
 

 

 

 
Plastikler – stratejik bir sektör  

� Odak noktası ülkemizde istihdam, büyüme ve rekabettir  
Ülkemiz, yeniden istihdam, büyüme ve rekabet sağlamaya yönelik olarak kendisine iddialı 
hedefler belirledi. Sektörümüzün Avrupa'da bu hedefleri destekleyici ve sektörel 
rönesansa katkıda bulunan stratejik bir ol oynadığına inanıyoruz. 

� Çarpan etkisi: Plastikler genel ekonomide büyüme ve istihdam yaratıyor  
Plastik sektörü, diğer sektörlere değer yaratma kapasitesi nedeniyle stratejik bir rol 
oynuyor ve buna çarpan etkisi deniyor. Plastiklerin nakliye, inşaat ya da sağlık gibi diğer 
sektörlere kazandırdığı katma değer esasen bu sektörün en önemli özelliklerinden 
birisidir. Örneğin İtalya'da, plastik sektöründe yaratılan bir iş imkanı geniş ekonomide üç iş 
imkanı daha yaratıyor. 

� Plastikler Türkiye’yi değiştiriyor   
Plastik sektörü, Türkiye’de yeniliklere öncülük ediyor. Bu sektör, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine büyük yatırımlar yapan, ciddi toplumsal ihtiyaçlara işaret eden ürün ve 
hizmetlerle sektörü sürekli olarak geliştiren küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerden 
oluşuyor. Plastikler yapay organ üretmek amacıyla kök hücrelerle beraber kullanılan nano 
kompozit yapılardan en yeni akıllı telefonlara esnek ekranlar üretmeye kadar günümüzde 
var olan en can alıcı yeniliklerden bazılarının tam kalbindedir. 

� Plastikler, kaynağının verimli kullanan bir Türkiye yaratıyor 

Büyüme, ne pahasına olursa olsun değil sürdürülebilir bir modelle yaratılabilir. Bu nedenle 
kaynak verimliliği hükümet politikalarının merkezindedir. Plastikler, bu alanda çok büyük 
bir rol oynayacaktır. Plastikler hafiflik, yalıtım ve koruma gibi eşsiz özellikleri sayesinde 
kaynakları korumaya ve karbon emisyonlarını azaltmaya büyük bir katkı sağlıyor.  

Önemli tavsiyeler: 

1. Enerji ve hammadde fiyatlarında rekabet sağlayın 

Enerji ve hammadde fiyatları önemli bir rekabet faktörüdür. Bu nedenle Türkiye’ninn, iç 
enerji pazarını destekleyerek ve kaya gazının sürdürülebilir şekilde çıkarılıp 
üretilmesini sağlayarak rekabet edilebilir fiyatları koruması önemlidir. 

2. Türkiye’de doğa bilimleri eğitim ve öğretimini destekleyin 

Eğitim, Türkiye’nin başarılı ve uzun vadeli bir Araştırma ve Yenilik politikasının 
merkezinde yer alır. Türkiye, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik müfredatlarını öne 
çıkararak güçlendirmelidir.  

3. Tutarlı ve tamamlayıcı politikalar oluşturun 

Ülkemizde yeniden büyüme ve istihdam sağlamak istiyorsa, politika üreticilerinin ortak 
hedefleri konu alan tutarlı politikalar belirlemesi gerekir. Çevre, enerji ve endüstri 
politikalarını uzlaştırmak için ülkemizdeki tüm ilgili bakanlıkların hizmetleri mümkün 
olduğu kadar eşgüdüm içerisinde olmalıdır. 

 

 


