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“Türkiye
karton ambalajda
büyümeye
devam ediyor”

KARTON AMBALAJ
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI
ALİCAN DURAN:

“Türkiye genelinde sanayide bir duraklama 
olmasına rağmen yüzde altılık büyüme iyi bir 
rakamdı. 2020’de bunun altında olmayacaktır. 
Yurt dışında şöyle bir beklenti var; 2030’a kadar 
Avrupa’da karton ambalajdaki büyümenin, % 
60’ı Türkiye ve Polonya’dan bekleniyor.” 

“Turkish cardboard
packaging industry

keeps growing”

ALİCAN DURAN,
THE HEAD OF THE

CARDBOARD PACKAGING
MANUFACTURERS ASSOCIATION: 

“Despite a general stagnation in Turkish 
industries, there still was a sixth per cent 
growth, which is good. And 2020 will not be 
different. According to international figures, 
60% of the cardboard packaging in Europe 
until 2030, will come from Turkey and Poland.” 
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ürkiye ambalajdaki büyüme pozisyonunu koruyor. İh-
racatta önemli rakamlara ulaşıldı. Karton ambalaj ise 
tek başına hızlı bir şekilde büyüyor ve sadece doğal 
bölgesinde değil uzak bölgelerde de ciddi pazar pay-

ları yakalıyor. Bu başarının en önemli sebebinin ise karton 
ambalaj üreticilerinin yüksek teknolojiye yatırım yapmakta 
sınır tanımamaları. Zaten neredeyse son beş yıldır Tür-
kiye’de basım endüstrisinin en önemli yatırımlarını yapan 
matbaaların hepsi karton ambalaj matbaası. Türk karton 
ambalaj sektörüne kısa bir bakış yapacak olan Karton Am-
balaj Sanayicileri Derneği Başkanı Alican Duran ile röportajı-
mız aşağıda ve yukarıdaki resim içinde videoda. İyi okumalar 
ya da iyi seyirler…

Türkiye karton ambalaj sektörünü
2019 verileri ile değerlendirir misiniz?
Alican Duran: Karton Ambalaj, 2019 yılı ülkemizde çeşitli zor-
luklara rağmen yolunu bularak büyüyerek devam etti. Şartlar 
kötü iken bile ilerlemeye devam etti. Demek ki şartlar elve-
rişli bir hal alsa, sınırdaki sorunları çözüme kavuşturabilsek, 
Avrupa ile ilişkilerimizi iyileştirebilsek bizim açımızdan daha 
çok büyüme olacak. Özellikle Avrupa diyorum çünkü ihra-
cattaki en büyük müşterimiz Avrupa ülkeleri. Yaptığımız bir 
araştırmada en önemli müşterimizin 2 bin kilometre peri-
metrede bulunan ülkeler olduğunu gördük. Bu ölçüye göre 

urkey continues to hold on to its growth momen-
tum in packaging business. We have achieved im-
portant levels in export and cardboard packaging 
continues to grow fast by itself and achieves se-

rious market shares not only in its hinterland, but also 
in distant markets. The most important reason behind 
this success is the fact that packaging producers do not 
know any boundaries in investing in state-of-the-art te-
chnology. So much so, in the past five years, all of the 
biggest investors in Turkish printing industry have been 
cardboard packaging producers. We discussed Turkish 
cardboard packaging industry with Alican Duran, the Head 
of the Turkish Cardboard Manufacturers Association. You 
can read the interview below or just watch its video. Have 
fun reading or watching…

Can you tell us how 2019 has been for
Turkish cardboard packaging industry?
Alican Duran: Cardboard packaging, despite various dif-
ficulties in 2019 in our country, continued to grow. Even 
when things didn’t seem so well, it managed to find its 
way out of the stagnation, which means that if conditions 
get back to normal and if we can mend our relations with 
Europe, and I say especially Europe as it is our biggest 
export market, we will achieve great growth figures. Ac-

To watch the video
of the interview,

open the genARate 
application, scan

this photo and watch. 
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kimler müşterimiz olur diye baktığımızda maalesef Orta Do-
ğu’nun hali ortada. Müşteri olabilecek ülkeler şu anda sa-
vaşla boğuşuyorlar. Kuzey Afrika ile ilişkilerimiz her zaman 
olduğundan daha gergin bir durumda; ne yazık ki… Dolayı-
sıyla elimizde en önemli pazar olarak Avrupa kalıyor. İhra-
cat kendi başına kolay bir iş değil ama hepimiz üzerimize 
düşenin daha fazlasını yapmalıyız. Sonuçta sattığımız uzay 
teknolojisi değil, karton ambalaj. Satarken müşterinin yanı 
başında kendi lisanını konuşan, her istediğinde sevkiyat ya-
pabilen bir tedarikçiden bizi ne ayrıştırabilir, bizi ön plana ne 
çıkarabilir, bunu iyi anlamak lazım. Bu sadece fiyat meselesi 
değil. Kalite, servis mümkünse inovasyon, bunların hepsini 
bir paket içerisinde sunabilmemiz lazım. Sunamadığımız tak-
dirde sürdürebilir bir ihracattan bahsetmek mümkün değil. 
İç pazarda da, karton ambalajda yine büyüme var. Her şey 
beklenenden iyi gidiyor. Karton ambalajın birçok sektöre göre 
önü çok açık diyebilirim. Dünyada sürdürebilirlik trendi var 
ve bu trend tüketicileri çok katlı sıvamalı alt malzemeler ve 
plastik bazlı ambalaj kullanımdan uzaklaştırmaya çalışıyor, 
doğada çabuk çözülebilen ambalajlara itiyor. Kâğıt ve karton 
bunlardan ilk akla gelenlerden. Ülkemize bu trend daha gel-
medi ama gelecek. Bunun da yurt içi büyümemizde ilave bir 
faktör olacağını düşünüyorum.

İç piyasada %6’nın üzerinde bir büyüme var!
Türkiye’de karton ambalaj geçtiğimiz sene %6’dan fazla 
büyüdü, bu ciddi bir büyüme oranı. Ambalaj, kendi başına 
bir ürün değil; başkalarının ürettiği ürünü taşıyan, koruyan, 
vitrine konan bir ürün. Demek ki iç piyasada bu konuda bir 
ilerleme var. Bu ürünlerin bir kısmı da ihraç ediliyor. Karton 
ambalajın seyrinde ihracat çok önemli diyebiliriz.
Çalıştığımız firmalar; bisküvi, çikolata, deterjan, ilaç üretiyor 
ve biz bunların hepsine kutu yapıyoruz. Bu üreticilerin hepsi 
bölgede ürünlerini satıyor. Dolayısıyla onlar ne kadar çok 
satış yaparsa biz de o kadar çok kutu üretiyoruz. Dolayısıyla 
ihracatla ithalatı ayırmak mümkün değil. Birbirine direk ve 
endirek olarak girintili. Yani siyasal olarak huzursuzluk böl-
ge ekonomisini düşürüyor. Bölge ekonomileri düştükçe bize 
olan talep düşüyor. 
Ortadoğu’nun, Kuzey Afrika’nın oldukça rahatlamış olduğunu 
düşününce, Türkiye’nin nasıl bir ilerleme gösterebileceğini 
tahmin edebiliyorum. Şimdiki zor şartlar altında bile karton 
ambalaj büyüyor, bu sanayinin de iyi olduğunun göstergesi.

Karton ambalaj üretimi için birçok malzemeyi ithal
ediyoruz, satarken ne kadar kâr elde ediyoruz?
Türkiye’deki ihraç edilen diğer ürünlere göre
nasıl durumdayız?
Alican Duran: Türkiye’deki karton ambalajın satış tonu, de-
ğerinin 2 katı. Bu açıdan iyi ama daha da iyi olabilir. Tür-
kiye’deki ana hammadde üretimi yeterli olmadığı için, ara 
üretici, ara ihracatçı durumuna geçiyoruz. Yardımcı madde, 
makine üretimi yapan şirketlerimiz de var tabi. Geri dönü-
şümlü kartonda neredeyse %70 - %75 kendimize yete-
bilecek durumdayız, bunlar sevindirici tarafları. Teknolojiyi 
ve hammaddeyi kendiniz ürettiğiniz anda ara üretici olmak 
yerine ana üretici oluyorsunuz. Ama bundan daha da iyi bir 

cording to our researches, our biggest markets are count-
ries that are within 2 thousand km.  This means that that 
most of our potential markets are grappling with wars. 
Unfortunately, our relations with North Africa are strained 
like they have never been… Therefore, we are only left 
with Europe as our biggest market. Export is not easy but 
we have to do more than we can. After all, we are not 
selling space technology, it is only cardboard packaging. 
We have to understand how we can gain advantage over 
suppliers in the countries of our buyers, given that those 
suppliers are always there, speak the same language, 
can supply any moment etc. This is not only about costs. 
Quality, service, innovation if possible; we have to be able 
to present all of them in a package. Unless we can do 
that, we cannot talk about export. There is still growth in 
domestic market and things are better than we expected. 
So despite everything, I can say that cardboard packaging 
business has potential compared to other industries. The 
world is into the sustainability trend, which tries to drive 
consumers away from the consumption of laminate and 
plastic packaging and encourages them to use bio-degra-
dable products. Cardboard and papers are the first options 
that come into mind when it comes to sustainability. We 
haven’t got this trend yet in our country, but we will. And 
I think it will contribute to domestic growth once it comes. 

More than 6% growth in domestic market!
Cardboard packaging grew more than 6% last year, whi-
ch is impressive. Packaging is not a standalone product, 
it carries the products of others, protects them and are 
displayed on shelves. This shows that there is develop-
ment in this area in the domestic market. And some of 
those products are exported, which makes export crucial 
for the future of cardboard packaging.

The companies we work with produce biscuits, choco-
late, detergents, pills etc and we produce boxes for all 
of them. All of these producers sell their products in the 
region, which means that the more they sell, the more 
boxes we will produce. So we cannot really separate 
import and export. They are directly and indirectly cor-
related. Political unrest damages the regional economy 
and as the regional economy gets hit, demand for our 
products drops. Once things get better in the Middle East 
and North Africa, Turkey will achieve great numbers. Even 
under the difficult conditions of now, the cardboard pac-
kaging industry grows and that’s saying something. 

We are importing many materials to produce
cardboard packaging. How much profit do
we make while selling it? How do we compare
to other imported products in Turkey? 
Alican Duran: Cardboard packages in Turkey sell for twi-
ce its worth. It is good in that way, but could be better. 
Since Turkey is not good in raw material production, we 
are only intermediate producers/exporters. Of course, 
we have companies that produce auxiliary materials and 
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hale gelebiliriz.

2019 yılı kötü geçmiş olsa bile %6lık bir büyüme var
demiştiniz, 2020 de ne kadarlık bir büyüme
bekliyorsunuz?
Alican Duran: Türkiye genelinde sanayide bir duraklama ol-
masına rağmen yüzde altılık büyüme iyi bir rakamdı. 2020’de 
bunun altında olmayacaktır. Yurt dışında şöyle bir beklenti 
var; 2030’a kadar Avrupa’da karton ambalajdaki büyüme-
nin, % 60’ı Türkiye ve Polonya’dan bekleniyor. Bu çalışmayı 
yapan da bağımsız bir şirket.  Türkiye’deki karton ambalajın 
önünün çok açık olduğu yadsınamaz derecede açık. Avru-
palılar da bunu inceliyor, yatırım konusunda da çalışıyorlar, 
diğerleri de gelecek diye bekliyoruz. 

Büyüme mevcut kapasitenin arttırılmasıyla mı
olur yoksa yeni yatırımlar olur mu?
Alican Duran: Yeni yatırımlar mutlaka olacaktır. Biz kendi 
şirketimizde de yatırım yaptık. Faizlerin de düşmesi de he-
pimiz için, daha cesaretlendirici oluyor. Bu faizlerle yatırım 
yapabilmenin daha gerçekçi olacağı kesin.

Yeni matbaalar, yeni ambalaj üreticileri görecek miyiz?
Alican Duran: Mutlaka olacaktır, ticari matbaalarda ciddi bir 
kan kaybı olduğu için, onların bir kısmı ambalaja geçmeyi bir 
çıkış olarak görüyorlar. Ama kolay olduğunu sanmasınlar; 
makineye bir kesim, bir yapıştırıcı aldığınızda bu iş bitmiyor. 
Bu bir mantalite işidir. Yapmak isteyenlere tavsiyem, işlerini 
iyi geliştirmeleridir. İki makine almakla bu iş bitmiyor, ciddi 
bir çalışma yapıp öngörülen sonuç kendileri için bir mana 
ifade ediyorlarsa ambalaj işine girsinler yoksa daha büyük 
kayba uğrayabilirler. 

ProCarton ‘Yılın Karton Ambalajı Ödülü’ başarısının
devam gelir mi ve sizce Premium ambalaj mı
yoksa akıllı ambalajlar mı?
Alican Duran: Türkiye yatırımlarıyla, anlayışıyla bilgi transferi 
ile her segmentte Avrupalılarla yarışır durumda.  PrintPark 
ödülünü tesadüfî bir başarı olarak görmüyorum. Arkasından 
gelecek başarıları görüyorum. Premium işimizin önemli bir 
bölümü ama inovasyon çok daha önemli. Pazar değişiyor 
önümüzdeki 10 yıllık pazar değişimi, geçmişteki elli yıldan 
daha fazla olacak. Bunu öngörmek gerekiyor. Geçmişteki 
yıllardaki tecrübelere istinaden, yatırım yapmak çok büyük 
hatalara yöneltir şirketleri. Bu yüzden pazarı çok iyi anlamak, 
çok önemli. Özellikle yeni jenerasyonları tanımak… Karton 
ambalaj, şanslı sektörlerden. Bunu ciddi bir şekilde anlayıp 
piyasayı iyi yöneten şirketlerde, iyi bir büyüme olacak. 

Son mesajınızı öğrenebilir miyiz?
Alican Duran: Son söylemek istediğim; Karton ambalaj önü 
açık bir sektör, ancak önümüzdeki engeller farklı… Önümüz 
de ki pazar farklı, tüketici algısı anlayışı değişiyor. Bu algıyı, 
anlayışı iyi okuyabilirseniz çok iyi hızlı büyüyebilirsiniz. Anla-
yamayanlar için ciddi sorunlar olacak. Tavsiyem, şirketlerin 
dört duvar içinde değil dört duvar dışında dünya gerçeklerini 
anlamaya çalışmaları olması, gelecekteki başarıyı belirle-
yecek en önemli başarı bu.

machines. We are capable of self-sustaining for up to 70-
75% and that is good. When you produce the technology 
and raw material yourself, you become the main produ-
cer instead of the intermediate producer. But we can be 
better. 

You said that even if 2019 was not so good, we achieved 
6% growth. How much growth do you expect in 2020?
Alican Duran: Although the industry is in stagnation ac-
ross Turkey, six per cent growth was a good figure and 
2020 will not be less. International sources expect that 
60% of the growth in cardboard packaging until 2030 will 
come from Turkey and Poland. This is the result of a third-
party researcher. So it’s clear that the cardboard packa-
ging industry has a lot of potential. Europeans see that 
and they made their investments. We believe that others 
will follow. 

Will growth come with increasing
the existing capacity or will there be new investments? 
Alican Duran: There will definitely be new investments. 
We made new investments in our company, too. Dropping 
interest rates are good news for all of us. Investing with 
lower interest rates will be more realistic for sure.  

Will we see new printers, new packaging producers? 
Alican Duran: Sure, since commercial printers keep lo-
sing job, they see shifting to packaging as a way out.  But 
they shouldn’t think it’s very easy. It’s not only about ad-
ding a cutter and an adhesive mechanism to your machi-
ne. It takes a certain state of mind. If they are serious, they 
should first study everything they need to do and if they 
decide the end-result is good enough, they should start it.  

Will ProCarton continue as successful?
Alican Duran: Turkey, with its investments, mentality and 
know-how, is on a par with European producers. Print-
Park award was not random and I believe similar suc-
cesses will follow. Premium is a part of it but innovation 
is crucial. The market is changing and the next ten years 
and how the market change during that time, will be more 
than it ever was in the past fifty years. We have to see 
that.  We have to take lessons from the past and unders-
tand the market well. Cardboard packaging is advantage-
ous. Those companies that understand this and manage 
the market well, will see substantial growth. 

Anything else you wish to add?
Alican Duran: Cardboard packing has a potential of 
growth, but the obstacles we are facing are different…The 
perception of the consumers is changing. If you are able 
to read the perception and changing trends well, you can 
grow fast. There will be serious problems for those who 
don’t . My advice is that companies should try to unders-
tand not only what’s going on around them but also in the 
market as a general. This is the key to future success.


