ELAZIĞ PLASTİK SEKTÖR GELİŞİM TOPLANTI RAPORU
1. PLASTİK SEKTÖRÜ
Plastik sektörü 1950’li yıllardan itibaren dünyada var olmaya başlayan, ciddi
sıçramalarla gelişen ve gelişme potansiyeli de yüksek olan bir sektördür. Artan dünya
nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan hammadde sıkıntısı, 1950’li yıllardan
sonra petrokimya sanayinin ürünü olan plastiğin hayatımıza girmesiyle aşılmaya
çalışılmıştır ve önemli ölçüde bu sıkıntı ortadan kalkmıştır. Bu durum plastik sektörünün
geride kalan 60 yıl içerisinde çok ciddi gelişimine sebep olmuştur.

Dünyadaki bu gelişim yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere ilk başlarda Avrupa
merkezli olmasına karşın özellikle 1990’lı yıllardan sonra Asya’ya doğru kayma
göstermiştir ve Asya’nın plastik sektöründeki bu ağırlığı daha da artma eğilimindedir.
Türkiye de bu sektörde gelişme kaydeden ülkelerdendir. Ülkemizdeki bu gelişim
doğrultusunda son yıllarda Elazığ’da plastik sektörüne özel sektörün yaptığı yatırımlarla
plastik sektörü ilde önemli bir sektör haline gelmiştir.
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2. TOPLANTININ AMACI
Elazığ Yatırım Destek Ofisi olarak ilin önem kaydeden sektörleri ile ilgili sektör
gelişim toplantılarının yapılması planlanmıştır. Bu toplantılarda, söz konusu sektörün
ulusal veya uluslararası söz sahibi önde gelen isimleriyle ilimizdeki sektör temsilcilerinin
buluşturulması, söz konusu sektörün mevcut durumunun ülke ve dünya şartlarıyla
mukayesesi, sıkıntılarının ve avantajlarının ortaya koyulması ve sektör ile ilgili
çözümlerin ve işbirliklerinin oluşması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sektör
gelişim toplantılarının ilkinin plastik sektörü gelişim toplantısı olması kararlaştırılmış ve
27 Kasım 2015 Cuma günü Elazığ Yatırım Destek Ofisi’nin düzenlediği organizasyonla
bu toplantı gerçekleştirilmiştir.
Yukarıda da bahsedildiği üzere, Elazığ’da son yıllarda kayda değer bir gelişim
sergileyen plastik sektörü ajansımız tarafından da ilimiz için gelecek vadeden bir sektör
olarak değerlendirilmektedir. Bu amaç doğrultusunda sektör gelişim toplantılarının ilkinin
plastik sektörü için yapılması kararlaştırılmıştır.
3. TOPLANTI GÜNDEMİ
Elazığ Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın tahsis
ettiği meclis toplantı salonunda 27 Kasım 2015 Cuma günü saat 14:00’da düzenlenen
plastik sektörü gelişim toplantısında davetli konuşmacı sektörün ülkemizdeki önde gelen
kuruluşu olan PETKİM’in Ürün ve Pazarlama Müdürü Sn. Mevlüt ÇETİNKAYA
olmuştur. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn. Mesut ÖZTOP, Elazığ Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Sn. İdris ALAN, Elazığ Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı Sn.
Abdulvahap YOĞUNLU, ajans uzmanları, sektör temsilcileri ve ilgili kurum ve
kuruluşların temsilcilerinin katılım sağladığı toplantı, ETSO Başkanı Sn. İdris ALAN’ın
yaptığı konuşmayla başlamıştır. ALAN konuşmalarında, plastik sektörünün Elazığ için
gelecek vadeden bir sektör olduğunu belirtmiştir ve toplantının faydalı olacağına inancını
dile getirmiştir. Ardından FKA Genel Sekreteri Sn. Mesut ÖZTOP yaptığı konuşmada,
ajansımızın sadece mali desteklerle anılan bir kurum olduğunu ancak yaptığımız toplantı
gibi ufuk açıcı, vizyon belirleyici toplantılara öncülük eden, bölgenin kalkınmasında
önemli olan noktalarda çalışmalar yürüten de bir kurum olduğunu belirterek toplantının
sektör için önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Yapılan açılış konuşmalarından sonra Sn.
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Mevlüt ÇETİNKAYA, sektörün tanımı, gelişimi, tarihi ve mevcut durumu, hammadde
kaynakları ve PETKİM’in satış stratejileri hakkında bir sunum yapmıştır. Daha sonra
planlandığı gibi interaktif bir yapıya dönüşen toplantıda, sektör temsilcilerinin soru ve
görüşleriyle katkı sağlanmış, sektörün problemleri ve Elazığ için neler yapılabileceği
konuları ele alınmıştır.
4. SONUÇ
Plastik sektörü gelişim toplantısı, Sektörün Elazığ’daki durumunun ortaya koyulması,
sektörü mevcut durumdan daha ileriye taşıma yolları ve işbirliği kurma aşamaları
açısından faydalı ve verimli bir toplantı olmuştur. Toplantıda sektör temsilcilerinden gelen
sorular ve akabinde tartışılan konular aşağıdadır:


Sektör temsilcilerinden

gelen

PETKİM’in

fiyatlarının

yüksek

olmasının

nedenlerinin ne olduğu sorusu, Sn. ÇETİNKAYA tarafından, fiyatın dünya
genelinde nafda bazlı üretim yapan büyük firmalar tarafından belirlendiği,
PETKİM’in

piyasada

fiyat

belirleyici

bir

konumda

olmadığı

şeklinde

açıklanmıştır.


PETKİM’in İzmir haricinde bölgemize yakın bir yerde veya bizzat Elazığ’da bir
depo açması hususunun sorulması üzerine ise; PETKİM’in Mersin’de bulunan
deposunun PETKİM tarafından yapılan ürün ticaretinde kullanıldığı, 2009-2012
yılları arasında yapılan ticaretin 2016’dan itibaren tekrar yapılmaya başlanmasının
planlandığı ve ayrıca bölgede, özellikle Elazığ-Malatya orijinli, bir lojistik çalışma
yapılabileceği belirtilmiştir. İldeki ve bölgedeki paydaşların PETKİM’den mal
alımı noktasında birlikte hareket etmeleri de başka bir çözüm yolu olarak ele
alınmıştır.



Ürün alım satımında €/$ paritesindeki dalgalanmadan kaynaklanan zararların nasıl
aşılması gerektiği konusunda, ÇETİNKAYA, PETKİM’in € bazlı satışlarının da
mevcut olduğunu ve bunun sorunu ortadan kaldıracağını belirtmiştir.



Plastik ürünlerinin Türkiye’de yanlış bir algıya sahip olduğunu belirten
ÇETİNKAYA, plastik ürünlerinin düşünüldüğünün aksine gayet çevreci ürünler
olduğuna vurgu yapmıştır. Plastiğin doğada çözülmemesi toprağı ve suyu kimyasal
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olarak kirletmemesini sağlamakta olduğunu ve böylece plastiğin doğaya zarar
vermemekte olduğunu açıklamıştır.


PETKİM’in satış stratejileri ile ilgili gelen soruya yönelik olarak, özellikle spot
satışlardan dolayı sıkıntı yaşanıldığı belirtilmiştir. Spotçuların ilk başta
PETKİM’den daha ucuz fiyat verdiği ancak sonradan yükseltilen fiyatlara rağmen
sektör temsilcilerinin bunun farkına varmadığı belirtilmiştir.



Toplantıdaki en dikkat çekici konulardan birisi de PETKİM Akademi olmuştur.
PETKİM Akademi uygulamasıyla sektördeki paydaşlar PETKİM’in birikiminden
yararlanma fırsatına sahip olmaktadırlar. Bu bağlamda Yatırım Destek Ofisimizin
de takibinde ilimizdeki sektör temsilcilerinin PETKİM Akademi’den en verimli
biçimde yararlanabilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca PETKİM’in
laboratuvarlarının sektörün tüm temsilcilerine analiz ve denemeler noktasında açık
olduğunu belirten ÇETİNKAYA, PETKİM olarak ildeki paydaşlarla işbirliği
içerisinde olma mesajı vermiştir.
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