna $34.446.779 4,0% Belçika $34.556.931 3,4% 

İspanya $28.758.667 3,4% ABD $32.167.997 3,1% 

Romanya $28.326.464 3,3% Serbest Bölgeler $22.479.916 2,2% 

 

Azerbeycan $27.544.437 3,2% Diğer Asya $20.999.125 2,0% 

 

 

Almanya, Çin ve İtalya karşısındaki ithalat-ihracat dengesizliği Tablo 6’da işaret edildiği gibi plastik 

levha ve plakalar alt sektöründe önemli boyutlara ulaşmaktadır. Burada ilginç olan ihracat 

pazarlarının da büyük ölçüde AB ülkelerinden oluşmasıdır.  
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Tablo 7 Plastikten Monofil, Çubuk, Profiler (enine kesiti 1mmyi geçen) Dış Ticaretinde Önemli Ülkeler 

İhracat   İthalat   

Ülke Tutar Pay Ülke Tutar Pay 

Irak $32.377.251 13,2% Almanya $22.234.807 48,2% 

Kazakistan $27.364.789 11,2% İtalya $3.960.407 8,6% 

Azerbeycan $24.443.783 10,0% Çin $2.544.353 5,5% 

Gürcistan $23.603.043 9,6% Belçika $2.385.835 5,2% 

Romanya $22.519.394 9,2% Birleşik Krallık $2.324.774 5,0% 

İran $20.538.397 8,4% Serbest Bölgeler $2.102.696 4,6% 

Libya $14.546.231 5,9% Fransa $2.100.968 4,6% 

Ukrayna $8.203.477 3,4% Güney Kore $1.722.358 3,7% 

Tacikistan $5.974.011 2,4% ABD $1.617.314 3,5% 

Sırbistan $5.464.609 2,2% Polonya $1.351.596 2,9% 

 

Örneğin, Almanya 66,4 milyon dolarla en büyük ikinci ihracat pazarı ancak Almanya’dan yapılan 

ithalat ihracatın neredeyse dört katı, 256 milyon dolardır. Almanya’ya karşı maliyet açısından 

avantajlı olsalar da Türkiye’deki firmaların ürün farklılaşması ve yenilik alanlarında geride olmaları 

ihracat rakamlarının düşük kalmasına neden olabilir. 

Kauçuk ürünleri dış ticaretinde, Almanya başta olmak üzere diğer gelişmiş ülkeler, plastik sektöründe 

olduğu gibi, ithalatta en büyük paya sahip olurken, aynı ülkeler ihracatta da en büyük alıcılar arasında 

yer almaktadır. Bunun tek istisnasını, ithalatta %7,4 (iç ve dış lastik kaleminde %10,4) paya sahip 

olmakla birlikte önemli ihracat müşterileri arasında yer almayan Japonya oluşturmaktadır. 

Tablo 8 Kauçuk Ürünler Dış Ticaretinde Önemli Ülkeler 

İhracat   İthalat   

Ülke Tutar Pay Ülke Tutar Pay 

Almanya $364.137.938 19,6% Almanya $189.767.243 15,4% 

İtalya $187.207.665 10,1% İtalya $147.828.493 12,0% 

İspanya $101.098.587 5,4% Fransa $121.055.823 9,9% 

Birleşik 

Krallık 

$87.956.530 4,7% Japonya $91.180.159 7,4% 
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Fransa $79.530.278 4,3% Güney Kore $66.777.411 5,4% 

Belçika $65.856.247 3,5% İspanya $61.231.896 5,0% 

Hollanda $63.636.759 3,4% Çek 

Cumhuriyeti 

$58.336.376 4,7% 

ABD $62.546.644 3,4% Polonya $55.385.399 4,5% 

Polonya $54.413.063 2,9% Tayland $50.543.174 4,1% 

Romanya $53.903.847 2,9% Romanya $41.256.173 3,4% 

 

Sektörün söz konusu ülkelerdeki söz sahibi firmaları, Türkiye’deki yavru şirketlerine ya da diğer 

imalatçı firmalara yüksek katma değerli ara mal satmakta, buna karşılık bu şirketlerden, düşük katma 

değerli mamul mal satın almaktadırlar. Yine bu alt sektörde de, esas itibariyle taşeron tarzı bir üretim 

söz konusudur. 

Tablo 9 Kauçuk ve Kauçuktan Eşya Dış Ticaretinde Önemli Ülkeler 

İhracat   İthalat    

Ülke Tutar Pay Ülke Tutar Pay  

Almanya $53.570.879 14,9% İtalya $56.556.317 23,6%  

ABD $43.471.223 12,1% Almanya $43.701.960 18,2%  

İtalya $36.888.767 10,3% Fransa $17.738.060 7,4%  

Hollanda $26.425.103 7,3% Tayland $16.044.775 6,7%  

Fransa $17.292.844 4,8% Çek 

Cumhuriyeti 

$15.392.296 6,4%  

Rusya $15.205.553 4,2% Romanya $11.883.672 5,0%  

Romanya $12.403.632 3,4% Çin $10.400.746 4,3%  

Birleşik 

Krallık 

$10.503.899 2,9% ABD $9.873.035 4,1%  

Polonya $8.143.447 2,3% İspanya $7.702.963 3,2%  

Çin $7.566.288 2,1% Japonya $6.455.749 2,7%  

 

Kauçuk ürünlerinde altı çizilmesi gereken başarı AB ülkelerine olan ihracattır. Ancak üzerinde 

durulması ve mutlaka bir strateji geliştirilmesi gereken mesele otomotiv lastiği gibi çok başarılı 
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olduğumuz bu alt sektörde Rusya gibi Avrasya ve Irak gibi Orta Doğu ülkelerine yaptığımız ihracatın 

istenilen düzeyin çok altında olmasıdır. 

Tablo 9’un ifade ettiği durum “kauçuk ve kauçuktan eşya” alt sektöründe ihracat performansının 

ithalatla başabaş olduğudur. Burada diğer alt sektörlere örnek olması gereken ve başarı 

dinamiklerinin ortaya çıkarılması şart olan durum Çin’e yapılan 7,5 milyon dolarlık ihracattır. Diğer 

plastik ve kauçuk ürünleri alt sektörlerinde rastlanılmayan bu başarının kaynakları ve bu başarıyı 

yakalayan firmaların üretim ve pazarlama stratejileri incelenmelidir. 

Tablo 10 Kauçuktan iç ve dış lastikler (yeni/eski) Dış Ticaretinde Önemli Ülkeler 

İhracat   İthalat  

Ülke Tutar Pay Tutar Pay 

Almanya $146.894.027 14,7% $83.103.922 12,7% 

İtalya $140.193.372 14,1% $67.806.549 10,4% 

İspanya $61.096.145 6,1% $61.686.701 9,4% 

Birleşik Krallık $53.074.202 5,3% $48.082.846 7,4% 

Belçika $48.697.560 4,9% $47.221.519 7,2% 

Mısır $45.098.916 4,5% $41.876.173 6,4% 

Fransa $38.698.182 3,9% $39.846.395 6,1% 

Suudi Arabistan $34.547.353 3,5% $29.774.813 4,6% 

Polonya $22.704.220 2,3% $27.676.436 4,2% 

Hollanda $22.623.430 2,3% $26.399.637 4,0% 

 

Tablo 11 Kauçuktan diğer eşya (hijenik, eczacılık ürünleri, taşıyıcı kolonlar) Dış Ticaretinde Önemli Ülkeler 

İhracat   İthalat   

Ülke Tutar Pay Ülke Tutar Pay 

Almanya $163.673.032 32,7% Almanya $62.961.361 18,8% 

İspanya $34.560.699 6,9% İtalya $43.189.330 12,9% 

Birleşik Krallık $24.378.429 4,9% Fransa $41.631.062 12,4% 

Polonya $23.565.396 4,7% Çin $17.584.701 5,3% 

Fransa $23.539.252 4,7% Japonya $16.917.861 5,1% 
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Romanya $20.622.544 4,1% Tayland $14.964.501 4,5% 

Bulgaristan $15.188.897 3,0% Güney Kore $13.365.296 4,0% 

Hollanda $14.588.226 2,9% Çek 

Cumhuriyeti 

$13.169.267 3,9% 

Belçika $13.281.600 2,6% Polonya $12.493.691 3,7% 

Serbest 

Bölgeler 

$12.480.047 2,5% ABD $12.357.312 3,7% 

 

Tablo 10 ve 11’de kauçuk lastik ve kauçuktan diğer eşyalarda ihracat ve ithalat performansı 

verilmektedir. Almanya’ya kauçuk lastik ihracatı ithalattan çok daha yüksektir. Göreli üstünlüğün 

Türkiye lehine olduğu bu alt sektörde ayrıca Suudi Arabistan pazarı da önemli bir ihracat noktası 

olarak görülmektedir. Bu coğrafyadaki diğer körfez ülkelerine ve Orta Doğu’ya daha fazla kauçuk 

lastik ihracatı yapılması hedeflenmelidir. 

Şekil 39 Plastik Hammadde Dış Ticareti (Milyon USD) 

 

Kaynak: UN COMTRADE 

Plastik hammadde ihracatı yapılan başlıca ülkeler ve bu ülkelerin Türkiye ihracatındaki payları aşağıda 

verilmektedir. 2006 ve 2007 yıllarında Türkiye’den yapılan plastik hammadde dış satımında en büyük 

alıcı konumunda olan İtalya’nın ithalatı yıllar itibariyle hem rakamsal hem de toplamın yüzdesi olarak 

gerilemiştir. Buna karşılık, Almanya’nın Türkiye’den plastik hammadde ithalatı hızla artmıştır Bu ülke 

2006’dan itibaren en büyük alıcı haline gelmiştir. İtalya, payı 2006’da % 16,8’den, 2010’da %7,8’e 

gerilemiş olsa da ikinci sıradaki yerini korumuştur. Bu arada, Rusya’nın ve özellikle Mısır’ın payındaki 

artış dikkat çekicidir.  

Tablo 12 İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı (2006-2010) 

  2006  2007  2008  2009  2010 

 MUSD (%) MUSD (%) MUSD (%) MUSD (%) MUSD (%) 

Almanya 16,3 4,1 32,7 6,7 55,8 9,1 56,7 10,9 90,5 12,8 
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İtalya 66,6 16,8 59,7 12,2 55,3 9,0 21,5 4,1 55,3 7,8 

Rusya 26,8 6,7 32,6 6,5 41,5 6,8 31,9 6,1 54,5 7,7 

Mısır 10,0 2,5 20,1 4,1 36,3 5,9 39,8 7,6 39,1 5,5 

Ukrayna 15,8 4,0 24,5 5,0 32,8 5,3 26,3 5,0 33,5 4,7 

Serbest Bölgeler 17,8 4,5 31,0 6,3 35,1 5,7 23,7 4,6 30,2 4,3 

Azerbaycan 10,9 2,7 18,6 3,8 20,7 3,4 18,9 3,6 30,1 4,3 

Bulgaristan 14,1 3,6 15,7 3,2 22,6 3,7 22,2 4,3 27,8 3,9 

İran 15,6 3,2 16,5 3,4 20,1 3,3 19,3 3,7 24,2 3,4 

Yunanistan 21,7 5,5 23,3 4,8 40,3 6,6 25,6 4,9 22,5 3,2 

Kaynak: UN COMTRADE 

Yukarıda kısaca özetlenen gelişmeler aşağıdaki grafikte kolaylıkla izlenebilmektedir. 

Şekil 40 Plastik Hammadde İhracatında Satış Yapılan Başlıca Ülkeler ve Payları (%) (2006-2010) 

 

Kaynak: UN COMTRADE 

Plastik hammadde ithalatında 2010 yılı itibariyle en büyük paya sahip olan ülke, %14,1’le Suudi 

Arabistan olmuştur. Daha önceki yıllarda en büyük ihracatçı olan Almanya, %10,7 payla ikinci sırada 

yer almaktadır. Bu iki ülkeyi, %8’lik payla Belçika izlemekte, ardından %5,3 ile %4,3 arasında değişen 

paylarla, Hollanda, İtalya, Güney Kore, ABD, Fransa, İran ve İspanya gelmektedir. 

Tablo 13 İthalatın Ülkelere Göre Dağılımı (2006-2010) 

  2006  2007  2008  2009  2010 

 MUSD (%) MUSD (%) MUSD (%) MUSD (%) MUSD (%) 

Suudi Arabistan 330,7 6,2 452,5 6,6 570,1 7,8 457,7 8,6 1079,9 14,1 
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Almanya 815,2 15,2 910,9 13,3 845,2 11,5 650,1 12,3 819,4 10,7 

Belçika 550,0 10,2 561,5 8,2 605,6 8,3 462,7 8,7 610,2 8,0 

Hollanda 350,7 6,5 384,5 5,6 403,2 5,5 341,8 6,4 408,9 5,3 

İtalya 281,8 5,3 359,1 5,3 401,6 5,5 280,1 5,3 379,2 5,0 

Güney Kore 213,0 4,0 338,7 5,0 376,7 5,1 242,8 4,6 368,1 4,8 

ABD 114,2 2,1 397,0 5,8 300,6 4,1 219,5 4,1 352,6 4,6 

Fransa 385,0 7,2 385,4 5,6 390,4 5,3 307,8 5,8 330,5 4,3 

İran 145,1 2,7 164,7 2,4 123,5 1,7 123,5 2,3 328,1 4,3 

İspanya 253,0 4,7 283,0 4,1 366,2 5,0 211,4 4,0 325,6 4,3 

İsrail 57,6 1,1 129,9 1,9 288,1 3,9 192,2 3,6 165,2 2,2 

Çin 184,7 3,4 139,0 2,0 154,2 2,1 82,4 1,6 155,4 2,0 

Romanya  180,4 3,4 171,6 2,5 160,7 2,2 60,2 1,1 56,9 0,7 

Kaynak: UN COMTRADE 

Şekil 41 Plastik Hammadde İthalatında Başlıca Tedarikçi Ülkeler ve Payları (%) 

 

Kaynak: UN COMTRADE 

Yukarıdaki grafikte de rahatlıkla görüldüğü gibi, Suudi Arabistan’ın payı yıllar itibariyle, öne çıkan 

diğer üç ihracatçının payları aleyhine yükselmektedir. İtalya ülke dış alımlarındaki payını korumakta, 

Fransa’nın payı azalırken, Güney Kore, ABD ve İran’ın paylarında artış gözlemlenmektedir.  

7. SEKTÖRDE EN FAZLA İHRACAT VE İTHALAT YAPAN İLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Bu bölümde sentetik kauçuk ve plastik hammadde, kauçuk ürün (iç ve dış lastik ve diğer kauçuk eşya 

ayrımı yapılarak) ve plastik ürün sektörlerinin ihracat ve ithalatında öne çıkan bölgeler ve iller tespit 

edilecektir. 
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7.1. SENTETİK KAUÇUK VE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI 
 

Şekil 42 sentetik kauçuk ve plastik hammadde sektöründe 2011 yılı ihracatını bölgeler düzeyinde 

(İBBS-Düzey 1) göstermektedir. Bu sektörde İstanbul’un 2011 yılında ihracatı içerisindeki payı % 

46’dır. Ege Bölgesi  % 24 ile  İstanbul’u takip etmektedir. Akdeniz bölgesi sektör ihracatında % 17’lik 

ağırlığa sahiptir. Doğu Marmara Bölgesi’nin payı % 8’dir. Bu dört bölge sektör ihracatının % 95’ini 

gerçekleştirmektedir. 

Şekil 42 Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammadde İhracatı (2011-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 

Bölgelerin sektördeki ağırlıklarının zaman içerisinde nasıl bir seyir izlediğini Şekil 43 göstermektedir. 

2000’li yılların başında İstanbul’dan sonra Akdeniz Bölgesi’nin sektör ihracatında ikinci sıradaydı. 2006 

yılından itibaren Ege Bölgesi’nin sektör ihracatındaki ağırlığını artırdığını görmekteyiz. Doğu Marmara 

Bölgesinin sektör ihracatı içerisindeki payı ise bu dönemde azalma eğilimine girmiştir. 

Şekil 43 Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammadde İhracatı (Pay-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 
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İstanbul’un 2011 yılında sektör ihracatı içerisindeki payı yüzde 46’dır ve İstanbul’un ağırlığı 2002-2011 

yılları arasında % 46 ile % 60 arasında değişmiştir.  İstanbul’un bu sektördeki 2011 yılı ihracat tutarı 

423.284.253 dolardır. Ege Bölgesi 2011 yılında 222.197.604 dolar ihracat gerçekleştirmiştir ve sektör 

ihracatındaki payı itibariyle ikinci sıradadır.  Akdeniz Bölgesi 2011 yılında 156.330.497 dolar ihracatla 

sektör ihracatının % 17’sini gerçekleştirmiştir. Akdeniz bölgesinin sektör ihracatı içerisindeki yeri 

zaman içerisinde Ege Bölgesi’nin öne çıkmasıyla azalmıştır. Akdeniz Bölgesi 2005 yılına kadar ikinci 

sıradayken, bu yıldan sonra Ege Bölgesi’nin ardından üçüncü sıraya düşmüştür. Akdeniz Bölgesi’nin 

ihracatı 2005 yılında bir önceki yıla gore düşmüştür, ve bu sene ikinciliğe Ege Bölgesi yerleşmiştir. Her 

ne kadar Akdeniz Bölgesi daha sonraki yıllarda ihracatını sürekli artırmış olsa da Ege Bölgesi’nin 

gerisinde kalmıştır.  Bu sektörde Doğu Marmara Bölgesi de önemli bir yere sahiptir. 2011 yılında 

76.763.677 dolar ihracat ile sektör ihracatının % 8’ini gerçekleştirmiştir. Doğu Marmara Bölgesinin de 

sektör ihracatı içerisindeki payı gerilemektedir. Diğer bölgeler sektör ihracatında önemli bir paya 

sahip değildir. 

    

Tablo 14 Öne Çıkan Bölgelerin Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammadde İhracatı 

 İstanbul Doğu Marmara Ege Akdeniz Toplam 

2002 $59.354.981 $17.121.273 $14.664.811 $26.504.304 $123.700.600 

2003 $85.185.297 $22.062.460 $11.653.395 $30.750.510 $156.262.559 

2004 $115.819.990 $30.413.641 $13.137.268 $50.175.138 $218.840.025 

2005 $150.498.044 $20.878.830 $34.531.433 $35.969.892 $252.824.937 

2006 $185.070.997 $31.227.532 $106.688.950 $59.270.879 $399.463.018 

2007 $256.315.957 $49.426.258 $91.730.391 $72.353.746 $493.055.193 

2008 $319.370.576 $74.003.981 $137.945.925 $73.844.790 $629.620.136 

2009 $249.851.299 $57.667.293 $113.552.718 $83.504.828 $530.712.738 

2010 $333.136.380 $63.738.851 $156.446.135 $133.595.280 $719.545.103 

2011 $423.284.253 $76.763.677 $222.197.604 $156.330.497 $922.176.223 

Kaynak: TUİK 

Sentetik kauçuk ve plastik hammadde ihracatında öne çıkan bu dört bölgeyi daha detaylı 

inceleyeceğiz.  2011 yılı ihracat rakamlarına bakıldığında, Ege Bölgesi’nde 222.197.604 dolarlık bölge 

ihracatının 187.088.276 dolarlık kısmını, diğer bir deyişle % 84’ünü İzmir ili gerçekleştirdiği 

görülmektedir. Akdeniz Bölgesi’nde Adana ili bölge ihracatının % 94’ünü gerçekleştirmektedir.  

Tablo 15 Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammadde İhracatı (İller) 

  

$ Pay 

   

$ Pay 

Ege Afyonkarahisar 1.366.426 1% 

 

Akdeniz Adana 147.641.437 94% 
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Aydın 14.932.075 7% 

  

Antalya 6.224.221 4% 

 

Denizli 16.802.383 8% 

  

Burdur 

 

0% 

 

İzmir 187.088.276 84% 

  

Hatay 343.445 0% 

 

Kütahya 8.585 0% 

  

Isparta 

 

0% 

 

Manisa 1.730.218 1% 

  

Mersin 2.121.394 1% 

 

Muğla 35.048 0% 

  

Kahramanmaraş 

 

0% 

 

Uşak 234.593 0% 

  

Osmaniye 

 

0% 

 

Toplam 222.197.604 

   

Toplam 156.330.497 

 Doğu 

Marmara Bilecik 542 0% 

 

İstanbul İstanbul 423.284.253 100% 

 

Bolu 8.152 0% 

  

Toplam 423.284.253 

 

 

Bursa 22.430.120 29% 

     

 

Eskişehir 266.048 0% 

     

 

Kocaeli 52.576.941 68% 

     

 

Sakarya 1.180.173 2% 

     

 

Yalova 193.397 0% 

     

 

Düzce 108.304 0% 

     

 

Toplam 76.763.677 

       

Adana ili 2011 yılı ihracat tutarı 147.641.437 dolardır. Doğu Marmara Bölgesi’nde Kocaeli ve Bursa 

illeri sırasıyla bölge ihracatının % 68 ve 29’unu gerçekleştirmektedir. Bu iki ilin ihracat tutarları 

sırasıyla 52.576.941 ve 22.430.120 dolardır. Bu rakamlardan görüldüğü üzere İstanbul, İzmir ve Adana 

bu sektörde çok ciddi bir ağırlığa sahiptir. 

İhracat becerisi ve yoğunlaşma (agglomeration) ekonomileri göz önüne alındığında İzmir, Adana, 

Kocaeli ve Bursa illerinde “Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammadde” alt sektöründe kümelenme 

(clusters) stratejisine yönelinmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu iller aynı zamanda yükseköğretim 

düzeyinde önemli kuruluşlara sahiptirler ve potansiyel teknoparklar için beşeri sermaye açısından 

katkı verebilecek durumdadırlar. 

7.2. SENTETİK KAUÇUK VE PLASTİK HAMMADDE İTHALATI 
 

Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammadde ithalatında İstanbul % 54, Güneydoğu Anadolu Bölgesi % 14, 

Doğu Marmara ve Ege bölgeleri sırasıyla % 13 ve 10 oranında paya sahiptir. İstanbul’un ithalattaki 

ağırlığı, ihracatta olduğundan da daha fazladır. İhracatta önemli bir paya sahip olan Akdeniz Bölgesi 
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ithalatta benzer bir konumda değildir. Ege ve Doğu Marmara bölgeleri ihracatta olduğu gibi, ithalatta 

da ağırlıklarını korumaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracatta önemli bir paya sahip değilken, 

ithalatta öne çıkmaktadır. 

Şekil 44 2011 Yılı Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammadde İthalatı (2011-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 

Bölgelerin ithalattaki ağırlığı zaman içerisinde çok fazla değişiklik göstermemektedir. Sadece 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ithalattaki payının giderek arttığı dikkat çekmektedir.  Bunun 

nedenleri son dönemde inşaat ve bayındırlık sahalarında görülen yatırımlar olduğu kadar GAP 

sayesinde yavaş yavaş sulama yapılabilen tarım arazilerinin artışı da olabilir. 

Şekil 45 Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammadde İthalatı (Pay-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 
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Kauçuk ve plastik sektörünün en önemli dezavantajının hammadde temininde dışa bağımlılık 

olduğunu belirtmiştik. 2011 yılında Türkiye’nin kauçuk ve plastik hammadde ithalatı 10 milyar dolara 

yaklaşmıştı. İhracatı ise 1 milyar dolar dahi değildi. Sektörün büyümesinin hammadde ithalatı 

üzerindeki etkileri rakamlardan hemen anlaşılmaktadır. 2002 yılında Türkiye’nin kauçuk ve plastik 

hammadde ithalatı 1,5 milyar doların biraz üzerinde idi. 2002-2011 yılları arasında İstanbul’un 

hammadde ithalatı 1 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 

ithalatı bu süre zarfında 10 kat artmıştır. 2009 yılında küresel kirizin etkisiyle bütün bölgelerde 

ithalatta bir azalma görülmüştür ancak bunun dışındaki diğer yıllarda ithalat her yıl artmaya devam 

etmiştir. 

Tablo 16 Öne Çıkan Bölgelerin Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammadde İthalatı 

 İstanbul Doğu Marmara Ege Güneydoğu 

Anadolu 

Toplam 

2002 $1.179.346.986 $178.699.093 $156.387.477 $149.188.878 $1.663.624.436 

2003 $1.601.302.183 $241.403.802 $219.330.186 $226.707.032 $2.288.745.206 

2004 $2.377.406.708 $367.564.638 $334.465.738 $382.247.723 $3.461.686.811 

2005 $2.903.640.378 $449.783.047 $378.586.745 $529.334.973 $4.261.347.148 

2006 $3.538.372.186 $557.069.755 $454.417.233 $664.361.314 $5.214.222.494 

2007 $4.404.940.872 $758.692.357 $559.713.942 $879.651.382 $6.603.000.560 

2008 $4.624.095.946 $899.080.616 $575.113.392 $981.466.928 $7.079.758.890 

2009 $3.267.690.299 $649.341.379 $398.663.638 $775.987.174 $5.091.684.499 

2010 $4.444.416.091 $1.032.631.843 $746.213.365 $1.225.616.239 $7.448.879.548 

2011 $5.853.862.094 $1.416.924.882 $1.026.671.723 $1.512.291.157 $9.809.751.867 

Kaynak: TUİK 

Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammadde ithalatında öne çıkan bölgelere daha ayrıntılı bakıldığında 

İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Manisa’nın öne çıktığı görülmektedir. Ölçek olarak 

İstanbul ve Gaziantep diğer illere göre çok büyük miktarda ithalat gerçekleştirmektedir. İstanbul’un 

2011 yılı ithalatı yaklaşık 6 milyar dolar, Gaziantep’in 1,5 milyar dolardır. Bu illeri 783 milyon dolar 

ithalat ile Kocaeli, 606 milyon dolar ithalat ile İzmir ve 540 milyon dolar ithalat ile Bursa izlemektedir. 

Ege Bölgesi’nin sentetik kauçuk ve plastik hammadde ithalatının % 59’u İzmir ilinde 

gerçekleşmektedir. Manisa ili bölge ithalatının % 32’sini gerçekleştirmektedir. 

Tablo 17 Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammadde İthalatında Öne Çıkan İller 

  

$ Pay 

   

$ Pay 

İstanbul İstanbul 5.853.862.094 100% 

 

Doğu 

Marmara Bilecik 607.242 0% 

 

Toplam 5.853.862.094 

   

Bolu 1.297.965 0% 

Ege Afyonkarahisar 6.572.079 0 

  

Bursa 539.997.341 38% 

 

Aydın 17.573.335 2% 

  

Eskişehir 36.544.093 3% 



47 
 

 

Denizli 47.428.393 5% 

  

Kocaeli 783.335.835 55% 

 

İzmir 605.987.824 59% 

  

Sakarya 43.600.418 3% 

 

Kütahya 9.877.728 1% 

  

Yalova 9.242.891 1% 

 

Manisa 326.837.034 32% 

  

Düzce 2.299.097 0% 

 

Muğla 1.369.744 0% 

  

Toplam 1.416.924.882 

 

 

Uşak 11.025.586 1% 

 

Güneydoğu 

Anadolu Adıyaman 4.083.734 0% 

 

Toplam 1.026.671.723 

   

Diyarbakır 846.304 0% 

      

Gaziantep 1.494.030.899 99% 

      

Mardin 4.519.829 0% 

      

Şanlıurfa 4.718.019 0% 

      

Batman 3.965.963 0% 

      

Şırnak 

 

0% 

      

Kilis 126.409 0% 

      

Toplam 1.512.291.157 

 
7.3. İÇ VE DIŞ LASTİK İHRACATI 
 

İç ve dış lastik sektörünün ihracat rakamları incelendiğinde İstanbul’un bu sektörde çok ciddi bir 

ağırlığı olduğu hemen ortaya çıkmaktadır. Şekil 46 sektörün 2011 yılı ihracatına gore bölgelerin 

paylarını göstermektedir. İstanbul dolar bazında yaptığı ihracat ile sektör ihracatının % 62’sini 

gerçekleştirmektedir. Doğu Marmara % 20’sini, Orta ve Batı Anadolu sırasıyla % 12 ve % 5’ini 

gerçekleştirmektedir. Diğer bölgelerin sektör ihracatı görece olarak çok küçüktür.  

Şekil 46 2011 Yılı İç ve Dış Lastik İhracatı (2011-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 
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Şekil 47 2002-2011 yılları arasında bölgelere gore iç ve dış lastik sektöründe ihracat paylarını 

göstermektedir. Bu sektörde, Doğu Marmara, Orta ve Batı Anadolu bölgeleri 2005’den sonra kayda 

değer bir oyuncu olmaya başlamışlardır. 2002 yılında İstanbul bu sektördeki ihracatın % 95’ini 

gerçekleştirmekteydi. Orta ve Batı Anadolu sırasıyla % 1 ve % 3’lük bir ihracat pazar payına sahipti.  

2005 yılından sonra Orta Anadolu ihracatını hızla artırarak, 2011 yılında % 12’lik bir dış pazar payına 

ulaştı. Batı Anadolu Bölgesi 2011 yılına gelindiğinde 2002’deki % 3’lük payını ancak % 5’ yükseltmişti. 

Doğu Marmara bölgesi 2002 yılında sadece 453.233 dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 2005 yılından 

sonra büyük bir hızla ihracatını artırarak 2011 yılında 272.231.486 dolar ihracat yapar duruma geldi, 

ve sektör ihracatında pazar payını % 20’ye çıkarttı.  

Şekil 47 İç ve Dış Lastik İhracatı (Pay-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 

Tablo 18 2002-2011 yılları arasında iç ve dış lastik ihracatında öne çıkan dört bölgenin ihracat 

tutarlarını göstermektedir. 2011 yılı ihracatı, 2002 yılı ihracatının yaklaşık dört katıdır. 2002 yılında 

sektör ihracatının % 95’ini gerçekleştiren İstanbul, 2011 yılına gelindiğinde ihracatını 2,5 katına 

çıkarmıştır. Ancak diğer bölgelerin ihracatta önemli pazarlar bulmaları nedeniyle, ihracattaki ağırlığı % 

62’ye kadar gerilemiştir. En büyük atılım, yeni tesislerin devreye girmesiyle, Doğu Marmara 

Bölgesi’nde gerçekleşmiştir.  

Tablo 18 Öne Çıkan Bölgelerin İç ve Dış Lastik İhracatı 

 İstanbul Doğu 

Marmara 

Orta Anadolu Batı 

Anadolu 

Toplam 

2002 $342.941.244 $453.233 $4.316.934 $10.588.200 $359.642.574 

2003 $449.367.949 $450.198 $3.362.428 $9.929.407 $465.618.616 

2004 $515.626.297 $804.899 $6.206.741 $11.347.349 $537.844.334 

2005 $604.555.608 $4.611.851 $12.563.097 $16.060.917 $640.979.327 

2006 $643.300.140 $12.825.173 $35.287.353 $16.700.209 $712.058.240 

2007 $779.162.020 $23.792.336 $71.437.116 $10.000.554 $888.800.460 
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2008 $820.136.007 $32.028.459 $88.340.463 $23.123.505 $968.615.946 

2009 $672.481.718 $24.825.058 $93.284.165 $27.076.275 $824.940.985 

2010 $618.241.954 $221.183.374 $116.500.258 $34.608.030 $996.515.134 

2011 $860.937.273 $272.231.486 $167.908.934 $68.163.793 $1.381.922.283 

Kaynak: TUİK 

Bu sektörde ihracatın büyük bir kısmı birkaç büyük üretici tarafından yapılmaktadır. İstanbul dışında, 

262.954.979 dolarlık ihracat ile Kocaeli, 167.903.765 dolarlık ihracat ile Kırşehir, 67.474.754 dolarlık 

ihracat ile Ankara öne çıkan üç ildir. 

Tablo 19 İç ve Dış Lastik İhracatında Öne Çıkan İller 

  

$ Pay 

   

$ Pay 

İstanbul İstanbul 860.937.273 100% 

 

Doğu 

Marmara Bilecik 299.498 0% 

 

Toplam 860.937.273 

   

Bolu 

  Orta 

Anadolu Kayseri 1.728 0% 

  

Bursa 8.365.377 3% 

 

Kırşehir 167.903.765 100% 

  

Eskişehir 60.168 0% 

 

Nevşehir 3.441 0% 

  

Kocaeli 262.954.979 97% 

 

Toplam 167.908.934 

   

Sakarya 547.675 0% 

Batı 

Anadolu Ankara 67.474.754 99% 

  

Düzce 3.789 0% 

 

Konya 689.039 1% 

  

Toplam 272.231.486 

 

 

Toplam 68.163.793 

      Kümelenme fırsatı açısından İstanbul ve Kocaeli gibi zaten birer sanayi çekim merkezi olan illerin 

yanında Ankara “İç ve Dış Lastik” alt sektöründe bir fırsat penceresi sunmaktadır.  

7.4. İÇ VE DIŞ LASTİK İTHALATI 
 

İç ve dış lastik ithalatında İstanbul % 72 ile en önemli bölgedir. Doğu Marmara, Batı Anadolu ve Ege 

sırasıyla % 14, 9 ve 5 oranında bir ağırlığa sahiptir. İstanbul’un ithalattaki ağırlığı, yine sentetik kauçuk 

ve hammadde sektöründe olduğu gibi, ihracatta olduğundan da daha fazladır. Doğu Marmara Bölgesi 

ihracatta olduğuna paralel olarak ithalatta da ağırlığını korumaktadır.  İhracatta önemli bir paya sahip 

olan Orta Anadolu Bölgesi sektörde hemen hemen hiç ithalat yapmamaktadır. Sektörde çok az 

ihracat gerçekleştiren Ege Bölgesi, ithalatın % 5’ini yapmaktadır.  Batı Anadolu Bölgesi hem ihracat, 

hem de ithalatta en önemli dört belge arasına girmektedir. 
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Şekil 48 2011 Yılı İç ve Dış Lastik İthalatı (2011-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 

İç ve dış lastik ithalatında bölgelerin zaman içerisinde nasıl bir gelişim gösterdiğini Şekil 49’da 

görebiliriz. Zaman içerisinde pek değişme olmamıştır. Sadece Doğu Marmara Bölgesi 2002 yılında çok 

küçük bir paya sahip iken, yıllar içerisinde ithalatı istikrarlı bir şekilde artmıştır. Bu bölgenin 2010 ve 

2011 yılları ithalatı ise sıçrama göstermiştir. İleriki yıllarda bölgenin ağırlığının artması muhtemeldir. 

Şekil 49 İç ve Dış Lastik İthalatı (Pay-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 

Tablo 20, 2002-2011 yılları arasında iç ve dış lastik ithalatında öne çıkan dört bölgenin ithalat 

tutarlarını göstermektedir. 2011 yılı ithalatı, 2002 yılı ithalatının 5,5 katıdır. Ege ve Batı Anadolo 

Bölgesi’de ithalat bu oranda artmamıştır. İstanbul ve Doğu Marmara iç ve dış lastik ithalatında ciddi 

bir ağırlığa sahiptir. 
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Tablo 20 Öne Çıkan Bölgelerin İç ve Dış Lastik İthalatı 

 İstanbul Doğu 

Marmara 

Ege Batı 

Anadolu 

Toplam 

2002 $120.877.464 $1.316.537 $9.431.391 $17.999.710 $159.994.509 

2003 $177.676.782 $3.076.462 $14.806.534 $29.202.375 $248.471.352 

2004 $250.683.981 $9.473.641 $21.022.077 $40.172.226 $341.341.442 

2005 $277.047.190 $10.534.709 $16.886.066 $42.849.450 $351.698.258 

2006 $366.221.126 $19.724.744 $19.326.156 $55.474.562 $464.876.213 

2007 $441.858.823 $30.384.184 $23.726.457 $68.672.411 $566.923.644 

2008 $500.872.274 $42.377.586 $28.715.509 $73.483.689 $647.877.788 

2009 $359.926.539 $29.948.190 $18.796.221 $69.893.896 $480.551.919 

2010 $482.019.011 $71.856.529 $28.113.488 $71.578.157 $657.171.586 

2011 $640.504.362 $120.518.237 $39.012.927 $80.199.097 $885.415.056 

Kaynak: TUİK 

Tablo 21 iç ve dış lastik ithalatında öne çıkan illeri göstermektedir. En çok ithalat yapan iller arasında, 

İstanbul’dan sonra, 2011 yılında 91 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiren Kocaeli gelmektedir. Ankara 

2011 yılında 58 milyon dolarlık ithalat yapmıştır ve en fazla ithalat yapan üçüncü ildir. İzmir ili 

Ankara’nın yarısı, Kocaeli’nin üçte biri kadar ithalat gerçekletirdiği halde dördüncü en fazla iç ve dış 

lastik ithalatı yapan il olmuştur. Eskişehir ve Konya da sırasıyla 23 milyon ve 22 milyon dolarlık ithalat 

gerçekleştirmişlerdir.  

Tablo 21 İç ve Dış Lastik İthalatında Öne Çıkan İller 

  

$ 

   

$ 

       İstanbul İstanbul 640.504.362 

 

Doğu Marmara Bilecik 0 

 

Toplam 640.504.362 

  

Bolu 646 

Ege Afyonkarahisar 0 

  

Bursa 6.575.021 

 

Aydın 374.586 

  

Eskişehir 22.765.720 

 

Denizli 191.473 

  

Kocaeli 91.001.141 

 

İzmir 29.597.285 

  

Sakarya 46.801 

 

Kütahya 51.825 

  

Düzce 128.908 

 

Manisa 1.315.674 

  

Toplam 120.518.237 

 

Muğla 7.482.084 

 

Batı Anadolu Ankara 58.146.296 
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Toplam 39.012.927 

  

Konya 22.052.801 

     

Toplam 80.199.097 

7.5. DİĞER KAUÇUK ÜRÜNLERİ İHRACATI 
 

2011 yılı ihracat paylarına bakıldığında İstanbul ve Doğu Marmara bölgelerinin sırasıyla % 50 ve % 35 

oranında sektör ihracatında pay sahibi oldukları görülmektedir. Batı Marmara, Ege ve Akdeniz bu iki 

ana bölgeden sonra % 5, 4 ve 3 oranında ihracat payına sahiptir. 

Şekil 50 Diğer Kauçuk Ürünler İhracatı (2011-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 

İhracat pazar payları 2002-2011 yılları arasında incelendiğinde  yıllar içerisinde önemli bir değişiklik 

olmadığı görülmektedir. İstanbul ve Doğu Marmara diğer kauçuk ürünler ihracatının % 80’ini 

gerçekleştirmektedir ve bu oran yıllar içerisinde çok fazla değişmemiştir. Ancak 2011 yılında 

İstanbul’un ihracatın yarısını gerçekleştirmesi, diğer bölgelerin bu sektördeki ağırlığının iyice 

azalmasına yol açmıştır. Bu değişimin kalıcı olup olmadığı ileriki yıllarda ortaya çıkacaktır.  



53 
 

Şekil 51 Diğer Kauçuk Ürünler İhracatı (Pay-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 

Diğer kauçuk ürünlerde öne çıkan iller İstanbul, Bursa ve Kocaeli’dir. Ege bölgesinde İzmir,  Akdenizde 

Mersin, Batı Marmara’da Tekirdağ bölge ihracatının tamamına yakın bir bölümünü 

gerçekleştirmektedir.  

Tablo 22 Diğer Kauçuk Ürünler İhracatında Öne Çıkan İller 

  

$ Pay 

   

$ Pay 

İstanbul İstanbul 582.643.729 100% 

 

Ege Afyonkarahisar 7.139.888 15% 

 

Toplam 582.643.729 

   

Aydın 13.510 0% 

Doğu 

Marmara Bilecik 149 0% 

  

Denizli 2.438.697 5% 

 

Bolu 189.595 0% 

  

İzmir 36.990.106 76% 

 

Bursa 196.632.313 49% 

  

Kütahya 7.758 0% 

 

Eskişehir 340.473 0% 

  

Manisa 1.759.055 4% 

 

Kocaeli 189.328.821 47% 

  

Muğla 153.088 0% 

 

Sakarya 12.727.309 3% 

  

Uşak 100.229 0% 

 

Yalova 2.887 0% 

  

Toplam 48.602.331 

 

 

Düzce 6.099.620 2% 

 

Akdeniz Adana 1.182.897 3% 

 

Toplam 405.321.167 

   

Antalya 1.671.669 5% 

Batı Marmara Balıkesir 275.706 1% 

  

Burdur 10.042 0% 

 

Çanakkale 604 0% 

  

Hatay 3.564.450 10% 

 

Edirne 

 

0% 

  

Isparta 277.214 1% 

 

Kırklareli 20.273 0% 

  

Mersin 28.841.783 79% 
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Tekirdağ 50.777.835 99% 

  

Kahramanmaraş 10.921 0% 

 

Toplam 51.074.418 

   

Osmaniye 1.167.555 3% 

      

Toplam 36.726.531 

 Tekirdağ ve Mersin “Diğer Kauçuk Ürünleri” alt sektöründe dikkat çeken ve kümelenme stratejisi için 

değerlendirilebilecek (halihazırda sanayi merkezleri olan İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa illerinin  

dışında) illerdir. Tekirdağ’ın AB ülkelerine yakınlığından, Mersin’in ise büyük bir limana sahip 

olmasından kaynaklanan lojistik avantajları da kümelenme stratejisi açısından önem taşımaktadır. 

7.6. DİĞER KAUÇUK ÜRÜNLERİ İTHALATI 
 

2011 yılında İstanbul’un diğer kauçuk ürünleri ithalatında payı % 52’dir. Doğu Marmara Bölgesi sektör 

ithalatının % 29’unu gerçekleştirmektedir. İhracatta olduğu gibi bu iki bölgenin sektör ithalatının 

içerisindeki payı % 80’i bulmaktadır. İthalatta iki bölgeden daha bahsetmek gerekir. Ege Bölgesi 

ithalatın % 9’unu, Batı Anadolu Bölgesi ise % 6’sını gerçekleştirmektedir.   

Şekil 52 Diğer Kauçuk Ürünler İthalatı (2011-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 

2002-2011 yılları arasında bölgelerin diğer kauçuk eşya sektörü içerisindeki payları incelendiğinde 

önemli bir değişiklik göze çarpmamaktadır. 2002 yılında Batı Marmara Bölgesi, neredeyse Ege ve Batı 

Anadolu bölgeleri kadar ağırlığa sahipken, bu pozisyonunu Doğu Marmara Bölgesi’nin payının 

artmasına paralel bir şekilde yitirmiştir. 
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Şekil 53 Diğer Kauçuk Ürünler İthalatı (Pay-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 

2002-2011 yılları arasında diğer kauçuk ürünler ithalatı 4,5 kat artmıştır. İstanbul’un ithalatı bu 

dönemde aynı oranda artarak, 2002 yılında 95.076.851 dolardan, 2011 yılında 445.097.586 dolara 

ulaşmıştır. Bu dönemde Doğu Marmara Bölgesi ithalatı 5 kat, Ege Bölgesi ithalatı 5,5 kat artmıştır. 

Batı Anadolu Bölgesi ithalatında artış ancak 3 kat olmuştur. Sektör ithalatı 2009 yılı dışında her yıl 

artmıştır. 2009 yılında küresel krizin etkisiyle genel bir talep daralması yaşanmıştır. 2010 ve 2011 

yıllarında sektör ithalatındaki büyük oranda artışlar gerçekleşmiştir. İstanbul dışındaki diğer öne çıkan 

bölgeler 2009 yılında yaşanan daralmanın hemen ertesinde 2008 yılı ithalatlarının oldukça üzerine 

çıkan ithalat tutarlarını yakalamışlardır. Ege Bölgesi’nde son iki yılda görülen ithalattaki artış dikkat 

çekicidir. 

Şekil 54 Öne Çıkan Bölgelerin Diğer Kauçuk Ürün İthalatı 

 İstanbul Doğu 

Marmara 

Batı 

Anadolu 

Ege Toplam 

2002 $95.076.851 $46.929.952 $15.704.548 $14.641.679 $189.397.602 

2003 $141.146.993 $70.373.877 $17.351.304 $21.120.235 $266.886.987 

2004 $199.781.423 $108.204.739 $20.472.763 $37.223.638 $385.299.613 

2005 $226.223.755 $115.031.861 $16.416.946 $36.595.892 $414.625.977 

2006 $269.248.154 $122.442.599 $24.309.401 $44.770.993 $486.473.450 

2007 $321.855.560 $150.013.526 $24.702.409 $53.093.116 $595.517.692 

2008 $364.034.771 $162.006.567 $29.104.331 $49.526.543 $642.255.810 

2009 $282.660.852 $131.924.126 $28.252.232 $37.760.301 $516.497.509 

2010 $324.996.694 $210.444.075 $33.708.955 $66.146.426 $669.614.957 
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2011 $445.097.586 $244.321.474 $49.622.059 $80.139.788 $856.649.065 

Kaynak: TUİK 

Diğer kauçuk ürünler ithalatında öne çıkan iller İstanbul, Kocaeli ve Bursa’dır. İstanbul’un bu 

sektördeki ithalatı, ikinci sıradeki Kocaeli’nin ithalatının 4 katıdır. İstanbul 2011 yılında 445.097.586 

dolar diğer kauçuk eşya ithalatı gerçekleştirmiştir. Aynı yıl Kocaeli ve Bursa’nın ithalatı sırasıyla 

114.109.519 ve 104.942.141 dolardır. Bu illeri izleyen İzmir’in ithalatı 44,5 milyon dolardır. Batı 

Anadolu’da Ankara bölge ithalatının tamamına yakın bir bölümünü gerçekleştirmektedir. Ankara’nın 

ithalatı 45 milyon dolar olmuştur. Öne çıkan bu beş bölgede birkaç ilden daha bahsetmek doğru 

olacaktır. 2011 yılında Doğu Marmara Bölgesi’nde Sakarya ili 20 milyon doların üzerinde ithalat 

gerçekleştirmiştir. Ege Bölgesi’nde Manisa, Denizli ve hatta Afyonkarahisarın diğer kauçuk ürün 

ithalatı yüksektir.  

Şekil 55 Diğer Kauçuk Ürünler İthalatında Öne Çıkan İller 

  

$ 

   

$ 

İstanbul İstanbul 445.097.586 

 

Doğu 

Marmara Bilecik 2.353.753 

 

Toplam 445.097.586 

  

Bolu 117.095 

Ege Afyonkarahisar 7.220.256 

  

Bursa 104.942.141 

 

Aydın 765.843 

  

Eskişehir 416.298 

 

Denizli 12.511.139 

  

Kocaeli 114.109.519 

 

İzmir 44.522.048 

  

Sakarya 21.421.040 

 

Kütahya 1.108.255 

  

Yalova 13.754 

 

Manisa 13.832.993 

  

Düzce 947.874 

 

Muğla 83.515 

  

Toplam 244.321.474 

 

Uşak 95.739 

 

Batı 

Anadolu Ankara 45.051.123 

 

Toplam 80.139.788 

  

Konya 4.559.633 

     

Karaman 11.303 

     

Toplam 49.622.059 

7.7. PLASTİK ÜRÜNLER İHRACATI 
 

Plastik ürünler ihracatında 2011 yılı ihracat paylarına bakıldığında İstanbul’un sektördeki ihracatın % 

54’ünü gerçekleştirdiği görülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege ve Doğu Marmara bölgeleri 

sırasıyla plastik ürünler ihracatının % 12, 11 ve 11’ini yapmaktadır.   
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Şekil 56 Plastik Ürünler İhracatı (2011-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 

Plastik ürünleri ihracatında bölgelerin ağırlığı Şekil 57’da görülmektedir. 2002 yılında da İstanbul’un 

ağırlığı daha fazla, Ege Bölgesi’nin ağırlığı da Doğu Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile 

kıyaslandığında daha fazladır. Son on yılda, Doğu Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin 

plastik ürünler ihracatındaki ağırlıkları artarak bugünkü düzeyine ulaşmıştır.  

Şekil 57 Plastik Ürünler İhracatı (Pay-Bölgeler) 

 

Akdeniz Bölgesi son on yılda, sektör ihracatı içerisindeki ağırlığını artırmış ancak bunu 

koruyamamıştır. Batı Anadolu Bölgesi son yıllarda plastik ürünler ihracatı içerisindeki ağırlığını 

artırmaya başlamıştır. Bu eğilim devam ederse, ileriki yıllarda Batı Anadolu Bölgesi de Doğu Marmara, 

Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinin yanında, plastik ürünler ihracatında öne çıkan bölgeler 

arasında yerini alabilir.  
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Tablo 23’de bu bölgelerin 2002-2011 yılları arasındaki plastik ürünler ihracatı değerleri verilmektedir. 

2011 yılı ihracatı, 2002 yılı ihracatının yaklaşık 6,5 katıdır. İstanbul’un ihracatı da 6,5 kat artarak, 2002 

yılında 332.116.877 dolardan,  2011 yılında yaklaşık 2 milyar dolara ulaşmıştır. Doğu Marmara Bölgesi 

bu dönemde plastik ürünler ihracatını yaklaşık 9 kat artırmıştır, ve buna paralel olarak da plastik 

ürünler ihracatı içerisindeki ağırlığını artırmıştır. Ege Bölgesi ise 2002 yılında İstanbul’un plastik 

ürünler ihracatının dörtte biri kadar ihracat yaparken, 2011 yılına gelindiğinde İstanbul’un beşte biri 

kadar ihracat yapar duruma gelmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Marmara Bölgesi’ne çok 

paralel bir seyir izlemiştir. Batı Anadolu Bölgesi, 2007 yılından beri Doğu Marmara ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi gibi ihracatını ikiye katlamayı başarmıştır.  

Tablo 23 Öne Çıkan Bölgelerin Plastik Ürünler İhracatı ($) 

 İstanbul Doğu Marmara Ege Güneydoğu 

Anadolu 

Akdeniz Batı Anadolu Toplam 

2002 332.116.877 45.730.363 80.694.393 48.387.578 14.519.321 22.191.144 565.453.577 

2003 458.415.677 62.640.162 111.004.504 55.270.024 28.632.848 32.773.674 775.604.462 

2004 666.229.746 75.489.803 159.208.712 80.439.420 51.083.960 47.898.881 1.114.373.810 

2005 860.004.740 107.013.132 199.887.851 116.862.980 71.684.879 55.761.625 1.471.610.232 

2006 1.044.626.848 143.778.040 231.186.608 176.229.144 91.830.519 69.811.203 1.822.831.465 

2007 1.341.183.550 201.637.017 276.397.985 221.801.005 134.061.203 83.471.269 2.340.192.977 

2008 1.655.790.990 293.797.044 324.039.021 286.571.861 170.602.574 134.669.465 2.961.563.271 

2009 1.467.445.744 250.824.993 258.359.365 256.647.630 123.453.162 134.633.381 2.581.325.629 

2010 1.611.004.961 320.143.920 327.759.569 332.601.790 135.747.180 165.280.011 3.021.824.398 

2011 1.981.297.629 404.196.906 401.736.050 431.518.223 160.171.880 188.162.683 3.701.293.111 

Kaynak: TUİK 

Plastik ürünleri ihracatında son 10 yılda ulaşılan başarının altı çizilmelidir. Bu dönemde toplam ihracat 

5,5 kattan daha fazla artmış ve sektör ticaret fazlası verir hale gelmiştir. Bu başarıda aslan payı 

ihracatlarını 10 kattan fazla artıran Akdeniz Bölgesi’nin, 9 kat artıran Orta Anadolu Bölgesi’nin ve 8 

kata yakın artıran Doğu Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinindir.  

Plastik ürünler ihracatında öne çıkan iller İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli’dir. Bütün diğer 

sektörlerde olduğu gibi, İstanbul’un ihracatı diğer üç ilin ihracat değerlerinin çok üzerindedir, hatta 

diğer üç ilin ihracatının toplamının iki katıdır. İstanbul 2011 yılında yaklaşık 2 milyar dolar plastik 

ürünler ihracatı gerçekleştirmiştir. Aynı yıl Gaziantep ve  İzmir’in ihracatı sırasıyla 381 milyon dolar ve 

297 milyon dolardır. Kocaeli 218 milyon dolar, Ankara ise 142 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir.  

Kümelenme stratejisi açısından ihracat başarıları ve büyüme potansiyelleri uygun olan Gaziantep, 

Antalya ve Kayseri “Plastik Ürünler” alt sektörü için dikkat çekici illerdir.  
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Tablo 24 Plastik Ürünler İhracatında Öne Çıkan İller 

  

$ Pay 

   

$ Pay 

Güneydoğu 

Anadolu Adıyaman 165.340 0% 

 

Ege Afyonkarahisar 661.414 0% 

 

Diyarbakır 5.151.749 1% 

  

Aydın 479.146 0% 

 

Gaziantep 380.726.603 88% 

  

Denizli 4.233.962 1% 

 

Mardin 28.151.637 7% 

  

İzmir 296.645.558 74% 

 

Siirt 294.130 0% 

  

Kütahya 4.184.062 1% 

 

Şanlıurfa 5.942.640 1% 

  

Manisa 92.419.832 23% 

 

Batman 1.572.113 0% 

  

Muğla 1.230.012 0% 

 

Şırnak 9.452.278 2% 

  

Uşak 1.882.064 0% 

 

Kilis 61.733 0% 

  

Toplam 401.736.050 

 

 

Toplam 431.518.223 

  

Akdeniz Adana 34.615.892 22% 

İstanbul İstanbul 1.981.297.629 100% 

  

Antalya 58.642.351 37% 

 

Toplam 1.981.297.629 

   

Burdur 33.305 0% 

Doğu 

Marmara Bilecik 178.630 0% 

  

Hatay 10.958.545 7% 

 

Bolu 21.979.099 5% 

  

Isparta 316.658 0% 

 

Bursa 83.367.103 21% 

  

Mersin 54.608.495 34% 

 

Eskişehir 37.234.020 9% 

  

Kahramanmaraş 815.003 1% 

 

Kocaeli 217.613.754 54% 

  

Osmaniye 181.631 0% 

 

Sakarya 35.542.176 9% 

  

Toplam 160.171.880 

 

 

Yalova 644.127 0% 

 

Orta 

Anadolu Kayseri 32.532.252 80% 

 

Düzce 7.637.997 2% 

  

Kırşehir 323.708 1% 

 

Toplam 404.196.906 

   

Nevşehir 2.840.470 7% 

Batı 

Anadolu Ankara 142.333.008 

   

Niğde 893.988 2% 

 

Konya 43.008.232 

   

Sivas 3.750.049 9% 

 

Karaman 2.821.443 

   

Yozgat 62.244 0% 

 

Toplam 188.162.683 

   

Aksaray 479.925 1% 

      

Kırıkkale 7.587 0% 

      

Toplam 40.890.223 
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7.8. PLASTİK ÜRÜNLER İTHALATI 
 

2011 yılında İstanbul’un plastik ürünler ithalatında payı % 64’tür. Doğu Marmara Bölgesi sektör 

ithalatının % 14’ünü gerçekleştirmektedir. Ege Bölgesi ithalatın % 8’ini,  Batı Anadolu Bölgesi ise % 

6’sını, Akdeniz Bölgesi ise % 4’ünü gerçekleştirmektedir.   

Şekil 58 Plastik Ürünler İthalatı (2011-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 

Plastik ürünleri ithalatında 2002-2011 arasında bölgelerin ağırlıkları Şekil 59’de görülmektedir. 

İstanbul ve Doğu Marmara bölgeleri ithalatın % 80’ini gerçekleştirmektedir. Batı Anadolu Bölgesi’nin 

zaman içerisinde ithalattaki payını azaldığı görülmektedir. 

Şekil 59 Plastik Ürünler İthalatı (Pay-Bölgeler) 

 

Kaynak: TUİK 
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Tablo 25’de bu bölgelerin 2002-2011 yılları arasındaki plastik ürünler ithalatı değerleri verilmektedir. 

2011 yılı ithalatı, 2002 yılı ithalatının yaklaşık 4 katıdır. Bu dönemde İstanbul, Doğu Marmara ve Ege 

bölgelerinin ithalatı da 4 kat artmıştır. Batı Anadolu Bölgesi’nin ithalatı 2 kat artmıştır. 2009 yılında 

bütün bölgelerde küresel krizin etksiyle ithalatta düşüş yaşanmıştır. Ancak plastik ürünler ithalatı, 

bütün bölgelerde genel olarak artış trendi göstermektedir. 

Tablo 25 Öne Çıkan Bölgelerin Plastik Ürünler İthalatı 

 İstanbul Doğu 

Marmara 

Ege Batı 

Anadolu 

Toplam 

2002 $426.351.535 $112.789.423 $52.796.376 $77.169.927 $723.888.939 

2003 $576.047.676 $145.167.704 $70.656.167 $64.352.257 $917.990.864 

2004 $772.447.574 $193.921.002 $87.101.906 $81.662.178 $1.213.411.023 

2005 $904.160.604 $210.547.525 $99.733.278 $66.736.304 $1.373.829.108 

2006 $1.061.953.839 $255.780.124 $115.849.236 $84.677.066 $1.626.653.981 

2007 $1.300.801.325 $280.569.953 $146.712.264 $95.164.836 $1.951.580.807 

2008 $1.407.384.608 $316.944.841 $164.359.918 $117.671.689 $2.160.365.973 

2009 $1.119.966.433 $249.637.977 $127.411.714 $99.589.260 $1.709.236.807 

2010 $1.407.350.701 $314.502.960 $163.564.439 $125.833.544 $2.166.338.231 

2011 $1.759.373.203 $390.014.133 $222.898.616 $163.681.665 $2.746.150.033 

 

Plastik ürünler ithalatında İstanbul’dan sonra Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara öne çıkmaktadır. Kocaeli 

ve İzmir, İstanbul’dan sonra en büyük ithalatçı iller oldukları halde, İstanbul’un ithalatının ancak onda 

biri kadar ithalat yapmaktadır. Kocaeli ilinin yakınında Sakarya, İzmir ilinin yakınında Manisa ve 

Ankara ilinin yakınında Konya ilinin de önemli miktarlarda ithalat yaptığı görülmektedir. Ancak plastik 

ürünler ithalatı, plastik ürünler ihracatı ile kıyaslandığında birkaç ile daha yoğunlaşmıştır.  

Tablo 26 Plastik Ürünler İthalatında Öne Çıkan İller 

  

$ 

   

$ 

İstanbul İstanbul 1.759.373.203 

 

Doğu 

Marmara Bilecik 3.369.880 

 

Toplam 1.759.373.203 

  

Bolu 3.496.189 

Ege Afyonkarahisar 3.737.683 

  

Bursa 163.051.421 

 

Aydın 3.507.492 

  

Eskişehir 12.517.663 

 

Denizli 8.550.433 

  

Kocaeli 177.718.041 

 

İzmir 172.269.836 

  

Sakarya 28.088.734 



62 
 

 

Kütahya 1.676.313 

  

Yalova 457.249 

 

Manisa 28.743.918 

  

Düzce 1.314.956 

 

Muğla 1.355.790 

  

Toplam 390.014.133 

 

Uşak 3.057.151 

 

Batı 

Anadolu Ankara 148.184.123 

 

Toplam 222.898.616 

  

Konya 15.109.240 

     

Karaman 388.302 

     

Toplam 163.681.665 

8. BÖLGEDE SEKTÖRÜN DURUMUNA GENEL BAKIŞ 
 

İzmir ilinin ihracat ve ithalat rakamları Ege Bölgesi ve Türkiye ile kıyaslanmaktadır. İzmir ili 2011 

yılında 8 milyar dolar dolarlık ihracat, 10,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Türkiye ihracat ve 

ithalatı ile kıyaslandığında, İzmir ili Türkiye ihracatının % 6’sını, Türkiye ithalatının % 4,4’ünü 

gerçekleştirmiştir. İzmir’in dış ticaret içerisindeki payı 2007’den beri değişmemiştir. Bu yıllar arasında 

ihracatı yıllık ortalama % 7,4 ithalatı ortalama % 13,5 artmıştır. Bu dönemde Türkiye ihracatı % 7,6, 

ithalatı % 12,5 artış göstermiştir. 

Tablo 27 Türkiye, Ege Bölgesi ve İzmir Dış Ticareti 

İhracat Türkiye Ege İzmir İzmir’in Payı (%) 

2007 107.271.749.904 10.364.512.295 6.431.019.531 6,0 

2008 132.027.195.626 12.290.406.459 7.823.319.177 5,9 

2009 102.142.612.603 9.643.552.981 6.118.729.078 6,0 

2010 113.883.219.184 13.466.880.404 6.679.618.958 5,9 

2011 134.917.634.685 16.408.753.297 8.070.869.362 6,0 

İthalat Türkiye Ege İzmir İzmir’in Payı (%) 

2007 170.062.714.501 9.522.468.685 7.033.573.727 4,1 

2008 201.963.574.109 11.268.209.078 8.313.178.930 4,1 

2009 140.928.421.211 8.490.051.728 6.268.049.345 4,4 

2010 185.544.331.852 13.767.608.804 8.417.404.676 4,5 

2011 240.841.602.534 17.363.275.215 10.619.377.998 4,4 

İzmir ilinde ihracatçı firmaların yıllar içinde değişimi Şekil 60’de gösterilmiştir. 2011 yılında İzmir’de 

4190 ihracatçı firma bulunmaktadır.  İhracatçı firma sayısı 1996 yılında 2232 idi.  Özellikle 2000’li 

yılllarda ihracatçı firma sayısında hızlı bir artış gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde de bu dönemde 

ihracatçı firma sayısı ikiye katlanmıştır. 
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Şekil 60 İhracatçı Firma Sayısı (İzmir) 

 

Ege Bölgesi’nde 146 firma plastik hammadde ihracatı yapmaktadır. Bu firmaların 117’si İzmir 

ilindedir. Ege Bölgesi’nde 1227 firma plastik ürünler ihrac etmektedir ve bu firmaların 894 adedi İzmir 

ilindedir. 

Tablo 28 Ege Bölgesi ve İzmir’in Plastik Hammaddesi ve Mamul İhracatçı Firmaları (2011) 

  Firma Sayısı  

Ege Bölgesi Plastik Hammadde 146  

 Plastik Ürünler  1.227  

 Toplam  1.301  

İzmir  Plastik Hammadde  117  
 Plastik Ürünler  894  

 Toplam  954  

Kaynak: İzmir Ticaret Odası Ege Bölgesi Plastik Sektörü Raporu ve İMMİB  

İzmir’in genel dış ticaret rakamlarının bu kısa değerlendirmesinden sonra kauçuk ve plastik 

sektöründeki dış ticaretini inceleyeceğiz. Tablo 29’de sektördeki dış ticaret rakamları Türkiye ve Ege 

Bölgesi ile kıyaslanmaktadır. Sektörün ithal hammaddeye olan bağımlılığı sentetik kauçuk ve plastik 

hammadde alt sektöründeki yüksek ithalat miktarından hemen anlaşılmaktadır. Türkiye’nin sektör 

ithalatının üçte ikisi hammadde ithalatıdır. Ege bölgesi ve İzmir için de durum farklı değildir. 2011 

yılında Ege Bölgesi sentetik kauçuk ve plastik hammadde ithalatı bir milyar doların biraz üzerindedir. 

Ege Bölgesi’nin sektör ithalatı bir milyar 368 milyon dolardır.  İzmir ilinin de 852 milyon dolarlık sektör 

ithalatının 606 milyon doları hammadde ithalatıdır. Türkiye sektör ihracatının yarısı plastik ürünler alt 

sektöründedir. İç ve dış lastik ihracatı,  Türkiye’nin alt sektör grupları arasında, önemli ihracat 

kalemlerinden birisidir ancak Ege Bölgesi ve İzmir bu alt sektörde bir ağırlığa sahip değildir.   
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Tablo 29  İzmir ili Kauçuk ve Plastik Alt sektörleri Dış Ticareti (2011) 

  Toplam  

($) 

Sentetik 

Kauçuk ve 

Plastik 

Hammadde  

($) 

İç ve Dış 

Lastik  ($) 

Diğer Kauçuk 

Eşya  ($) 

Plastik 

Ürünler  ($) 

İthalat Türkiye 15.303.184.919 10.814.262.750 885.415.056 857.357.080 2.746.150.033 

Ege 1.368.723.054 1.026.671.723 39.012.927 80.139.788 222.898.616 

İzmir 852.376.993 605.987.824 29.597.285 44.522.048 172.269.836 

       

İhracat Türkiye 7.163.234.625 922.238.807 1.381.925.461 1.157.777.246 3.701.293.111 

Ege 673.429.284 222.197.604 893.299 48.602.331 401.736.050 

İzmir 521.610.646 187.088.276 886.706 36.990.106 296.645.558 

Kauçuk ve plastik sektöründe alt sektörlerin sektör ihracatı içerisindeki payları Türkiye, Ege Bölgesi ve 

İzmir için Şekil 61’de karşılaştırılmaktadır. İzmir’in sektör ihracatının % 30’u sentetik kauçuk ve plastik 

hammaddedir. Türkiye’nin ihracatının sadece % 10’u hammadde ihracatıdır. En büyük yerli üretici 

PETKİM’in İzmir’de olması nedeniyle Ege Bölgesi ve İzmir hammadde ihracatı Türkiye’den farklılık 

göstermektedir. Ege Bölgesi ve İzmir’in sektördeki ihracatının % 60’ı plastik ürünlerdir. Plastik ürünler, 

Türkiye genelinde de önemli bir ağırlığa sahiptir ve 2011 yılı ihracatının % 45’ini oluşturmaktadır.  

Şekil 61 2011 Yılı Kauçuk ve Plastik (hammadde ve mamüller) İhracatı 

 

Şekil 62’da alt sektörlerin toplam sektör ithalatı içerisindeki payları gösterilmektedir. Sektör 

ithalatının Türkiye genelinde ve İzmir’de ise % 70’i civarındadır. Plastik ürün ithalatı, hem Türkiye 

genelinde, hem de Ege Bölgesi ve İzmir’de kauçuk ürün (iç ve dış lastik , diğer kauçuk eşya) 

ithalatından daha büyük bir ağırlığa sahiptir. 
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Şekil 62 2011 Yılı Kauçuk ve Plastik (hammadde ve mamüller) İthalatı 

 

8.1. YILLARA GÖRE BÖLGENİN İTHALAT VE İHRACAT RAKAMLARI 
 

Ege Bölgesi 2011 yılında 222.197.604 dolar sentetik kauçuk ve hammadde ihracatı gerçekleştirmiştir 

ve sektör ihracatındaki payı itibariyle ikinci sıradadır. Sektör ihracatı 2002 yılında bu rakamın % 7’si 

dahi etmiyordu, ancak 2005 yılında %160, 2006 yılında % 200 artmış ve sonraki yıllarda da büyümeyi 

sürdürmüştür. Bu büyüme kısmen Türkiye’de sektörün ihracatındaki büyümeye paralel olmuştur. 

Ancak Ege Bölgesi’nin sentetik ve kauçuk hammadde sektör ihracatı içerisindeki payı son yıllarda 

ağırlık kazanmıştır.  

Ege Bölgesi’nin sentetik ve kauçuk hammadde sektöründe Türkiye ihracatı içerisindeki payı aşağıdaki 

şekilde gösterilmektedir.  2006 yılında Ege Bölgesinin sektör ihracatı içerisindeki payı % 6’ya kadar 

düşerken, 2006 yılında % 27’ye ulaşmış, 2008’den sonra da % 20’nin altına düşmemiştir. 

Şekil 63 İzmir İli Plastik ve Kauçuk İhracatı 
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Kauçuk ve plastik sektörü içerisinde plastik ürünler ihracatının değeri en yüksektir. 2002 yılında 

İzmir’in kauçuk ve plastik ihracatı 69 milyon dolardı ve bunun % 80’i plastik ürünlerden oluşmaktaydı.  

Plastik ürünler ihracatı 2009 yılı dışında her yıl artarak 2011 yılında 297 milyon dolara yaklaşmıştır. 

İzmir ili kauçuk ve plastik ürünleri sektöründe özellikle sentetik kauçuk ve plastik hammadde 

ihracatında, ama kısmen de olsa diğer kauçuk eşyalar ihracatında da  büyük  ilerleme kaydetmiştir. 

Bugün, sentetik kauçuk ve plastik hammadde ihracatı, kauçuk ve plastik sektöründe İzmir ili 

ihracatının önemli bir tutarını teşkil etmektedir.  

İzmir ili bölgede diğer kauçuk ürünler ihracatında en öne çıkan ildir. İthalatın talebe bağlı olarak 

dalgalandığı, ihracatın ise istikrarlı bir artış gösterdiği söylenebilir. İzmir ilinin bu sektörde ihracatın 

ithalatı karşılama oranının yıllar içinde arttığı görülmektedir.  

Şekil 64 İzmir İli Plastik ve Kauçuk İthalatı 

 

İthalatı gözden geçirdiğimizde farklı bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Kauçuk ve plastik sektörü 

ithalatının büyük bölümü hammadde ithalatıdır. Plastik ürün ithalatı da yıllar içinde artmaktadır ve 

miktar olarak hammadde ithalatının yaklaşık üçte biridir. Kauçuk ürünle ithalatı görece önemsizdir. 

Tablo 30  Ege Bölgesi Plastik Hammadde İhracatında İlk 10 Ülke 

Sıra Ülke Ege Bölgesi Payı  

1  Yunanistan  12,8%  

2  İtalya  11,0%  

3  Bulgaristan  7,9%  

4  Azerbaycan 6,4%  

5  Portekiz  6,1%  

6  Mısır  6,0%  

7  Rusya 
Federasyonu  

4,3%  
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8  Belçika  4,2%  

9  İspanya  3,6%  

10  Ukrayna  2,9%  

 İlk 10 Ülke 65,4%  

Kaynak: İzmir Ticaret Odası Ege Bölgesi Plastik Sektörü Raporu ve İMMİB 

 

Tablo 30 Ege Bölgesi Plastik hammadde ihracatında en önemli 10 ülkeyi göstermektedir. Yunanistan 

ve İtalya sırasıyla toplam plastik hammadde ihracatında % 13 ve % 11’lik bir paya sahiptir. İlk on 

ülkeye ihracat, plastik hammadde ihracatının % 65,4’ünü oluşturmaktadır. Yunanistan ve İtalya’yı, 

Bulgaristan, Azerbaycan, Portekiz ve Mısır izlemektedir. Bu ülkelerin bölgenin plastik hammadde 

ihracatı içerisindeki payları % 5’in üzerindedir. Rusya, Belçika, İspanya ve Ukrayna ilk on ülke arasına 

girmektedir ve bu ülkeler % 5’ten daha küçük bir pazar payına sahiptir.    

Tablo 31 İzmir ili plastik hammadde ihracatında ilk on ülkeyi göstermektedir. İzmir ilini Ege Bölgesi 

içerisindeki ağırlığı düşünüldüğünde sıralamanın büyük ölçüde aynı kalması beklenmelidir. Sıralamada 

sadece Rusya ve İspanya yer değiştirmektedir. Yunanistan ve İtalya İzmir ili plastik hammadde 

ihracatında sırasıyla % 15 ve % 12’lik bir ağırlığa sahiptir. Plastik hammadde ihracatında İzmir ili Ege 

Bölgesine kıyasla biraz daha yüksek yoğunlaşma görülmektedir. İlk on ülkeye ihracat, plastik 

hammadde ihracatının % 70,6’sını oluşturmaktadır. 

Tablo 31 İzmir Plastik Hammadde İhracatında İlk 10 Ülke 

Sıra Ülke Pay 

1  Yunanistan  15,0% 

2  İtalya  12,1% 

3  Bulgaristan  9,1% 

4  Azerbaycan 7,4% 

5  Portekiz  7,2% 

6  Mısır  5,7% 

7  Belçika  3,4% 

8  Rusya 
Federasyonu  

3,9% 

9  İspanya  3,6% 

10  Ukrayna  3,0% 

 İlk 10 Ülke 70,6% 
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Plastik ürün ihracatı, plastik ürün ihracatına kıyasla daha büyüktür, bu nedenle Ege bölgesi ve İzmir ili 

arasındaki farklılıkların biraz daha fazla olması beklenmelidir. Ancak İzmir ili plastik ürünler 

ihracatında da bölge içerisinde öne çıkmaktadır. İzmir il, bölge plastik ürün ihracatının % 74’ünü, 

Manisa ili ise % 23’üçünü gerçekleştirmektedir.  

Plastik ürün ihracatında, Almanya % 10,6’lık payla en büyük ihracat pazarıdır. Ancak İngiltere ve 

Fransa’nın payları sırasıyla % 9,6 ce 9,5’tur. Bu en büyük üç pazar, önem açısından birbirine çok 

yakındır ve plastik ürün ihracatının % 30’unu oluşturmaktadır.  İtalya dördüncü sırada yer almaktadır, 

plastik ürün ihracatı içerisindeki payı % 6,6’dır.   İlk on arasındaki diğer ülkeler sırasıyla Rusya, İsrail, 

Hollanda, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna’dır ancak bu ülkelerin plastik ürün ihracatı içerisindeki 

payları % 4’ten azdır. İlk on ülke, ihracatın % 55,4’üne tekabül etmektedir. Almanya, İngiltere, Fransa 

ve İtalya’nın sektör ihracatındaki ağırlığı, Avrupa Birliği ekonomilerindeki dalgalanmalar göz önüne 

alındığında sektör için bir risk faktörü olabilir. 

Tablo 32 Ege Bölgesi Plastik Ürün İhracatında İlk 10 Ülke 

Sıra Ülke Pay 

1 Almanya 10,6% 

2 İngiltere 9,6% 

3 Fransa 9,5% 

4 İtalya 6,6% 

5 Rusya 
Federasyonu 

3,8% 

6 İsrail 3,7% 

7 Hollanda 3,6% 

8 Romanya 2,7% 

9 Bulgaristan 2,7% 

10 Ukrayna 2,5% 

 İlk 10 Ülke 55,4% 

İzmir ili plastik ürün ihracatında ilk on ülke İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’dır. İhracat içerisindeki 

payları sırasıyla % 11,2, 10,8, 8,5 ve 4,9’dur. Ege Bölgesi ile kıyaslandığında ilk dört arasında sadece ilk 

iki ülkenin yer değiştirdiği görülmektedir. İzmir plastik ürün ihracatında ilk üç ülke yine ihracatın % 

30’una tekabül etmektedir. Aynı risklerden tekrar bahsedilebilir. İzmir ili plastik ürün ihracatında 

Yunanistan ilk on ülke arasına girmektedir. İlk on ülkeye ihracat, plastik ürün ihracatının % 53,5’ini 

oluşturmaktadır. 

Tablo 33 İzmir Plastik Ürün İhracatında İlk 10 Ülke 

Sıra Ülke Pay 



69 
 

1  İngiltere  11,2% 

2  Almanya  10,8% 

3  Fransa  8,5% 

4  İtalya  4,9% 

5  İsrail  4,9% 

6  Rusya   3,5% 

7  Romanya  2,7% 

8  Belçika  2,5% 

9  Diğer  2,4% 

10  Yunanistan  2,1% 

 İlk 10 Ülke  53,5% 

Ege Bölgesi ve İzmir ili için plastik sektörü ihracatında ağırlığı olan ülkelere bakıldığında plastik 

ürünlerde Avrupa Birliği’nin ağırlığı göze çarpmaktadır. Rusya, Ukrayna ve İsrail de gerek plastik 

hammadde, gerekse plastik ürün ihracatında önemli pazarlardır.  

Türkiye’nin plastik sektöründe en çok ihracat yaptığı ülkeler ile İzmir ilinin en çok ihracat yaptığı 

ülkeler oldukça farklılık göstermektedir. Türkiye plastik ürünler ihracatı ağrılıklı olarak Türkiye’nin 

doğusundaki ve güneyindeki ülkelere yapılmaktadır. Ancak İzmir ilinin plastik ürün ihracatı, büyük 

oranda, Türkiye’nin batısı ve kuzeyindeki ülkeleredir. 

İzmir’de  plastik sektöründe faaliyet gösteren en büyük iki şirket (2010 rakamlarıyla)  Ege Profil Tic. ve 

San. A.S. ve Esen Plastik San. ve Tic. A.S. dir. Ege Profil 2011 yılında 21 milyon dolar ihracat 

gerçekleştirmiştir. Esen Plastik San. Ve Tic. A.Ş.’nin ihracatı 7,5 milyon dolar olmuştur. Sektördeki 

büyük firmalar dikkate alındığında bu rakamlar oldukça küçüktür. ISO’nun 2010 yılı en büyük 500 

firma sıralamasında kauçuk ve plastik ürünler üreten 18 firma kendisine yer bulmuştur. Bu firmaların 

ortalama ihracat değeri 50 milyon dolara yakındır. İzmir’deki sektör büyükleri Türkiye ölçeğinde 

oldukça küçük kalmaktadır.  İkinci en büyük 500 şirket sıralamasına İzmir’den Bak Ambalaj ve Egeplast 

girmektedir. Bak Ambalaj 46,5 milyon dolar ihracat yapmaktadır ancak bu ihracat tutarını plastik 

sektörü dışındaki ihracatları ile sağlayabilmektedir. Egeplast 10,4 milyon dolar ihracat 

gerçekleştirmiştir.   Akdeniz Kimyasal Ur.Paz.Ic Ve Dıs Tıc.A.S. de sektörde dikkat çeken firmalardan 

birisidir. Sektörde yüksek katma değer üretebilmek için Ar-Ge’nin öneminin farkında olduğu 

anlaşılmaktadır ve oldukça hızlı bir büyüme performansı göstermektedir.  
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BÖLÜM 2: KAUÇUK VE PLASTİK SEKTÖRÜ İHTİYAÇ ANALİZİ 

A. KÜME YOL HARİTASI  
 
A.1. KÜME ANALİZİ 
 

Küme analizi 2010 yılında İzmir Ticaret Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye İstatistik Kurumu ve 

İŞKUR ortaklığı ile gerçekleştirilen “İzmir İşgücü Piyasası Araştırması” kapsamında TUİK tarafından 

uygulanan “İşyeri Anketi” verileri ile yapılmıştır. NACE Rev.1 kategorizasyonuna göre plastik ürünler 

ve kauçuk ürünleri kapsayan 74 gözlem elde edilmiştir. Ayrıca yanlış sınıflandırılmış 4 gözlem de tespit 

edilerek örnekleme eklenmiştir. Küme analizi ağırlıkları da dikkate alınarak 78 gözlem sayısına sahip 

bu örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

İşyerlerine 2010, 2011 ve 2012 yılları için yapmayı planladıkları kapasite artırıcı veya tamir ve bakım 

amaçlı yatırımlar sorulmuştur. Ayrıca firmaların kapasite kullanım oranları da mevcuttur.  

İzmirde faaliyet gösteren yerel birimlerin ortalama yaşı 7.55’dir. 2009 Eylül-2010 Eylül döneminde  

ortalama kapasite kullanım oranları % 60’dır. Kapasite kullanım oranı anket tarihinde Türkiye 

genelinde imalat sanayinde 70, plastik ve kauçuk ürünler imalatında 71 iken İzmir’de tüm sektörlerde 

64 olarak gerçekleşmiştir. Bu yerel birimlerde ortalama 13 kişi çalışmaktadır.  Önceki bölümlerde 

uluslararası rekabetçilik için verimliliğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Yine bu sektördeki büyük 

firmaların verimliliğinin küçük ve orta boy işletmelere göre çok daha yüksek olduğunu tespit ettik. 

İzmir ilinde bu sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret yapıp yapmadıklarını bilmiyoruz.  

Ancak bu işletmeleri verimliliklerine göre kümelendirerek sektörü analiz edeceğiz. 

Yöntem olarak  k-ortalamalar küme analizi kullanılmıştır. Bu analizde küme sayısı önceden 

belirlenmek zorundadır. Bu nedenle ilk önce hiyerarşik küme analizi ile verideki küme sayısının 4 

olması gerektiği tespit edilmiştir.  

Kümelerin  betimleyici istastikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Performans ölçütü olarak 2009 Eylül-

2010 Eylül döneminde  ortalama kapasite kullanım oranları ile Mart 2010-Eylül 2010 ve Eylül 2009- 

Eylül 2010 dönemlerindeki cirodaki değişimler kullanılmıştır. Ayrıca istihdamda eksilme, 

performansta problem olarak algılanmış, istihdamda artış veya artış beklentileri ise güçlü performans 

göstergeleri olarak değerlendirilmiştir. 

Verimlilik ölçeğinde kümeleri oluşturmak için dikkate alınan değişkenler ortalama kapasite kullanım 

oranı, işten çıkarılacak personel olup olmaması ve istihdam edilen kişi sayısıdır.  Bu dört kümeyi bir 

kalite belgesine sahip olup olmadıklarına göre incelediğimizde, 1 numaralı kümenin diğer kümelerle 

kıyaslandığında daha çok kalite belgesine sahip şirket barındırdığı görülmektedir. Ortaya çıkan 4 

kümeyi büyük, verimli, verimsiz ve çok verimsiz olarak isimlendirdik. Büyük kümesi sadece 3 

gözlemden oluşmaktadır ve istatistiksel olarak pek güvenilir değildir. Ancak diğer kümelerdeki 

gözlemler analiz yapmaya el vermektedir.  

Tablo 34 Küme Analizi Bulguları 

Verimlilik İstihdam Kapasite İşletmenin 

Yaşı 

Son 12 

ayda ciroda 

Son 6 ayda 

ciroda 



71 
 

değişim değişim 

      

Verimli 

(n=24) 

16,83 92,5 10,29    4,27 8 

 24,07 12,60 8,08 24,68 31,02 

 24 24 24 22 22 

      

Verimsiz 

(n=29) 

5,97 57,41 5,48   1,07 -0,81 

 6,41 7,74 4,44 35,34 25,23 

 29 29 29 28 27 

      

Çok verimsiz 

(n=22) 

6,14 31,23 8,45   -18,95 -4,47 

 10,98 10,86 6,91 36,80 32,91 

 22 22 22 19 19 

      

Büyükler  

(n=3) 

167,67 45,67 22    15 11 

 112,02 25,72 17,35 21,70 9 

 3 3 3 3 3 

      

Toplam 15,58 60,37 8,44   -2,65 1,44 

 38,84 26,36 7,68 33,41 28,89 

 78 78 72 72 71 

Notlar: Ortalama, standart sapma ve gözlem sayısı 

 

Verimli olarak isimlendirdiğimiz kümede ortalama kapasite kullanım oranı % 92.5’dur. Ortalama 

istihdam 17 kişidir.  Büyükler kümesinde ortalama istihdam 168 kişidir. Ortalama kapasite kullanım 

oranı düşük çıkmıştır. Anket küresel krizin etkilerinin sürdüğü bir ortamda uygulandığı için, 
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muhtemelen ihracatçı olan bu büyük işletmelerin ortalama kapasite oranları düşük kalmıştır. Bu 

kümenin gözlem sayısının sadece 3 olması sebebiyle, bulgularda hata payı çok yüksek olabilmektedir. 

Verimsiz ve çok verimsiz olarak adlandırdığımız diğer iki kümede ortalama istihdam  6 kişidir. Bu 

kümelerdeki işletmeler, diğer iki kümeye göre daha küçüktürler.  Verimsiz kümede ortalama kapasite 

kullanım oranı % 57, çok verimsiz olarak isimlendirdiğimiz kümede ise %  31 olmuştur.  

İşletmelerin ortalama yaşları büyükler kümesinde 22, verimli işletmeler kümesinde 10, verimsiz ve 

çok verimsiz kümelerinde sırasıyla 5,5 ve 8,5’tur. Verimsiz kümesindeki işletmelerin yaşı verimli 

kümesinin yarısı, büyükler kümesinin ortalama yaşı ise verimli kümesindeki işletmelerin iki katıdır. 

Çok verimsiz kümesinde ortalama yaş verimsiz kümesinden fazladır. Sektörde kümeler arasında şöyle 

bir hareket olduğu düşünülebilir. Yeni kurulan ve verimliliği sağlayan işletmeler 5 ila 10 yıl arasında 

verimli kümesine geçebilmektedir. Verimsiz kümesinden verimli kümesine doğru bir hareket 

olmaktadır. Bu hareketin verimsiz kümesindeki daha kurumsal işletmelerin gerçekleştirdiği 

düşünülebilir. 

Bu kümeleri, kurumsallık ölçütleri olarak ele alabileceğimiz kalite belgesine sahip olma durumuna 

göre incelediğimizde, verimli kümede işletmelerin yarısının bir kalite belgesine sahip olduğu 

dikkatimizi çekmektedir. Verimsiz ve çok verimsiz işletmelerin yer aldığı kümelerde ise işletmelerin 

ancak dörtte biri bir kalite belgesine sahiptir. 

Tablo 35 Küme Analizi - Verimlilik ve Kurumsallık 

Verimlilik Kalite 

Belgesine 

Sahip Olma 

Oranı (%) 

Eş, dost, 

akraba 

aracılığıyla 

Gazete ilanı 

vererek  

İnternet 

üzerinden 

Verimli (n=24) 50  54  17 37,5    

Verimsiz 

(n=29) 

24    45    7    27,5  

Çok verimsiz 

(n=22) 

23 59    9   23 

Büyük 4 (n=3) 0 33   33   0 

Toplam (78) 31 51 11,5 28 

Bir diğer kurumsallık ölçütü olarak, yeni personel istihdam etme durumlarında izlenen yol 

incelenmiştir. Kendi imkanlarıyla, eş dost aracılığıyla personel temin eden işletmeler, gazete ilanları 

veya internet üzerinden personel alımlarını gerçekleştirenlere göre daha az kurumsal olarak 

düşünülmektedir. Formel olmayan kanallarla personel teminine giden işletmeler çok verimsiz 

kümede çoğunluktadır. Bu kümedeki şirketlerin % 59’u bu kanalları tercih etmektedir. Büyükler 

kümesinde bu oran en düşüktür. Verimli kümede de formel olmayan kanallarla personel teminin 

yaygın olduğu görülmektedir. Bu gösterge kümeleri ayrıştıramamaktadır.  
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Tablo 36 Küme Analizi - Yatırımlar 

 Kapasite artırıcı yatırım yapma oranı Tamir ve bakım amaçlı  yatırım 

yapma oranı 

Küme 2010  2011  2012  2010  2011  2012  

Verimli 

(n=24) 

29 33 29 17 21 25 

Verimsiz 

(n=29) 

34 31 34 21 17 21 

Çok 

verimsiz 

(n=22) 

9 23 23 9 9 9 

Büyük  

(n=3) 

67 67 67 67 67 67 

Toplam (78) 27 31 31 18 18 21 

Gazete ilanı ile personel temine etme oranı verimli kümede % 17’ye ulaşırken, verimsiz ve çok 

verimsiz kümede, ancak bunun yarısı kadar bir orana erişebilmektedir. Büyükler kümesinde ise bu 

oran % 33’tür. İnternet üzerinden personel temini oranı ise verimlilik ekseninde azalmaktadır. Bu 

oran verimli, verimsiz ve çok verimsiz firmalar için sırasıyla % 37,5, % 27,5 ve % 22’dir. 

Yukarıdaki tabloda kümelerin yatırım davranışları incelenmektedir. Çok verimsiz işletmelerin diğer 

kümelerdeki işletmelere göre hem kapasite artırıcı hem de bakım ve tamir amaçlı yatırımlarının 

aşağıda kaldığı görülmektedir. Büyüklerin yatırım oranı diğer kümelere göre daha yüksektir. 

Büyüklerin rekabetçiliği ve verimliliği artırmak için daha da büyümeyi planladıkları düşünülebilir.  

A.2. KÜME YOL HARİTASI 
 

İzmir’in sektördeki ihracatçı firmalarının büyükler ve verimli kümelerinde olduğu düşünülmektedir. Bu 

kümelerdeki şirketler daha verimlidirler ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmek için yüksek 

verimlilik şarttır. Uluslararası rekabetçiliği artırmak için Büyükler, Verimli ve Verimsiz olarak ortaya 

çıkan kümelere odaklanılması gerekir. Çok verimsiz kümesi, iç pazara mal üreten küçük işletmelerden 

oluşmaktadır. Bu işletmelerin uluslararası düzeyde rekabet etmesi kısa vadede mümkün 

olmayacaktır. 

Verimli işletmelerin uluslararası rekabetçiliğinin artırılması için firma düzeyinde verimliliği artırıcı 

önlemler alınması yanısıra, dış ticaret pazarlarına ulaşmalarını daha kolay ve etkinleştirmek için 

önlemler alınabilir. Projenin ikinci kısmında görüşülecek işletmelerin hangi şekillerde verimliliği 

artıracağı da netleşecektir. Yine aynı şekilde, bu kümedeki işletmelerden uluslararası pazarlara neden 

ulaşamadıkları dış ticaretlerini daha fazla artıramadıkları araştırılacaktır.  İzmir’deki firmaların Türkiye 

plastik sektöründe öne çıkan ülkelere daha fazla ihracat yapabilmelerinin yolları araştırılmalıdır. 
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Verimli kümesindeki daha küçük işletmelerin, uluslararası pazarlara ulaşabilmeleri ve daha etkin 

olabilmeleri için ölçek ekonomilerinden yararlanma yollarının araştırılması faydalı olacaktır.  Plastik ve 

kauçuk eşya sektöründe rekabet yüksektir. Türkiye’deki üreticilerin yarattığı katma değer oldukça 

düşüktür. Küçük ölçekli üreticilerle bu durumun değişmesi zordur. Sektördeki verimli işletmelerin 

daha da büyümeyi hedeflemeleri, ve daha yüksek oranda kapasite artırıcı yatırım yapmaları doğru 

olacaktır. 

Kapasite artırıcı yatırımlar incelendiğinde verimli ve verimsiz kümenin kapasite artırıcı yatırımlar 

bakımından pek farklı olmadığını gördük.  Rekabetçi unsurlar barındırdığı düşünülen bu iki küme de 

de büyümeye çalışan firmalar % 30 civarındadır. Sektördeki büyüme ivmesi, bölgede daha rekabetçi 

işletmelerin de artacağının sinyalini vermektedir. Ancak sektördeki işletmelerin büyüklüğü 

düşünüldüğünde, birçoğunun bazı tıkanıklıklar yaşayacağı ortadadır. Sektördeki büyüme ivmesi doğru 

yönlendirilirse, büyüme daha da ivme kazanacaktır.  

Sektörde faaliyet gösteren firmalar, rekabet edebilecek yeterlilikte yerel firmalar ve 

tamamlayıcılarından oluşan bir kitle olduğunu belirtmiş, ancak bu firmalar agresif pazar koşulları 

yüzünden kümelenmeye sıcak bakmadığını belirtmişlerdir. Bazı firmalar ise kümelenmeyi 

desteklediğini ifade etmiş, özellikle tüm firmalarca ortak kullanılabilecek bir laboratuar kurulmasını 

önermiştir. Tedarikçilere yakın olma durumu ve firmalar arasındaki fikir paylaşma ihtimalleri 

firmaların kümelenmeye sıcak bakmalarının öncelikli nedenleridir. 

Firmalar kümelenme sayesinde, kendilerinin toplu alımlar sonucu hammadde tedarikini daha ucuza 

getirebileceklerini, kendi deneyimlerini diğer firmalarla paylaşabileceklerini, ve benzer şekilde diğer 

firmaların da deneyimlerinden faydalanabileceklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında, bazı firmalar 

kendilerini sektördeki diğer firmalardan farklılaştıran en azından bir özelliğe sahip olduklarını 

belirtirken, bazı firmalar ise sektörde rekabet edebilecek düzeyde farklı özelliklerinin bulunmadığını 

ifade etmişlerdir. 

Sektörde faaliyet gösteren firmalar, dünya çapında bölgeye/ülkeye önemli miktarda yatırım yapmış 

ve sektörün gelişmesine katkıda bulunmuş herhangi bir firma bulunmadığını belirtmişlerdir. 

Sektörde faaliyet gösteren bazı firmalar, kendilerinin ve rakiplerinin kümelenmenin avantajlarını net 

bir şekilde kavramaları durumunda, tedarikçilere yakın olmanın, diğer firmaları ve onların 

teknolojilerini gözlemlemenin bütün firmaların gelişmesine katkı sağlayacağı ve kuvvetli bir bağ 

oluşturacağı görüşünü savunmaktadırlar. Kümelenmeyi desteklemeyen firmalar ise yoğun rekabet 

ortamından dolayı firmaların aralarında kuvvetli bir bağ oluşturamayacağını belirtmişlerdir. 

Sektörde yer alan Büker PVC, Dinamik Isı Ltd. Şti., Dinamik İzolasyon Ltd. Şti., Ege Plastik Ambalaj San. 

Ve Tic. A.Ş., Esen Plastik, İnelli Plastik, Keçeci, Narsan Plastik, Pistonsan, Dikey Otomasyon, Ege 

Sembol, İleri Plastik, Beşok Kalıp, Mimar Tahsin Erkan Ltd. Şti., Vals Elektronik, Serkay Ambalaj, 

Egeçev, Işık Kalıp ve Egekur firmaları kümelenmeyi destekleyen firmalardır. Ancak oluşacak 

kümelenmenin  

 hammadde tedarikçilerini,  

 geri dönüşüm firmalarını,  

 kalıp üreticilerini ve  
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 nihai üreticiyi kapsaması gerekmektedir. 

Kümelenmeye karşı olan bu pozitif bakış açısının somut bir uygulaması Menemen Plastik Organize 

Sanayi Bölgesi’nde görülmektedir. Türkiye'de plastik sektörünün ilk kümelenmesi olacak olan 

Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesi, Menemen'e 2 kilometre, İzmir merkeze ise 35 kilometre 

uzaklıkta yer almakta, bölgeye İzmir merkezinden 20-25 dakikada, Karşıyaka'dan ise 15 dakikada 

ulaşılabilmektedir. Aliağa-Menderes hızlı tren hattı da Menemen OSB'nin sınırından geçmektedir. 

Bölgenin oluşumu tamamlandığında 45 fabrikada yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacağı 

belirtilmiştir. Menemen Plastik OSB ile firmalar 1) PETKİM gibi önemli bir hammadde tedarikçisine 

yakınlığı sebebiyle hammadde tedariğini daha kolay yapabilecek, 2) ihracat kapıları olan limanlara 

yakınlığı sebebiyle ihracatlarını artırabilecek ve 3) ulaşım kolaylığı sebebiyle müşterilerine daha iyi 

hizmet verebileceklerdir. Firmalar için cazip fırsatlar oluşturması beklenen Menemen Plastik OSB’nin 

plastik sektörüne yeni bir ivme kazandıracağı beklenmektedir. 

B. İHRACAT YOL HARİTASI 

B.1. YILLARA GÖRE BÖLGENİN İTHALAT VE İHRACAT RAKAMLARI 

Ege Bölgesi 2011 yılında 222.197.604 dolar sentetik kauçuk ve hammadde ihracatı gerçekleştirmiştir 

ve sektör ihracatındaki payı itibariyle ikinci sıradadır. Sektör ihracatı 2002 yılında bu rakamın % 7’si 

dahi etmiyordu, ancak 2005 yılında %160, 2006 yılında % 200 artmış ve sonraki yıllarda da büyümeyi 

sürdürmüştür. Bu büyüme kısmen Türkiye’de sektörün ihracatındaki büyümeye paralel olmuştur. 

Ancak Ege Bölgesi’nin sentetik ve kauçuk hammadde sektör ihracatı içerisindeki payı son yıllarda 

ağırlık kazanmıştır.  

Ege Bölgesi’nin sentetik ve kauçuk hammadde sektöründe Türkiye ihracatı içerisindeki payı aşağıdaki 

şekilde gösterilmektedir.  2006 yılında Ege Bölgesinin sektör ihracatı içerisindeki payı % 6’ya kadar 

düşerken, 2006 yılında % 27’ye ulaşmış, 2008’den sonra da % 20’nin altına düşmemiştir. 

Şekil 65 İzmir İli Plastik ve Kauçuk İhracatı 
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Kauçuk ve plastik sektörü içerisinde plastik ürünler ihracatının değeri en yüksektir. 2002 yılında 

İzmir’in kauçuk ve plastik ihracatı 69 milyon dolardı ve bunun % 80’i plastik ürünlerden oluşmaktaydı.  

Plastik ürünler ihracatı 2009 yılı dışında her yıl artarak 2011 yılında 297 milyon dolara yaklaşmıştır. 

İzmir ili kauçuk ve plastik ürünleri sektöründe özellikle sentetik kauçuk ve plastik hammadde 

ihracatında, ama kısmen de olsa diğer kauçuk eşyalar ihracatında da  büyük  ilerleme kaydetmiştir. 

Bugün, sentetik kauçuk ve plastik hammadde ihracatı, kauçuk ve plastik sektöründe İzmir ili 

ihracatının önemli bir tutarını teşkil etmektedir.  

İzmir ili bölgede diğer kauçuk ürünler ihracatında en öne çıkan ildir. İthalatın talebe bağlı olarak 

dalgalandığı, ihracatın ise istikrarlı bir artış gösterdiği söylenebilir. İzmir ilinin bu sektörde ihracatın 

ithalatı karşılama oranının yıllar içinde arttığı görülmektedir.  

Şekil 66 İzmir İli Plastik ve Kauçuk İthalatı 

 

İthalatı gözden geçirdiğimizde farklı bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Kauçuk ve plastik sektörü 

ithalatının büyük bölümü hammadde ithalatıdır. Plastik ürün ithalatı da yıllar içinde artmaktadır ve 

miktar olarak hammadde ithalatının yaklaşık üçte biridir. Kauçuk ürünle ithalatı görece önemsizdir. 

Tablo 37  Ege Bölgesi Plastik Hammadde İhracatında İlk 10 Ülke 

Sıra Ülke Ege Bölgesi Payı  

1  Yunanistan  12,8%  

2  İtalya  11,0%  

3  Bulgaristan  7,9%  

4  Azerbaycan 6,4%  

5  Portekiz  6,1%  

6  Mısır  6,0%  

7  Rusya 
Federasyonu  

4,3%  
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8  Belçika  4,2%  

9  İspanya  3,6%  

10  Ukrayna  2,9%  

 İlk 10 Ülke 65,4%  

Kaynak: İzmir Ticaret Odası Ege Bölgesi Plastik Sektörü Raporu ve İMMİB 

 

Tablo 30 Ege Bölgesi Plastik hammadde ihracatında en önemli 10 ülkeyi göstermektedir. Yunanistan 

ve İtalya sırasıyla toplam plastik hammadde ihracatında % 13 ve % 11’lik bir paya sahiptir. İlk on 

ülkeye ihracat, plastik hammadde ihracatının % 65,4’ünü oluşturmaktadır. Yunanistan ve İtalya’yı, 

Bulgaristan, Azerbaycan, Portekiz ve Mısır izlemektedir. Bu ülkelerin bölgenin plastik hammadde 

ihracatı içerisindeki payları % 5’in üzerindedir. Rusya, Belçika, İspanya ve Ukrayna ilk on ülke arasına 

girmektedir ve bu ülkeler % 5’ten daha küçük bir pazar payına sahiptir.    

Tablo 31 İzmir ili plastik hammadde ihracatında ilk on ülkeyi göstermektedir. İzmir ilini Ege Bölgesi 

içerisindeki ağırlığı düşünüldüğünde sıralamanın büyük ölçüde aynı kalması beklenmelidir. Sıralamada 

sadece Rusya ve İspanya yer değiştirmektedir. Yunanistan ve İtalya İzmir ili plastik hammadde 

ihracatında sırasıyla % 15 ve % 12’lik bir ağırlığa sahiptir. Plastik hammadde ihracatında İzmir ili Ege 

Bölgesine kıyasla biraz daha yüksek yoğunlaşma görülmektedir. İlk on ülkeye ihracat, plastik 

hammadde ihracatının % 70,6’sını oluşturmaktadır. 

Tablo 38 İzmir Plastik Hammadde İhracatında İlk 10 Ülke 

Sıra Ülke Pay 

1  Yunanistan  15,0% 

2  İtalya  12,1% 

3  Bulgaristan  9,1% 

4  Azerbaycan 7,4% 

5  Portekiz  7,2% 

6  Mısır  5,7% 

7  Belçika  3,4% 

8  Rusya 
Federasyonu  

3,9% 

9  İspanya  3,6% 

10  Ukrayna  3,0% 

 İlk 10 Ülke 70,6% 
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Plastik ürün ihracatı, plastik ürün ihracatına kıyasla daha büyüktür, bu nedenle Ege bölgesi ve İzmir ili 

arasındaki farklılıkların biraz daha fazla olması beklenmelidir. Ancak İzmir ili plastik ürünler 

ihracatında da bölge içerisinde öne çıkmaktadır. İzmir il, bölge plastik ürün ihracatının % 74’ünü, 

Manisa ili ise % 23’üçünü gerçekleştirmektedir.  

Plastik ürün ihracatında, Almanya % 10,6’lık payla en büyük ihracat pazarıdır. Ancak İngiltere ve 

Fransa’nın payları sırasıyla % 9,6 ce 9,5’tur. Bu en büyük üç pazar, önem açısından birbirine çok 

yakındır ve plastik ürün ihracatının % 30’unu oluşturmaktadır.  İtalya dördüncü sırada yer almaktadır, 

plastik ürün ihracatı içerisindeki payı % 6,6’dır.   İlk on arasındaki diğer ülkeler sırasıyla Rusya, İsrail, 

Hollanda, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna’dır ancak bu ülkelerin plastik ürün ihracatı içerisindeki 

payları % 4’ten azdır. İlk on ülke, ihracatın % 55,4’üne tekabül etmektedir. Almanya, İngiltere, Fransa 

ve İtalya’nın sektör ihracatındaki ağırlığı, Avrupa Birliği ekonomilerindeki dalgalanmalar göz önüne 

alındığında sektör için bir risk faktörü olabilir. 

Tablo 39 Ege Bölgesi Plastik Ürün İhracatında İlk 10 Ülke 

Sıra Ülke Pay 

1 Almanya 10,6% 

2 İngiltere 9,6% 

3 Fransa 9,5% 

4 İtalya 6,6% 

5 Rusya 
Federasyonu 

3,8% 

6 İsrail 3,7% 

7 Hollanda 3,6% 

8 Romanya 2,7% 

9 Bulgaristan 2,7% 

10 Ukrayna 2,5% 

 İlk 10 Ülke 55,4% 

İzmir ili plastik ürün ihracatında ilk on ülke İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’dır. İhracat içerisindeki 

payları sırasıyla % 11,2, 10,8, 8,5 ve 4,9’dur. Ege Bölgesi ile kıyaslandığında ilk dört arasında sadece ilk 

iki ülkenin yer değiştirdiği görülmektedir. İzmir plastik ürün ihracatında ilk üç ülke yine ihracatın % 

30’una tekabül etmektedir. Aynı risklerden tekrar bahsedilebilir. İzmir ili plastik ürün ihracatında 

Yunanistan ilk on ülke arasına girmektedir. İlk on ülkeye ihracat, plastik ürün ihracatının % 53,5’ini 

oluşturmaktadır. 



79 
 

 

Tablo 40 İzmir Plastik Ürün İhracatında İlk 10 Ülke 

Sıra Ülke Pay 

1  İngiltere  11,2% 

2  Almanya  10,8% 

3  Fransa  8,5% 

4  İtalya  4,9% 

5  İsrail  4,9% 

6  Rusya   3,5% 

7  Romanya  2,7% 

8  Belçika  2,5% 

9  Diğer  2,4% 

10  Yunanistan  2,1% 

 İlk 10 Ülke  53,5% 

Ege Bölgesi ve İzmir ili için plastik sektörü ihracatında ağırlığı olan ülkelere bakıldığında plastik 

ürünlerde Avrupa Birliği’nin ağırlığı göze çarpmaktadır. Rusya, Ukrayna ve İsrail de gerek plastik 

hammadde, gerekse plastik ürün ihracatında önemli pazarlardır.  

Türkiye’nin plastik sektöründe en çok ihracat yaptığı ülkeler ile İzmir ilinin en çok ihracat yaptığı 

ülkeler oldukça farklılık göstermektedir. Türkiye plastik ürünler ihracatı ağrılıklı olarak Türkiye’nin 

doğusundaki ve güneyindeki ülkelere yapılmaktadır. Ancak İzmir ilinin plastik ürün ihracatı, büyük 

oranda, Türkiye’nin batısı ve kuzeyindeki ülkeleredir. 

İzmir’de  plastik sektöründe faaliyet gösteren en büyük iki şirket (2010 rakamlarıyla)  Ege Profil Tic. ve 

San. A.S. ve Esen Plastik San. ve Tic. A.S. dir. Ege Profil 2011 yılında 21 milyon dolar ihracat 

gerçekleştirmiştir. Esen Plastik San. Ve Tic. A.Ş.’nin ihracatı 7,5 milyon dolar olmuştur. Sektördeki 

büyük firmalar dikkate alındığında bu rakamlar oldukça küçüktür. ISO’nun 2010 yılı en büyük 500 

firma sıralamasında kauçuk ve plastik ürünler üreten 18 firma kendisine yer bulmuştur. Bu firmaların 

ortalama ihracat değeri 50 milyon dolara yakındır. İzmir’deki sektör büyükleri Türkiye ölçeğinde 

oldukça küçük kalmaktadır.  İkinci en büyük 500 şirket sıralamasına İzmir’den Bak Ambalaj ve Egeplast 

girmektedir. Bak Ambalaj 46,5 milyon dolar ihracat yapmaktadır ancak bu ihracat tutarını plastik 

sektörü dışındaki ihracatları ile sağlayabilmektedir. Egeplast 10,4 milyon dolar ihracat 

gerçekleştirmiştir.   Akdeniz Kimyasal Ur.Paz.Ic Ve Dıs Tıc.A.S. de sektörde dikkat çeken firmalardan 

birisidir. Sektörde yüksek katma değer üretebilmek için Ar-Ge’nin öneminin farkında olduğu 

anlaşılmaktadır ve oldukça hızlı bir büyüme performansı göstermektedir.  
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B.2. HEDEF ÜLKELER 

Verimlilik ve katma değer artışında yatırımların olduğu kadar AR-GE harcamaları ve kaliteli bir 

işgücünün varlığı da önemli roller oynamışlardır. Türkiye için hedef alınabilecek ve rekabete girilecek 

piyasa AB ülkelerini kapsamaktadır. Yıllık ortalama % 3 veya üzeri emek verimliliği artışı sağlanması bu 

açıdan ana hedef olmalıdır. 

Bölüm 1’de de belirtildiği üzere, Tablo 10 ve 11’de kauçuk lastik ve kauçuktan diğer eşyalarda ihracat 

ve ithalat performansı verilmektedir. Almanya’ya kauçuk lastik ihracatı ithalattan çok daha yüksektir. 

Göreli üstünlüğün Türkiye lehine olduğu bu alt sektörde ayrıca Suudi Arabistan pazarı da önemli bir 

ihracat noktası olarak görülmektedir. Bu coğrafyadaki diğer körfez ülkelerine ve Orta Doğu’ya daha 

fazla kauçuk lastik ihracatı yapılması hedeflenmelidir. 

Tablo 41 Kauçuktan iç ve dış lastikler (yeni/eski) Dış Ticaretinde Önemli Ülkeler 

İhracat   İthalat  

Ülke Tutar Pay Tutar Pay 

Almanya $146.894.027 14,7% $83.103.922 12,7% 

İtalya $140.193.372 14,1% $67.806.549 10,4% 

İspanya $61.096.145 6,1% $61.686.701 9,4% 

Birleşik Krallık $53.074.202 5,3% $48.082.846 7,4% 

Belçika $48.697.560 4,9% $47.221.519 7,2% 

Mısır $45.098.916 4,5% $41.876.173 6,4% 

Fransa $38.698.182 3,9% $39.846.395 6,1% 

Suudi Arabistan $34.547.353 3,5% $29.774.813 4,6% 

Polonya $22.704.220 2,3% $27.676.436 4,2% 

Hollanda $22.623.430 2,3% $26.399.637 4,0% 

 

Tablo 42 Kauçuktan diğer eşya (hijenik, eczacılık ürünleri, taşıyıcı kolonlar) Dış Ticaretinde Önemli Ülkeler 

İhracat   İthalat   

Ülke Tutar Pay Ülke Tutar Pay 

Almanya $163.673.032 32,7% Almanya $62.961.361 18,8% 

İspanya $34.560.699 6,9% İtalya $43.189.330 12,9% 

Birleşik Krallık $24.378.429 4,9% Fransa $41.631.062 12,4% 
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Polonya $23.565.396 4,7% Çin $17.584.701 5,3% 

Fransa $23.539.252 4,7% Japonya $16.917.861 5,1% 

Romanya $20.622.544 4,1% Tayland $14.964.501 4,5% 

Bulgaristan $15.188.897 3,0% Güney Kore $13.365.296 4,0% 

Hollanda $14.588.226 2,9% Çek 

Cumhuriyeti 

$13.169.267 3,9% 

Belçika $13.281.600 2,6% Polonya $12.493.691 3,7% 

Serbest 

Bölgeler 

$12.480.047 2,5% ABD $12.357.312 3,7% 

 

B.3. İHRACAT YOL HARİTASI 

Sektör raporunda daha detaylı bir şekilde belirtilmiş olmakla birlikte tekrar genel bir değerlendirme 

yapılacak olursa; 

Başta Rusya olmak üzere, Avrupa’dan Almanya, Yunanistan, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Romanya 

Ortadoğu’dan Irak, İran, İsrail, Kafkaslar’dan Azerbaycan, Gürcistan ile Afrika’dan Libya en çok ihracat 

yapılan ülkeler arasındadır.  

Bunların haricinde, ihracat yapılması ve arttırılması istenen diğer ülkeler;  

Avrupa’dan İspanya, Belçika, Bulgaristan, Makedonya, Kıbrıs, Ukrayna, 

Ortadoğu’dan Lübnan, 

Orta Asya’dan; Özbekistan, Türkmenistan, 

Afrika’dan Mısır, Cezayir, Sudan, Etiyopya, 

Asya’dan Hindistan, Tayland, Pakistan ve Endonezya’dır. 

Bu pazarlara yönelik olarak alım heyeti gönderilmesi ve pazar ziyaretleri düzenlenmesi 

beklenmektedir.  

C. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK İHTİYACI 

Değer zinciri analizi, bir organizasyonun sunduğu hizmet veya ürünlere yönelik olarak belirli bir sırayla 

uyguladığı operasyonları, bu sırayı bir değer zinciri olarak gören ve işletmenin bu operasyonlara değer 

zinciri sayesinde anlam kattığını kabul eden işletme felsefesi çerçevesinde, zincirdeki güçlü ve zayıf 

yönleri ile sistematik olarak belirlemek, tanımlamak ve değerlendirmek için kullanılan analiz 

yöntemidir.  

Diğer bir deyişle, değer zinciri analizi, bir organizasyonun kendi sunduğu ürün ve hizmetlere, belirli bir 

sırayla uyguladığı işlemlerin, yani bir değer zincirinin sayesinde anlam kattığını kabul eden işletme 
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felsefesinde, bu zincirdeki güçlü ve zayıf yönleri sistematik olarak ortaya çıkarmak, tanımlamak ve 

analiz etmek için kullanılan analiz yöntemidir. Değer artışının nasıl sağlanabileceğini, bunun için hangi 

kritik faaliyetlerin ve faktörlerin göz önüne alınması gerektiği, düşük maliyet ve farklılaşmanın nasıl 

gerçekleşeceği, rakiplerin yetenek ve faaliyetleri ile karşılaştırarak sistematik bir şekilde bu analizle 

açıklanır. 

Porter’ın değer zinciri modeline göre, firmanın karlılığına etki eden faaliyetler değer zinciri içerisinde, 

iç lojistik, işlemler, dış lojistik, pazarlama & satış ve hizmetler gibi temel faaliyetler; firma altyapısı, 

insan kaynakları yönetimi, tedarik ve teknolojik geliştirme gibi destek faaliyetleridir. Bu faaliyetleri 

Şekil 67’de görebilirsiniz. 

 

Şekil 67: Değer Zinciri Analizi 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projesi kapsamında hazırlanan anket soruları, değer zinciri 

analizi ve inovasyon ölçütleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 

projesi kapsamında hazırlanan anket soruları, değer zinciri analizi ve inovasyon ölçütleri çerçevesinde 

hazırlanmıştır. Firmalarda yapılan inceleme ve görüşmelerin bir düzen ve sistematik içinde 

sürdürülebilmesi amacıyla söz konusu modele göre düzenlenmiş model aşağıda verilmiştir. Anket 

bütün işletme alanlarını kapsayan ve durum tespitine yönelik bir araç olarak kullanılmıştır. Ankette 

çok sayıda soru bulunmaktadır. Ancak anket uygulamasında klasik soru-cevap yöntemi değil, yapısal 

bir mülakat yöntemi kullanılmıştır. Bu şekilde sıkıcı bir anket uygulaması dışına çıkılarak, anket bir yol 

gösterici rehber olarak kullanılmış ve firma yöneticilerinin ihtiyaçlara yönelik serbest açıklamalarda 

bulunmasına imkan yaratılmıştır. 
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Çalışma kapsamındaki her bir firma için toplanan veriler firmalar için bireysel raporların 

hazırlanmasında kullanılmış ve ayrıntılı firma raporları hazırlanmıştır. Bu raporlar danışmanlık 

hizmetleri ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarda firmalar için yol gösterici olacaktır. Bunun 

yanında çalışmaya katılan firmaların oluşturduğu sektör grubu için bir genel fikir elde etmek amacıyla 

aşağıdaki çalışma yapılmıştır. Aşağıdaki değerlendirme sonuçları eğitim ihtiyacının belirlenmesi 

açısından da yararlı olmuştur. 

Bu anket sorularına firmaların verdiği cevapların aritmetik ortalaması aşağıdaki gibidir: 

ANA ÖLÇÜTLER 
Ortalama 

Değer ALT ÖLÇÜTLER 
Ortalama 

Değer 

PAZARLAMA ve MARKA YÖNETİMİ 
ÖLÇÜTLERİ 2.129   

  

PAZARLAMA YÖNETİMİ 2.4589 

REKABET ANALİZİ 2.1727 

MARKA YÖNETİMİ 1.7552 

ÜRÜN GELİŞTİRME ÖLÇÜTLERİ 2.0013   

  ÜRÜN GELİŞTİRME 2.0013 

TEDARİK ZİNCİRİ ÖLÇÜTLERİ 2.8541   

  

SATIN ALMA 3.0072 

İÇ LOJİSTİK 2.6515 

STOK KONTROL 2.8485 

DIŞ  LOJİSTİK 2.9091 

ÜRETİM ÖLÇÜTLERİ 2.5626   

  

ÜRETİM PLANLAMA 2.4576 

ÜRETİM YÖNETİMİ 2.7702 

BAKIM-ONARIM 2.4661 

SATIŞ ÖLÇÜTLERİ 2.8353   

  SATIŞ 2.8353 

SATIŞ SONRASI HİZMETLER VE MÜŞTERİ 
İLİŞKİLERİ ÖLÇÜTLERİ 2.6843   

  

SATIŞ SONRASI HİZMETLER 2.5918 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 2.7769 

KURUMSAL YÖNETİM SÜREÇLERİ 
ÖLÇÜTLERİ 2.5544   

  

YENİLİKÇİ SÜREÇLER 2.5449 

STRATEJİK YÖNETİM 2.5445 

KURUMSALLAŞMA ve 
KURUMSAL YÖNETİŞİM 2.5365 

HUKUK VE YASAL ÇERÇEVE 2.4238 

BİLGİ VE İLETİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ 2.6722 

SOSYAL SORUMLULUK 2.7627 

ÇEVRE YÖNETİMİ 2.325 

KALİTE YÖNETİMİ 2.6258 
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MALİ VE FİNANSAL ÖLÇÜTLER 3.0841   

  BÜTÇE-MUHASEBE-FİNANS 3.0841 

İNSAN KAYNAĞI ÖLÇÜTLERİ 2.5375   

  

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2.1792 

İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞÇİ GÜVENLİĞİ 
(İSİG) 2.8957 

ARGE VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
ÖLÇÜTLERİ 2.501   

  TEKNOLOJİ-ARGE SÜREÇLERİ 2.501 

İŞ SONUÇLARI ÖLÇÜTLERİ 2.6654   

  İŞ SONUÇLARI 2.6654 

İNOVASYON ÖLÇÜTLERİ 1.8237   

  İNOVASYON 1.8237 

 

C.1. EĞİTİM İHTİYACI 

Ekonomi Bakanlığı tarafından finanse edilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 

Desteklenmesi Projesi’nin ilk aşamasını oluşturan “İhtiyaç Analizi” çalışması, İzmir’de plastik 

sektöründe faaliyet gösteren 34 firma üzerinde gerçekleştirilmiştir. Mayıs-Ağustos 2012 tarihleri 

arasında gerçekleştirilen projeye üniversitemiz öğretim üyesi ve uzmanlarından 22 kişi katılımıştır.  

Çalışma kapsamına giren plastik sektöründeki firmaların ihracatlarının arttırılması nihai amacına 

uygun olarak kapsamlı bir sektör analizi gerçekleştirilmiştir. Sektör analizinin hazırlanmasında dünya, 

ülkemiz ve bölgemiz sırası izlenerek birçok veri toplanmış yapılan analizler sonucunda sektör 

raporunda aşağıda belirtilen önemli bulgulara ulaşılmıştır. 

 Sektörün Mevcut Durumu 

 Fırsatlar ve Tehditler 

 Gelişme Potansiyeli 

 Projeksiyonlar 

 Hedef Pazarlar 

 İhracat Yol Haritasına Yönelik Öneriler 

Sektör raporu, ihtiyaç analzinin gerçekleştirilmesinde bir çerçeve oluşturmuştur. İhtiyaç Analizi 

çalışması firmalarda Porter’ın “Değer Zinciri Analizi” esas alınarak yapılan derinlemesine görüşme ve 

bir soru formu kullanılarak yapılmıştır. Firma yöneticileri ile yapılan yüzyüze görüşmeler ihtiyaçların 

belirlenmesinde önemli ipuçları vermiş ve sektörde bir kümelenme olanağının bulunup bulunmadığı 

konusu değerlendirilmiştir. Bu aşamada ihtiyaçlar doğrultusunda aşağıda beliritilen bulgulara 

ulaşılmıştır. 

Anket sonuçları değerlendirildiğinde, alt başlıkların ortalama değerlerinin en yüksek olandan en 

düşük olana sıralaması aşağıdaki gibidir. 
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BÜTÇE-MUHASEBE-FİNANS 3.0841 

SATIN ALMA 3.0072 

DIŞ  LOJİSTİK 2.9091 

İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞÇİ GÜVENLİĞİ (İSİG) 2.8957 

STOK KONTROL 2.8485 

SATIŞ 2.8353 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 2.7769 

ÜRETİM YÖNETİMİ 2.7702 

SOSYAL SORUMLULUK 2.7627 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2.6722 

İŞ SONUÇLARI 2.6654 

İÇ LOJİSTİK 2.6515 

KALİTE YÖNETİMİ 2.6258 

SATIŞ SONRASI HİZMETLER 2.5918 

YENİLİKÇİ SÜREÇLER 2.5449 

STRATEJİK YÖNETİM 2.5445 

KURUMSALLAŞMA ve KURUMSAL YÖNETİŞİM 2.5365 

TEKNOLOJİ-ARGE SÜREÇLERİ 2.501 

BAKIM-ONARIM 2.4661 

PAZARLAMA YÖNETİMİ 2.4589 

ÜRETİM PLANLAMA 2.4576 

HUKUK VE YASAL ÇERÇEVE 2.4238 

ÇEVRE YÖNETİMİ 2.325 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2.1792 

REKABET ANALİZİ 2.1727 

ÜRÜN GELİŞTİRME 2.0013 

İNOVASYON 1.8237 

MARKA YÖNETİMİ 1.7552 

Bu verilere göre, firmaların en iyi oldukları alanlar, bütçe-muhasebe-finans, satın alma, lojistik gibi 

alanlardır. Sektörde faaliyet gösteren firmaların zayıf olarak gözüktükleri ya da kendilerini zayıf olarak 

nitelendirdikleri alanlar ise marka yönetimi, inovasyon, ürün geliştirme, rekabet analizi, insan 

kaynakları yönetimi, üretim planlama ve pazarlama yönetimi gibi faaliyetlerdir.  

Aşağıda, bütün verilerin grafik halinde sunumunu bulabilirsiniz: 
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Çıkan sonuçlara göre, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projesi kapsamında plastik sektöründe 
firmaların ihtiyaç duyduğu eğitim programları önem sırasıyla şunlardır: 

1. Marka Yönetimi (15-18 saat) 

2. AR-GE ve İnovasyon (12-15 saat) 

3. Rekabet Analizi (15-18 saat) 

4. İnsan Kaynakları Yönetimi (15-18 saat) 

5. Üretim Planlama (15-18 saat) 

6. Pazarlama Yönetimi (15-18 saat) 

C.2. DANIŞMANLIK İHTİYACI 

Bunların haricinde, firmaların ayrıca bazı danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. 
Bunlar aşağıdaki gibi gruplandırılabilir: 

 İhracat Pazarlaması 

o İhracat pazarlaması bilgisinin uygulanmasına yönelik beceri konuları 

o İhraç pazarlarına yönelik bilgiye dayalı konular 

o Sonuç işlemleri için beceriye dayalı konular 

o İhracat pazarlaması için stratejik karar alanlarına yönelik konular 

o Tutum ve davranışlara yönelik konular 
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o İhracat pazarlamasında sonuç işlemlerine yönelik bilgiye dayalı konular 

 Sistem Tasarımı 

o Yönetim sistemi 

o Üretim sistemi 

o Muhasebe ve denetim sistemi 

o Finansal planlama ve kontrol sistemi 

Eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eğitim programlarının ihtiyaç duyan firma grupları 

itibariyle çeşitli sürelerde programlanması gerekmektedir. Danışmanlık ihtiyaçları ise her firma için 

hazırlanan bireysel firma ihtiyaç rapolarında tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda firma gruplamaları 

yapılarak veya bireysel olarak gerçekleştirilebilecektir. 

Üniversitemiz eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasında görev almayı hem üniversite-

sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hem de üniversitenin bir görevi olarak değerlendirmektedir. Bu 

konuda Ekonomi Bakanlığı ve İzmir Ticaret Odası ile yapılacak çalışmalarda üniversitemiz de görev 

almaya isteklidir. 
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EK: ANKET SORULARI HAKKINDA FİRMALARIN EKSTRA YORUMLARI 

Anket sorularına ek olarak, firmaların görüşmeler esnasında değer zincirinin farklı aşamaları için 

sundukları yorumları aşağıda bulabilirsiniz. 

1. PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ ÖLÇÜTLERİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.129 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa pazarlama ve marka yönetimi konularında uygulamaları vardır. 

1.1. PAZARLAMA YÖNETİMİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.4589 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa pazarlama konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların bazılarının bir pazarlama departmanı ve stratejileri vardır ve bu 

stratejilerinin var olan eski müşterileri ile iş ilişkilerini devam ettirmek üzere kurgulandığından 

bahsedilmiştir. Bu firmalar için önemli olan elindeki müşteri portföyü üzerine yoğunlaşmaktır. Bazı 

firmaların ise belirli bir pazarlama stratejisi yoktur, bu firmaların pazarlama faaliyetlerinin temelini 

fuarlar oluşturmaktadır. Bu firmalar daha fazla müşteriye ulaşabilmek için fuarların öneminin büyük 

olduğunu düşünmektedir. Bu firmaların pazarlama ve tanıtım için belirlenmiş bir bütçeleri yoktur. Bu 

firmalar, dergiler, internet ve promosyon ürünleri ile tanıtım yapmamaktadır. Sektörde faaliyet 

gösteren firmaların üretim kalıpları ve fiyatları standarttır, ancak müşteri talepleri doğrultusunda 

kalıplar üzerinde oynama yapılabilmekte ve yeni ürünlerin dizaynı gerçekleştirilebilmektedir. Fuarlara 

olan katılımlar sayesinde ürün, rakip, piyasa analizi yapılmaya çalışılmakta ve gerektiği takdirde 

pazarlama stratejisi bu kapsamda güncellenmektedir. Bazı firmalar ise, müşterilerinden randevular 

almak suretiyle pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

1.2. REKABET ANALİZİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.1727 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa rekabet analizi konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren bazı firmalar, rakipleri hakkındaki bilgileri satış noktalarından veya 

müşterilerinden elde etmeye çalışmaktadır. Bazı firmalar Eximbank aracılığıyla sektörün yapısı ve 

rakiplerin faaliyetleri hakkında bilgi almaktadır. Firmalar genellikle rakiplerinin maliyetlerini, tedarik 

kanallarını izlediğini ve kendileri ile karşılaştırma yaptıklarını belirtmektedir. İstanbul Maden ve 

Metaller İhracatçı Birlikleri’nin (İMMİB) internet sitesi ve burada yer alan raporlar yardımıyla firmalar 

rakiplerinin durumu takip edebilmektedir. Firmalar tarafından, çeşitli raporlar incelenerek yurt içi ve 

yurt dışı satış miktarları izlenmektedir. Söz konusu bölgede çalışan diğer firmalar araştırılmakta ve 

rekabet analizi yapılmaktadır. Bazı firmalar ise pazar araştırması danışmanlığı almaktadır. Yapılan 

rekabet analizleri kalite, maliyet veya fiyatlandırma üzerinden yapılmaktadır. Firmalar özellikle yurt 

dışında faaliyet gösteren bazı firmaları kendilerine örnek olarak gördüklerini açıklamışlardır. Genel 

olarak söylemek gerekirse, plastik sektörü bir çok firmanın faaliyet gösterdiği, rekabet düzeyinin çok 

yüksek olduğu bir sektördür. 
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1.3. MARKA YÖNETİMİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 1.7552 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa marka yönetimi konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğunun tescil edilmiş markaları bulunmaktadır. Bu 

firmalardan bazıları markalarını sadece yurt içinde, bazıları ise hem yurt içi hem de yurt dışında tescil 

ettirmiştir. Her ne kadar tescilli bir markaları olsa da, bazı firmaların markaları ile ilgili herhangi bir 

stratejisi, marka konumlandırması çalışmaları ya da planları yoktur. Bazı firmalar ise, markalarına çok 

önem vermekte, markanın imajı, kalitesi, tanınırlığı üzerine çalışmalar ve planlamalar yapmaktadır. Az 

da olsa, sektörde tescilli bir markası olmayan firmalar da vardır. Bu firmaların bir kısmı marka 

yönetimine önem verip bir marka tescil ettirmeyi planlayan, bir kısmı ise bunu önemsiz ve gereksiz 

bulan firmalardır. 

2. ÜRÜN GELİŞTİRME ÖLÇÜTLERİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.0013 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa ürün geliştirme ölçütleri konusunda uygulamaları vardır. 

2.1. ÜRÜN GELİŞTİRME 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.0013 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa ürün geliştirme konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların bir kısmının yeni ürün geliştirmek için tasarım departmanı 

vardır. Bir kısmı yeni ürünleri ve renkleri AR-GE bölümü ve firma içinde konumlanan laboratuar 

yardımıyla geliştirmektedir. Bazı firmalar ürün geliştirme stratejisinin olduğunu ancak bunun 

dökümente edilmiş bir şekilde olmadığını belirtmiştir. Bu firmalarda ürün gelişimi, koşullar el verdiği 

müddetçe müşteri talebine göre belirlenmeye çalışılmaktadır. Geliştirilecek olan ürünlerin talebine ya 

da maliyetine yönelik bilgiler bütün bölümlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar sonucunda 

gerçekleştirilmektedir. Az sayıda firma ise ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

3. TEDARİK ZİNCİRİ ÖLÇÜTLERİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.8541 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların tedarik zinciri ölçütleri konusunda uygulamaları vardır. 

3.1. SATINALMA 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 3.0072 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların satın alma konusunda uygulamaları vardır. 
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Sektörde faaliyet gösteren firmalar büyük firmalarla uzun süreli anlaşmalar yapmaya ve 

tedarikçilerden aldıkları malların kaliteli olmasına özen göstermektedir. Petkim sektördeki en büyük 

ve bir çok firmanın çalıştığı tedarikçidir. Aynı zamanda bazı firmalar gerekli hammaddenin bir kısmını 

yurt dışından tedarik etmektedir. Her gelen ürünün önce bütün belgeleri istenmekte, daha sonra 

laboratuarı olan firmaların laboratuarlarında denendikten sonra kalitesi kontrol edilmektedir. Kalite 

uygunluğu bulunduktan sonra fiyat fayda analizi yapılarak, satın alma işlemleri yapılmaktadır. Bir çok 

firma için tedarikçi seçiminde öncelikle önem verilen değişkenler fiyat ve hızdır. Firmaların bazılarında 

tedarikçileri hakkında bilgilerin saklandığı bir bilgi bankası ve tedarikçi seçme/değerlendirme sistemi 

mevcuttur. Firmalar aynı zamanda yeni tedarikçiler aramakta olduklarına ve tedarik kanallarını 

genişletmeye çalıştıklarına dair görüş bildirmişlerdir. Bazı firmalar ise, tedarik konusunda hiç bir sorun 

yaşamamak için çok sayıda tedarikçi ile çalışmayı uygun görmektedir. Firmalar, genel olarak 

hammadde fiyatlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Tedarik sürecinde firmaların en önem 

verdikleri nokta, alınan hammaddedin belli bir kalite standardında olmasıdır. 

3.2. İÇ LOJİSTİK 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.6515 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların iç lojistik konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların büyük tedarikçileri zaman zaman istenilen miktarda ürünü 

sağlayamadıkları için firmalar üretimde sıkıntı yaşayabilmektedir. Fakat bu gibi durumlarda rakiplerle 

aralarında mal tedariği konusunda yardımlaşmalar yapılmaktadır. Bu tip sorunlar nedeniyle oluşan 

gecikmeler belirlenip müşteriye mutlaka bildirilmektedir. Bazı firmalar siparişe dayalı üretim 

gerçekleştirdiği için mümkün olduğunca az miktarda stok bulundurmaya çalışmakta ve tam zamanlı 

üretim yapmaktadır. Bazı firmalar düzenli olarak yazılı teyid formları ile tedarikçi değerlendirmesi 

yapmakta ve tedarik sırasında fiyat analizi yapmaktadır. Bazı firmalar ise periyodik tedarikçi 

değerlendirilmesi yapmakla birlikte, kayıt altına almamaktadır. 

3.3. STOK KONTROL 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.8485 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların stok kontrol konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların bir kısmının sstok kontrol görevlisi vardır ve hammadde / parça, 

stoklar / ciro oranını takip etmektedir. Stokla ilgili veriler periyodik olarak kontrol edilmektedir. Bazı 

firmalar yüksek miktarlarda stoklarla çalışırken, bazı firmalar düşük stok düzeyine sahiptir. Bazı 

firmaların stoklarının saklı durduğu bir deposu, ve depolama faaliyetleri ile ilgili mevcut bir prosedürü 

vardır. Bazılarının ise ayrı bir deposu yoktur, hammaddeyi fabrika alanında muhafaza etmektedir. 

Sektördeki değişikliklere bağlı olarak, firmaların hammadde temininde ve stoklarda zaman zaman 

sorunlar yaşadığı belirtilmiştir. 

3.4. DIŞ LOJİSTİK 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.9091 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların dış lojistik uygulamaları vardır. 
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Sektörde faaliyet gösteren firmaların bazılarının dış lojistik faaliyetleri sigortalıdır. Firmalar, ürünlerini 

müşterilerine zamanında ve firesiz ulaştırıyor olmasını firmayı öne çıkaran noktalardan biri olarak 

belirtmiştir. Bazı firmaların ise tedarik zinciri içerisinde aşamaların büyük bir kısmı sigortalı değildir. 

Bir çok firma ürünlerin müşteriye zamanında teslimi konusunda genellikle sıkıntı yaşamamaktadır. Bir 

çok firma, ürünleri müşterilere kendi araçlarıyla ilettiğini belirtmiştir. Firmaların müşterileri ile 

elektronik ortamda bir sipariş ağı mevcut değildir. İnternet ortamından verilen siparişler genellikle e-

mail veya faks yoluyla yapılmaktadır. 

4. ÜRETİM ÖLÇÜTLERİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.5626 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa üretim ölçütleri konusunda uygulamaları vardır. 

4.1. ÜRETİM PLANLAMA 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.4576 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa üretim planlama konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmalar günlük, haftalık ya da aylık üretim gerçekleştirme raporları 

tutmaktadır. MRP sistemi bazı firmalarda vardır, bazı firmalarda yoktur. Ürünler için süreç reçeteleri 

mevcut olmakla birlikte üretim sırasında proses kontrol formları tutulmaktadır. Bazı firmalarda ERP 

sistemi de mevcuttur. Firmaların üretim planları düzenli olarak kontrol edilmekte ve kontroller 

firmaların genellikle planlanan üretim seviyelerine ulaştığını göstermektedir. Sipariş üzerine üretim 

yapılan firmalarda aylık/haftalık/günlük üretim planı bulunmamaktadır. Firma sipariş geldiği anda 

üretimi planlamakta ve üretim sonlandığında ise planlanan/gerçekleşen oranını izlemektedir. Bir çok 

firmada özellikle atölyede çalışan işçiler, üretim sürecinde kontrol aşamalarında dökümantasyon 

yapmaktan kaçındıkları için, üretim süreçlerinin rapor haline dökülmesi düzenli olarak 

yapılamamaktadır. 

4.2. ÜRETİM YÖNETİMİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.7702 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların üretim konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların bir çoğunda üretim sonrası son kontrol yapılmakta ve standart 

dışı ürünler kayıt altında tutulmaktadır. Hammadde ve parça değişikliği ilgili tüm birimlere, ürün 

reçetelerinde değişiklikler üretime, üretimde oluşan değişiklikler de zamanında AR-GE’ye 

bildirilmektedir. Üretim sonucunda kullanılmayacak veya hurda malzeme çıkmamaktadır. Ayrıca, 

hammadde/ yarımamül / ürün oluşum süreci parti / seri no vb. bazında geriye dönük olarak 

izlenememektedir. Bazı firmalar için üretim aşamasında en büyük eksiklik laboratuar eksikliğidir. Bir 

çok firmada alet ve teçhizatlar için gerekli kullanım talimatları mevcuttur ve oluşabilecek sorunlara 

karşı önlemler alınmıştır ama yazılı bir prosedür yoktur. Bu tip gelişmeler genelde sözlü olarak 

informal yönetmlerle aktarılmaktadır. Çalışanların verimliliği üretim formları üzerinden, ürün 

adetlerinin takibinden geçmişe dönük olarak incelenmektedir. 
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4.3. BAKIM-ONARIM 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.4661 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa bakım-onarım konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların hemen hemen hepsinde mevcut makinelerin periyodik bakım 

planları vardır. Bazı firmalar bu bakımarı kayıt altına almakta, bazıları ise kayıt altına alma gereği 

duymamaktadır. Makine yedek parçaları uygun seviyededir. Proses güvenliği, düzenli aralıklarla 

deneyimli uzmanlar tarafından denetlenmekte ve sonuçlar bir rapor halinde sunulmaktadır. Hiç bir 

firmada bakım-onarım ile ilgili bir birim yoktur, firmalar bakım-onarım faaliyetleri için başka bir 

firmadan hizmet almaktadır. Bir çok firmada temizlik ve düzen için bir temizlik görevlisi bulunmakta, 

ayrıca her çalışan çıkmadan önce kullandığı makinanın ve çevresinin temizliğini yapmaktadır. 

 

5. SATIŞ ÖLÇÜTLERİ 

 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.8353 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların satış ölçütleri konusunda uygulamaları vardır. 

5.1. SATIŞ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.8353 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların satış konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların satış temsilcileri müşterilerine yaptıkları ziyaretlerden sonra 

ziyaret izleme ve bayi hedef takip raporları tutmaktadır. Müşteri grubu, ürün ve vadeye göre 

fiyatlandırma ve miktar, tutar, hacim, ağırlık gibi göstergelere göre de promosyon yapılmaktadır. Bir 

çok firmada teklif hazırlama, satış siparişleri takibi, onay sistemi ile sipariş iş akışı takibi ve raporlama 

sistemi mevcuttur. Firmalar kendi satış performansını izlemekte ve satış bilgileri belli aralıklar ile 

değerlendirilip yeni hedefler konmaktadır. Her ne kadar müşteri memnuniyetine ayrı bir önem verilse 

de, bir çok firmada müşteri ilişkileri yönetimi sistematik olarak uygulanmamaktadır. Bir çok firmada 

pazarlama ve satış birarada bulunmaktadır. Satış elemanları düzenli olarak müşteri ziyaretleri 

yapmakta ve bu ziyaretleri raporlamaktadırlar. 

6. SATIŞ SONRASI HİZMETLER VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ÖLÇÜTLERİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.6843 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların satış sonrası hizmetler ve müşteri ilişkileri konularında uygulamaları vardır. 

6.1. SATIŞ SONRASI HİZMETLER 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.5918 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa satış sonrası hizmetler konusunda uygulamaları vardır. 
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Sektörde faaliyet gösteren firmaların satış sonrasında müşteriye sunduğu bir servis ağı bulunmamakla 

birlikte, bir çok firma müşteri memnuniyet anketleri düzenlemektedir. Firmalar müşteri 

memnuniyetine verdiği önem doğrultusunda ürünlerinde herhangi bir sorun yaşandığında müşteri 

memnuniyetini satış sonrası hizmetleri ile koruyabilmek adına düzeltici faaliyetler gerçekleştirmekte 

ve destek için gerekli malzeme ve parçaları müşteriye yeterince hızlı bir şekilde ulaştırabilmektedir. 

Zaten üretimini yaptığı ürün itibariyle müşteri desteği ancak ürünün hatalı üretimi vb. gibi 

durumlarda, ürünü baştan yenilemek olarak gerçekleştirilmektedir. Hiç bir firmanın ücretsiz tüketici 

danışma hattı yoktur. 

6.2. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.7769 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların müşteri ilişkileri konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren bazı firmalar müşteri memnuniyet anketleri düzenleyerek müşterilerle 

olan ilişkilerini iyi tutma çabası içindedir. Bazı firmalar ise periyodik olarak müşteri beklenti, ihtiyaç 

anketi yapmamakta, ancak satış temsilcilerinin yaptığı periyodik ziyaretler vasıtasıyla bu konuda bilgi 

toplamaya çalışmaktadır. Bir çok firma yapılan müşteri ziyaretlerini raporlamamaktadır ve firmaların 

müşteri bilgilerinin güncellendiği bir veri tabanı yoktur. Müşteri şikâyetleri kayıt altına alınmamakta, 

ancak şikâyetler sonuçlandığı zaman müşteriye geri dönülmektedir. Genel olarak bütün firmalar 

müşteri ilişkilerine hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulamışlardır. Bazı firmalar rakip firmaların 

müşterileri ile de mümkün olduğunca görüşmeler yapmaktadır. 

7. KURUMSAL YÖNETİM SÜREÇLERİ ÖLÇÜTLERİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.5544 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa kurumsal yönetim süreçleri konularında uygulamaları vardır. 

 

 

7.1. YENİLİKÇİ SÜREÇLER 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.5449 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa yenilikçi süreçler konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğunda çalışanların yenilikçi fikirleri kısmen gerçek 

iş-sonuçlarına dönüşmektedir. Bir çok firma, firmayı iyileştirmek için, çalışanların önerilerini almayı, 

görüşlerini değerlendirmeyi tercih etmektedir. Petkim’den tedarik sağlayan firmalar Petkim ile bir 

çalıştay düzenlemişlerdir. Ayrıca, firmalar gayri maddi varlıklarıyla ilgili gerekli ölçümlemeleri üretim 

kalitesi ve müşteri memnuniyeti üzerinden yapmakta ve yine buna yönelik herhangi bir teknik 

yöntem uygulamamaktadır. Bir çok firma müşterilerinden alınan geri bildirimler ve yenilikçi fikirler 

doğrultusunda maliyetleri azaltmak ve ürün fonksiyonlarını geliştirmek amacı ile tasarım değişiklikleri 

yapmaktadır. Bazı firmalarda ise, yenilikçi süreçlerin desteklenmesi konusu ile ilgili olarak firma 
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yetkililerinin üzerinde durduğu bir diğer nokta patent olmuştur. Firma yetkilileri yenilikçi bir fikir 

karşısında uluslararası patent almanın önemini, aynı zamanda bunun yüksek maliyetini 

vurgulamışlardır. 

7.2. STRATEJİK YÖNETİM 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.5445 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa strateji konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğunda belirlenmiş yazılı bir strateji 

bulunmamakta, ancak aylık veya yıllık planlamalar üzerinden firma ilerleme kaydetmektedir. 

Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı da, firmalar tarafından sistematik olarak olmasa da sürekli takip 

edilmektedir. Bazı firmaların organizasyon şeması yoktur, dolayısıyla resmi olarak çalışanların görev 

ve sorumlulukları belirtilmemiştir. Bazı firmaların ise organizasyon şeması vardır ve çalışanların görev, 

yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Hemen hemen hiçbir firma, kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini 

ortaya koyacak bir çalışma yapmamıştır. Firmaların üretim, pazarlama ve finans stratejilerini içeren 

kurumsal bir stratejisi yoktur. Böyle bir plan informel olarak yönetim kurulu toplantılarında gündeme 

gelmektedir. Firmalar stratejik anlamda eksik yönlerinin farkındadır ve bunları iyileştirmek adına 

çalışmalar yapmaktadır.  

7.3. KURUMSALLAŞMA ve KURUMSAL YÖNETİŞİM 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.5365 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa kurumsallaşma ve kurumsal yönetişim konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmalarda, müşteri beklentilerini göz önünde bulundurarak şirket 

politikasının oluşturulmaya çalışıldığı belirtilmiş ve stratejik kararlar alınacağı zaman çevresel şartların 

göz önünde bulundurulduğu vurgulanmıştır. Firmaların iyi yönetişim konusunda özellikle çalışanların 

denetlenmesi ve çalışanların birbirlerini denetlemesine yönelik bir süreci vardır ancak bu süreç yazılı 

bir şekilde gerçekleştirilmemektedir. Firmaların iyi yönetişime ya da şirket içi-dışı kurumsal iletişime 

yönelik resmi bir uygulaması yoktur. Bazı firmalar halka açılmayı planlarken, bazılarının ise şu an için 

halka açılmak gibi planları yoktur. Ancak halka açılmayı planlamayan bu firmalar büyümeyi arttıracak 

ve daha başarılı hale getirebilecek, özellikle de yurt dışından olabilecek bir stratejik ortaklığa sıcak 

bakmaktadır. Genel olarak firmalar kurumsallık konusunda eksik kaldıklarının farkındadır. 

7.4. HUKUK VE YASAL ÇERÇEVE 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.4238 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa hukuk konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmalar hukuki süreçler konusunda danışmanlık almaktadır. Dolayısıyla, 

kanun ve yönetmelik değişikliklerini düzenli olarak izlenip, firmalar içinde gerekli bilgilendirme 

yapılmaktadır. Firmalar ticari hayatına yönelik kanuni ve muhasebe sürecindeki değişiklikleri mali 

müşaviri ve avukatı sayesinde sağlamaktadır. 
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7.5. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.6722 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren bazı firmaların gerekli internet altyapısı ve web sayfası mevcuttur. 

Firmaların internet sitelerinde ürün seçme ve e-maille siparişe yönlendirme gibi özellikler mevcuttur. 

Çoğu firmada ihtiyacı olan herkesin bilgisayarı ve internete erişimi vardır. Bir çok firma bilgi işlem 

hizmetleri için ayrı bir bölüm bulundurmamakta ve ilgili hizmeti dışarıdan sağlamaktadır. Firmalar 

bilgilerinin güvenliği için elektronik ortamda bir periyodik yedekleme-back-up sistem kullanmaktadır. 

Firmalar bilgi işlem altyapısının e-iş, e-ticaret uygulamaları için uygun olduğunu düşünmektedir. Bir 

çok firmada MRP ve ERP sistemleri mevcut değildir.  

7.6. SOSYAL SORUMLULUK 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.7627 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların sosyal sorumluluk konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmalar sosyal sorumluluk projelerine önem vermektedir. Bazı firmalar 

Van depreminde zarar gören halka ve çocuk esirgeme kurumuna bağışta bulunmuştur. Tüm çalışanlar 

ile iş sözleşmesi yapılmakta, 15 yaşından küçük işçi çalıştırılmamakta ve çalışanların tamamı Sosyal 

Güvenlik Sistemine dahil edilmektedir. Cinsiyet-etnik-din-politik-diğer ayrımcılık yapılmaması 

yönünde şirket politikaları olmasına karşın yazılı bir kural bulunmamaktadır. Az sayıda da olsa, bazı 

firmaların ise sosyal sorumluluk ile ilgili herhangi bir çalışması yoktur. 

7.7. ÇEVRE YÖNETİMİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.325 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa çevre yönetimi konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmalar güvenlik açısından gerekli bütün tatbikatları yapmış durumdadır. 

Ancak bu firmalar temizlik ve güvenlik önlemleri konusunda hassas olmasına karşın prosedürel 

herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Bazı firmaların ÇED belgeleri vardır. Firmalarda katı, sıvı ve gaz 

atıklarla ilgili yasal prosedürler uygulanmaktadır. Firmaların yaptığı üretimin doğası gereği, üretim 

esnasında ya da sonucunda çevreye zarar vermemektedir, ancak yine de bazı firmalar atıklar ile ilgili 

sorun yaşamamak adına dışarıdan bir danışman ile çalışmaktadır. 

7.8. KALİTE YÖNETİMİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.6258 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kalite yönetimi konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren bazı firmaların herhangi bir kalite güvence sistemi / belgesi veya kalite 

değerlendirme sistemi mevcut değildir. Bu firmalar, kalite ile ilgili olarak ürün bazında koydukları 
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kalite hedeflerini tutturmaya çalışmakta ve belirli aralıklar ile hedeflerini gözden geçirmektedir. Bazı 

firmaların ise ISO ve TSE gibi çeşitli kalite belgeleri bulunmaktadır. Kalite belgesi olmayan firmaların 

bazılarında kaliteden sorumlu bir çalışan bulunurken, bazılarında böyle bir çalışan da yoktur. Bu 

firmalar için kalite öncelikli tercih edilen bir değişken değildir. 

8. MALİ VE FİNANSAL ÖLÇÜTLER 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 3.0841 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların mali ve finansal ölçütler konusunda uygulamaları vardır. 

8.1. BÜTÇE-MUHASEBE-FİNANS 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 3.0841 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların bütçe-muhasebe-finans konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren bazı firmalarda bütçeleme yapılmamakta, sadece karlılık düzeyi kontrol 

edilmektedir. Bazı firmaların ise muhasebe departmanı vardır ve dolayısıyla muhasebe ile ilgili veriler 

düzgün ve güncel bir elektronik sistemde tutulmakta ve ilgili mali analizler yapılmaktadır. Kar/zarar, 

bilanço, ciro hesapları, toplam borçlar, toplam varlıklar, özsermaye oranları ve likidite göstergeleri, 

düzenli olarak takip edilmektedir. Firmalar yeni yatırımlar öncesinde bir fizibilite çalışması 

yapmaktadır. Bazı firmaların ise muhasebe departmanları yoktur ve muhasebesini dışarıdan bir mali 

müşavirlik firması gerçekleştirmektedir. Bu firmaların mali tabloları bağımsız denetimden geçmekte, 

muhasebe kayıt işlemleri elektronik ortamda gerçekleşmekte ve çıkan veriler firmanın yönetim kurulu 

ve mali müşaviri tarafından değerlendirilmektedir. 

9. İNSAN KAYNAĞI ÖLÇÜTLERİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.5375 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa insan kaynağı ölçütleri konusunda uygulamaları vardır. 

 

 

9.1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.1792 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa insan kaynakları yönetimi konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren bazı firmaların insan kaynakları yönetiminde önemli eksikleri 

bulunmaktadır. Örneğin, yıllık eğitim programı ve bütçesi hesaplanmamakta, yöneticilere genel, 

yönetim konusunda eğitim verilmemekte, kariyer planlaması, çalışan memnuniyeti, beklenti, ihtiyaç 

anketi, ve takdir etme, onurlandırma yapılmamakta, ücretlendirme sistemi bulunmamakta, mavi ve 

beyaz yaka iş grupları arasında farklılaşmaya gidilmemektedir. Bunun yanında, bazı firmaların ise 

insan kaynakları departmanı mevcuttur. Bu departman dahilinde oluşturulmuş işe alım kriterleri, 
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oryantasyon programları, ücretlendirme sistemi vardır ve sistematik bir şekilde işlemektedir. Bazı 

firmaların ise insan kaynakları departmanı olmamasına rağmen insan kaynakları yönetimi faaliyetleri 

uygulanmakta, sadece yazılı ve resmi bir süreci bulunmamaktadır. 

9.2. İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞÇİ GÜVENLİĞİ (İSİG) 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.8957 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların işçi sağlığı-işçi güvenliği konularında uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren bazı firmalarda işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili şirket kurallarını yazan 

yazılı doküman bulunmaktadır. Sağlık riski bulunan görevlerde yer alan personelin periyodik tıbbi 

kontrolleri yapılmakta ve her eleman için koruyucu malzemeler sağlanmakta, yangın uyarı sistemi 

bulunmaktadır. Ayrıca, müşterilerin talep ettiği İSİG ile ilgili şartlar ve mevzuat güncel bir şekilde takip 

edilip dökümante edilmektedir. Bazı firmalarda ise bu konuda yazılı bir döküman bulunmamakla 

birlikte, işçilerin sağlığına mümkün olduğunca önem gösterilmektedir.  

10. AR-GE VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ÖLÇÜTLERİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.501 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa AR-GE ve teknoloji geliştirme konularında uygulamaları vardır. 

10.1. TEKNOLOJİ-AR-GE SÜREÇLERİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.501 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa teknoloji ve AR-GE süreçleri konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmalar ürün ve üretim alanındaki son teknolojileri yakından takip 

etmekte ve mümkün olduğunca kullanmaya çalışmaktadır. Ancak bir çok firmanın AR-GE çalışanları ya 

da faaliyetleri bulunmamaktadır. Çok az firmada AR-GE çalışanı bulunmaktadır. Bazı firmalar 

üniversitelerle işbirliği yaparak çeşitli projeler gerçekleştirmiştir, ancak bunların devamı gelmemiştir. 

Firmalar AR-GE desteği alamadıklarını bildirmiş, üniversitelerle işbirliği yapma konusunda istekli 

olduklarını belirtmişlerdir. 

11. İŞ SONUÇLARI ÖLÇÜTLERİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.6654 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların iş sonuçları ölçütleri konusunda uygulamaları vardır. 

11.1. İŞ SONUÇLARI 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.6654 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların iş sonuçları konusunda uygulamaları vardır. 
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Sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları gelecekteki 10 sene içinde rekabetçi kalamayacaklarını 

düşündüklerini belirtmiştir, buna sebep olarak kurumsal eksikliklerini belirtmiş, rekabetçi kalmak için 

firmaların kurumsal olarak gelişmesi gerektiğinin bilincinde olduğunu söylemişlerdir. Diğer yandan, 

bazı firmaların ise yıldan yıla pazar payı, varlık karlılığı, kişi başı katma değeri,  müşteri memnuniyeti, 

sipariş karşılama süresi genelde iyileşmektedir. Bu firmalar ihracat yapmıyorlar ise ihracata 

yönelmeyi, yapıyorlarsa ihracatlarını artırmayı hedeflemektelerdir. Ayrıca bu firmalar kişi başına yıllık 

cirosunun rakiplere göre ne durumda olduğu hakkında fikir sahibi olmamanın yanında, faaliyet 

karının, stok devir hızının ve kalite maliyetlerinin genelde değişmediğini belirtmişlerdir.  

12. İNOVASYON ÖLÇÜTLERİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 1.8237 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa inovasyon ölçütleri konusunda uygulamaları vardır. 

12.1. İNOVASYON 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 1.8237 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa inovasyon konusunda uygulamaları vardır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların bazıları kendi içinde inovasyonu desteklemesine ve inovasyon 

stratejilerini firma hedefleri arasına dahil etmeye çalıştığını belirtse de, çalışanlarının inovasyon 

kavramı hakkında bilgilere sahip olmadıklarına inanmaktadırlar. Bütün firmalar alt kademeler ve 

üretim sahasından çıkacak yenilikçi fikirleri desteklemektedir. Ancak inovasyon çalışmaları yüzeysel 

kalmakta ve bu konusunda detaylı stratejiler ve değerlendirmeler yapılmamaktadır. Yani, genel olarak 

söylemek gerekirse, hiç bir firmanın inovasyon stratejisi bulunmamaktadır. Bazı firmalar ise özellikle 

kalıp modellerinde yeni modeller geliştirmeye yönelik çalışmalarının olduğunu ancak bu sürecin daha 

verimli hale getirilebilmesi için kalifiye eleman sayılarının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 

13. BEŞ REKABETÇİ GÜÇ MODELİ 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.6182 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa beş rekabetçi güç modeli konusunda uygulamaları vardır. 

 

13.1. SEKTÖRE YENİ GİRECEK FİRMALARIN TEHDİDİ ALTINDA MISINIZ? 

Sektörde faaliyet gösteren firmalar plastik sektörüne girişin kolay olduğunu, çünkü, bu sektöre girişin 

yüksek sermaye gerektirmediğini belirtmişlerdir. Bazı firmalar kendilerini sektörde köklü ve rekabetçi 

görmedikleri için sektöre yeni girecek firmaların kendilerine tehdit oluşturacağını düşündüklerini 

belirtmişlerdir. Bazı firmalar ise kendilerini diğer firmalardan ayırıcı özellikleri bulunduğunu, 

kendilerinin sektör için köklü ve rekabetçi firmalar olduklarını düşündükleri için sektöre yeni girecek 

firmaların kendileri adına tehdit olmadıklarını belirtmişlerdir. 

13.2. TEDARİKÇİLERİN PAZARLIK GÜÇLERİ VAR MI? 
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Sektörde faaliyet gösteren firmalar az sayıda hammadde sağlayıcısının bulunduğunu, çok sayıda 

hammadde alıcısının varlığını belirtmiş, bu yüzden tedarikçilerin fiyatlar, ödeme koşulları ve teslimat 

gibi konularda firma karşısında güçlü konumda bulunduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca bazı firmalar 

hammadde tedarikçilerinin ellerinin özellikle döviz fiyatları düştüğünde kuvvetlendiğini, ancak döviz 

fiyatları yükseldiğinde kendilerinin avantajlı duruma geçtiklerini belirtmiştir.   

13.3. İKAME ÜRÜN VEYA HİZMET TEHDİDİ İLE KARŞILAŞIYOR MUSUNUZ? 

Sektörde faaliyet gösteren firmalar ahşap ve çelik sektörünü bir tehdit olarak algılamaktadır. Ancak 

sektörde üretilen ürünlerin ikamelerinin (alüminyum, ahşap vs.) fiyatlarının plastiğe göre yüksek 

olması ve bakımının zor olması, firmaların bu durumu rekabet güçlerine yönelik bir tehdit olarak 

görmemelerine yol açmaktadır. Bazı firmalar ise kendi ürettikleri ürüne ikame olabilecek herhangi bir 

ürün bulunmadığını ifade etmişlerdir. 

13.4. ALICILARIN PAZARLIK GÜÇLERİ VAR MI? 

Sektörde faaliyet gösteren firmalar, sektördeki yoğun rekabet ortamı ve çok miktarda firma 

bulunması sebebiyle alıcıların pazarlık güçlerinin bulunduğunu ifade etmişlerdir. Ürettikleri ürünü 

kendilerinden başka hiçbir firmanın yapamayacağını belirten firmalar ise alıcıların pazarlık güçlerinin 

bulunmadığını, pazarlık güçlerinin kendi ellerinde bulunduğunu belirtmişlerdir. 

13.5. SEKTÖRDEKİ MEVCUT FİRMALAR ARASINDA CİDDİ BİR REKABET VAR MI? 

Sektörde faaliyet gösteren firmalar, birçok üretici ve satıcı firma olduğu için sektörde yoğun bir 

rekabetin bulunduğunu, çok çeşitli ürünler üretebilen, ürettiği ürünlerde farklılaşma yaratabilen 

firmaların rekabette bir adım önde bulunduğunu ifade etmişlerdir. 

14. KÜMELENME 

Genel olarak incelendiğinde, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması 2.2121 çıkmıştır. 

Evet (4), kısmen (2), hayır (0) ve ilgili değil (-) ölçeği ile oluşturulan anketin sonucuna göre sektördeki 

firmaların kısmen de olsa kümelenme konusunda uygulamaları vardır. 

14.1. PAZARDA REKABET EDEBİLECEK YETERLİLİKTE YEREL FİRMALAR VE 

TAMAMLAYICILARDAN OLUŞAN BİR KİTLE VAR MI? 

Sektörde faaliyet gösteren firmalar, rekabet edebilecek yeterlilikte yerel firmalar ve 

tamamlayıcılarından oluşan bir kitle olduğunu belirtmiş, ancak bu firmalar agresif pazar koşulları 

yüzünden kümelenmeye sıcak bakmadığını belirtmişlerdir. Bazı firmalar ise kümelenmeyi 

desteklediğini ifade etmiş, özellikle tüm firmalarca ortak kullanılabilecek bir laboratuar kurulmasını 

önermiştir. Tedarikçilere yakın olma durumu ve firmalar arasındaki fikir paylaşma ihtimalleri 

firmaların kümelenmeye sıcak bakmalarının öncelikli nedenleridir. 

14.2. KÜMELENMEYİ ÖZEL KILAN BİR AVANTAJINIZ (ÜRÜNE KARŞI ÖZEL BİR TALEP, 

KÜMELENMEYE HAS BECERİLER) VAR MI? 

Firmalar kümelenme sayesinde, kendilerinin toplu alımlar sonucu hammadde tedarikini daha ucuza 

getirebileceklerini, kendi deneyimlerini diğer firmalarla paylaşabileceklerini, ve benzer şekilde diğer 



100 
 

firmaların da deneyimlerinden faydalanabileceklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında, bazı firmalar 

kendilerini sektördeki diğer firmalardan farklılaştıran en azından bir özelliğe sahip olduklarını 

belirtirken, bazı firmalar ise sektörde rekabet edebilecek düzeyde farklı özelliklerinin bulunmadığını 

ifade etmişlerdir. 

14.3. DÜNYA ÇAPINDA BÖLGEYE/ÜLKEYE ÖNEMLİ MİKTARDA YATIRIM YAPMIŞ VE ONUN 

GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNACAK ÇOK ULUSLU BİR ŞİRKET VAR MI? 

Sektörde faaliyet gösteren firmalar, dünya çapında bölgeye/ülkeye önemli miktarda yatırım yapmış 

ve sektörün gelişmesine katkıda bulunmuş herhangi bir firma bulunmadığını belirtmişlerdir. 

14.4. KÜMELENMELERİN KENDİ İÇLERİNDE VE TEDARİKÇİLERLE ARALARINDA KUVVETLİ BİR 

BAĞ VAR MI?  

Sektörde faaliyet gösteren bazı firmalar, kendilerinin ve rakiplerinin kümelenmenin avantajlarını net 

bir şekilde kavramaları durumunda, tedarikçilere yakın olmanın, diğer firmaları ve onların 

teknolojilerini gözlemlemenin bütün firmaların gelişmesine katkı sağlayacağı ve kuvvetli bir bağ 

oluşturacağı görüşünü savunmaktadırlar. Kümelenmeyi desteklemeyen firmalar ise yoğun rekabet 

ortamından dolayı firmaların aralarında kuvvetli bir bağ oluşturamayacağını belirtmişlerdir. 

Sektörde yer alan Büker PVC, Dinamik Isı Ltd. Şti., Dinamik İzolasyon Ltd. Şti., Ege Plastik Ambalaj San. 

Ve Tic. A.Ş., Esen Plastik, İnelli Plastik, Keçeci, Narsan Plastik, Pistonsan, Dikey Otomasyon, Ege 

Sembol, İleri Plastik, Beşok Kalıp, Mimar Tahsin Erkan Ltd. Şti., Vals Elektronik, Serkay Ambalaj, 

Egeçev, Işık Kalıp ve Egekur firmaları kümelenmeyi destekleyen firmalardır. Ancak oluşacak 

kümelenmenin  

 hammadde tedarikçilerini,  

 geri dönüşüm firmalarını,  

 kalıp üreticilerini ve  

 nihai üreticiyi kapsaması gerekmektedir. 

Kümelenmeye karşı olan bu pozitif bakış açısının somut bir uygulaması Menemen Plastik Organize 

Sanayi Bölgesi’nde görülmektedir. Türkiye'de plastik sektörünün ilk kümelenmesi olacak olan 

Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesi, Menemen'e 2 kilometre, İzmir merkeze ise 35 kilometre 

uzaklıkta yer almakta, bölgeye İzmir merkezinden 20-25 dakikada, Karşıyaka'dan ise 15 dakikada 

ulaşılabilmektedir. Aliağa-Menderes hızlı tren hattı da Menemen OSB'nin sınırından geçmektedir. 

Bölgenin oluşumu tamamlandığında 45 fabrikada yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacağı 

belirtilmiştir. Menemen Plastik OSB ile firmalar 1) PETKİM gibi önemli bir hammadde tedarikçisine 

yakınlığı sebebiyle hammadde tedariğini daha kolay yapabilecek, 2) ihracat kapıları olan limanlara 

yakınlığı sebebiyle ihracatlarını artırabilecek ve 3) ulaşım kolaylığı sebebiyle müşterilerine daha iyi 

hizmet verebileceklerdir. Firmalar için cazip fırsatlar oluşturması beklenen Menemen Plastik OSB’nin 

plastik sektörüne yeni bir ivme kazandıracağı beklenmektedir. 

15. BUGÜNE KADAR HERHANGİ BİR ALANDA EĞİTİM ALDINIZ MI? CEVABINIZ “EVET” İSE, 

HANGİ ALANDA EĞİTİM ALDINIZ?  
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Sektörde faaliyet gösteren firmalar özellikle teknik konularda eğitimler aldıklarını belirtmişlerdir. 

Bunun yanında firmaların aldıkları eğitimler arasında; 5S, yangın, ilk yardım, pazarlama, iş idaresi, 

yönetim, ISO 9001, kalite yönetimi, koçluk, liderlik, dış ticaret, kanuni düzenlemeler, NLP eğitimi, e- 

ticaret, finansal analiz, finansal raporlama gibi konular yer almaktadır. Çok sayıda eğitime katılan 

firmalar olduğu gibi, hiç eğitim almayan firmalar da bulunmaktadır. 

16. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ALMAYI DÜŞÜNÜRSENİZ, HANGİ ALANLARDA ALMAYI 

İSTERSİNİZ? 

Firmalar yalın üretim, dış ticaret, uluslararası anlamda yeni pazarlar bulma ve bu pazarlara nüfuz 

etme stratejileri, muhasebe ve kurumsallaşma, güncel yönetim sistemleri, küresel rekabet, e-ticaret, 

marka yönetimi, ürün geliştirme ve kalite yönetimi, kurumsal yönetim, verimlilik, iletişim becerileri, 

ithalat-ihracat mevzuatı, finansçı olmayanlar için finans, bütçeleme ve maliyet muhasebesi, müşteri 

ilişkileri yönetimi, İngilizce, tedarik zinciri yönetimi, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Yeni 

Türk Ticaret Kanunu konularında eğitim ya da danışmanlık talep etmektediler. 
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Ek 1 Sektör Kodları (NACE) 

A Tarım, Avcılık, Ormancılık 

B Balıkçılık 

C Madencilik ve Taşocakçılığı 

D İmalat 

DA Gıda; içecek ve tütün 

DB  Tekstil ve tekstil ürünleri 

DC Deri ve deri ürünleri 

DD Ağaç ve ağaç ürünleri 

DE Selülöz; kağıt ve kağıt ürünleri; basın ve yayın faaliyetleri 

DF Kömür; rafineri ve nükleer yakıt 

DG Kimya; Kimyasal ürünler, fiber 

DH Plastik ve kauçuk 

DI Metalik olmayan diğer mineral ürünler 

DJ Metal ve işlenmiş metalik ürünler 

DK Makine ve ekipman 

DL Elektrikli ve optik teçhizatlar 

DM Ulaşım araçları ve ekipmanları 

DN Başka yerde sınıflandırılmamış imalat 

E Elektrik, gaz ve su 

F İnşaat 

G Toptan ve perakende ticaret; araçların bakımı 

H Otel ve lokantalar 

I Ulaşım, Depolama ve Haberleşme 

J Finansal aracılık 

K Gayri menkul, kiralama ve iş hizmetleri 
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L Kamu yönetimi ve Savunma 

M Eğitim 

N Sağlık ve toplumsal çalışma 

O Diğer topluluk, kişisel ve toplumsal hizmetler 

 


