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SUNUŞ	

Karton	 ambalaj	 sanayi	 Türkiye	 kağıt	 ve	 kağıt	 ürünleri	 sanayi	 içinde	 önemli	 bir	 gelişme	 ve	
büyüme	eğilimi	gösteren	sanayi	kolu	olarak	öne	çıkmaktadır.	Karton	ambalaj	sanayi	özellikle	
dünya	 ambalaj	 sanayinde	 kullanılan	 malzemelerin	 sürdürülebilir	 olması	 eğilimi	 ile	 birlikte	
dünya	genelinde	ivme	kazanmıştır.	Türk	karton	ve	karton	ambalaj	sanayi	de	son	yıllarda	bu	
ivmeden	yararlanmaktadır.			

Bununla	birlikte	2020	yılında	yaşanmaya	başlanan	covid-19	salgını	 ile	birlikte	 tüm	sektörler	
etkilenmekte	ve	yeni	normal	olarak	adlandırılan	iktisadi	ve	sosyal	hayatın	değişen	formu	hızla	
yerini	almaktadır.	Yeni	normal	dönemin	ortaya	çıkan	koşullarından	biri	olan	kağıt	ve	karton	
ambalaj	 malezmelerine	 olan	 talep	 artışı	 karton	 ambalaj	 sanayini	 genel	 olarak	 olumlu	
etkilemektedir.	Nitekim	bazı	ürün	gruplarında	talepte	daralmalar	da	yaşanmaktadır.	Karton	
ambalaj	 sanayi	 bu	 süreçte	 yeni	 normal	 dönemin	 öne	 çıkardığı	 bir	 çok	 diğer	 iş	 yapma	
koşullarına	da	uyum	sağlamaya	çalışmaktadır.		

Karton	 Ambalaj	 Sanayicileri	 Derneği	 sektörün	 en	 önemli	 sivil	 temsilcisi	 olarak	 covid-19	
salgınının	 Karton	 ambalaj	 sanayine	 etkilerini	 ortaya	 koymayı	 ve	 yeni	 normal	 dönemde	
sektöre	ve	firmalara	yol	gösterciyi	olmayı	hedeflemiştir.	

“Karton	 Ambalaj	 Sanayi”	 Raporu	 bu	 amaçla	 hazırlanmıştır.	 Rapor	 altı	 bölümden	
oluşmaktadır.	İlk	bölümde	Karton	ambalaj	sanayinin	tanımı	ve	kapsamına	yer	verilmektedir.	
İkinci	 bölümde	 ambalaj	 sektörü	 ve	 karton	 ambalajların	 konumu	 yer	 almaktadır.	 Üçüncü	
bölümde	Türkiye’de	karton	ambalaj	sanayi	sunulmaktadır.	Dördüncü	bölümde	dünya	karton	
ambalaj	 sanayi	 ve	 Türkiye’nin	 konumu	 yer	 almaktadır.	 Beşinci	 bölümde	 karton	 ambalaj	
sanayi	gelişme	beklentileri	ve	öngörüler	 ile	altıncı	bölümde	Türk	karton	ambalaj	sanayi	 için	
öncelikler	ve	öneriler	bulunmaktadır.			

Karton	 Ambalaj	 Sanayi	 Raporunun	 hazırlanmasında	 derneğin	 yönetiminin	 ve	 üyelerinin	
önemli	katkıları	olmuştur.	KASAD	Genel	Sekreteri	Erol	Gül'ün	katkıları,	yönetim	ve	üyelerden	
gelen	durum	tespitleri	ve	öneriler	Raporu	büyük	ölçüde	şekillendirmiştir.			

Bu	vesile	ile	Raporu	Türk	karton	ambalaj	sanayine	faydalı	olmasını	dileriz.	

	

Saygılarımla,		

	

Dr.	Can	Fuat	GÜRLESEL	
İstanbul,	Aralık	2020					
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1.BÖLÜM	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNİN	TANIMI	VE	KAPSAMI	
	
Çalışmanın	 ilk	 bölümünde	 karton	 ambalaj	 sanayinin	 tanımına	 ve	 kapsamına	 yer	
verilmektedir.	 Böylece	 Raporun	 içeriği	 de	 şekillenmiş	 olmaktadır.	 Karton	 ambalaj	 sanayi	
temel	girdi	olarak	karton	kullanan,	kartondan	ambalaj	ve	diğer	karton	ürünleri	üreten,	karton	
ambalaj	ve	diğer	karton	ürünleri	üzerine	baskılar	yapan	bir	sanayi	koludur.	Sanayi,	kartonu	
temel	 girdi	 olarak	 kullanarak	 kartondan	 baskılı	 ambalaj	 ve	 diğer	 karton	 ürünleri	
üretmektedir.				
	
1.1 KARTON	AMBALAJ	SANAYİNİN	TANIMI		

	
Karton	 ambalaj	 sanayinin	 tanımı	 üç	 önemli	 bileşenden	 oluşmaktadır.	 Bunlar	 karton,	
kartondan	ambalaj	ve	diğer	karton	ürünleri	ile	kartondan	ambalaj	ve	diğer	karton	ürünlerine	
yapılan	baskı	işlemidir.		
	
1. Karton	
	
Karton,	sanayi	sınıflamasında	kâğıt	ve	kâğıt	ürünleri	sanayinin	altında	yer	almaktadır.	Kâğıtlar	
uluslararası	 literatürde	 kültürel	 ve	 endüstriyel	 kâğıtlar	 olmak	 üzere	 iki	 temel	 grupta	
sınıflandırılmaktadır.	 Kültürel	 kâğıtlar	 yazı	 tabı	 kâğıtları	 ile	 gazete	 kâğıdıdır.	 Karton	
endüstriyel	kâğıtlar	grubu	içinde	yer	almaktadır.	Endüstriyel	kâğıtlar	içinde	karton	ile	birlikte	
sargılık	kâğıtlar,	 temizlik	kâğıtları,	 kraft	 torba	kâğıdı,	oluklu	mukavva	ve	sigara	 için	ve	diğer	
ince	özel	kâğıtlar	bulunmaktadır.	
	
Kartonlar,	ağırlıklı	olarak	çeşitli	ağaçlardan	elde	edilen	selüloz	ve	odun	hamuru	ve	kullanılmış	
kâğıtların	 geri	 dönüşümüyle	 elde	 edilen	bitkisel	 liflerden	üretilen,	 çok	 katlı,	 düz	 yüzeyli	 bir	
kâğıt	 türüdür.	 Kullanım	 amacına	 bağlı	 olarak	 çok	 çeşitli	 adlarda	 ve	 özelliklerde	 üretimi	
yapılmaktadır.	Ağırlıklı	 olarak	 kutu	yapımında	kullanılan	 türleri,	 tek	 yüzü	kuşeli	 üretilmekte	
olup	basılabilme,	piliyaj	ve	perforasyon	yapılabilme,	katlanabilme	gibi	özelliklere	sahiptirler.		

2. Karton	Ambalaj	Ürünleri	İle	Kartondan	Diğer	Ürünler		

Karton	ambalaj	sanayi	temel	olarak	ambalaj,	paketleme	ve	saklama	için	kutu	vb.	ürünler	ile	
aşağıda	örnekleri	verilen	kartondan	diğer	ürünleri	üretmektedir.			

KARTONDAN	YAPILAN	KUTU,	SAKLAMA	VE	PAKETLEME	ÜRÜNLERİ	
İlaç,	medikal	ürünler	
Kişisel	bakım,	kozmetik,	parfüm	
Gıda,	çay,	içecek,	şekerleme,	kek,		
Soğutulmuş	ve	donmuş	gıdalar,	
Fast	food	kutuları	
Ciklet,	Sigara,		
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Tekstil,	ayakkabı,	
Oyuncak,		
Kırtasiye,		
Ev	temizlik	ürünleri,		
Butik	kutular,	pastane,	hediyelik	eşya	kutuları,	
Vb.	
	
DİĞER	KARTON	ÜRÜNLER;	
Defter	ve	kitap	kapakları,	dosya,	klasör	
İçecek	taşıma	ambalajları,	
Karton	bardak,	tabak,	tepsi	
Oyun	kartları,	
Karton	poşet,	çanta,	
Gömlek,	çorap,	nevresim	ara	kartonları,		
Etiket,	
Bobin,	masura	
Vb.		
	
SIVAMALI	KARTON	KUTULAR	VE	DİĞER	ÜRÜNLER;	
Küçük	elektrikli	ev	eşyaları,		
Oto	yedek	parça,	
Endüstriyel	ürünler,	
Cam	eşya,		
Yaş	meyve	ve	sebze,		
Küçük	mutfak	eşyaları	
Hazır	yemek	servisi,		
Pizza,	pide	kutuları,		
Satış	noktası	teşhir	standları,	
Display	kutular,	
Vb.	
	
3. Kartondan	Ambalaj	Ürünleri	İle	Kartondan	Diğer	Ürünlere	Basım	İşleri		

	
Karton	ambalaj	sanayinin	üçüncü	önemli	unsuru	karton	ambalaj	ürünleri	ile	kartondan	diğer	
ürünlere	yapılan	basım	işlemleridir.			
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1.2	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNİN	KAPSAMI	
	
Karton	 ambalaj	 sanayinin	 kapsamı	 uluslararası	 sanayi	 sınıflaması	 olarak	 kullanılan	 NACE	
sınıflaması	çerçevesinde	sunulmaktadır.	
	
Buna	göre	karton	ambalaj	sanayinin	kapsamı	aşağıda	Tablo.1’de	sunulmaktadır;		
	
Karton	Ambalaj	Sanayinin	NACE	ana	sınıfı:	17.21.14	tür.	
	
17.21.14	 sanayi	 sınıfı;	 Katlanır	 koli,	 kutu	 ve	 benzeri	 muhafazalar,	 oluklu	 olmayan	 kağıttan	
veya	mukavvalardan		
	
Ancak	 karton	 ambalaj	 sektörü	 aşağıda	 verilen	 NACE	 sınıfları	 kapsamlarındaki	 ürünlerden,	
bazılarını	da	üretmektedir:	(örnekleri	1.1.2	de	verilmiştir)	
	
17.21.12	sanayi	sınıfı;	Torbalar	ve	çantalar	
17.21.15	 sanayi	 sınıfı;	 Kutu	 tipi	 klasörler,	 evrak	 rafları,	 saklama	kutuları	 ve	benzeri	 eşyalar,	
kağıttan	yapılmış	(büro,	mağaza	ve	benzeri	yerlerde	kullanılan)	
17.22.13	 sanayi	 sınıfı;	 Tepsi,	 tabak,	 kase,	 bardak	 ve	 benzerleri,	 kağıt	 veya	 mukavvadan	
yapılmış	
17.23.12	 sanayi	 sınıfı;	 Zarf,	 mektup	 kartı,	 baskısız	 kartpostal,	 kartpostal	 (kağıttan	 veya	
mukavvadan	yapılmış);	kağıt	kırtasiye	ürünlerini	içeren	kutu,	poşet,	portföy	dosya	ve	yazı	seti	
(kağıttan	veya	mukavvadan	yapılmış)	
17.23.13	 sanayi	 sınıfı;	 Sicil	 defterleri,	 muhasebe	 defterleri,	 klasörler,	 formlar	 ve	 diğer	
kırtasiye	ürünleri,	sümenler	ve	kitap	kapakları,	kağıttan	veya	mukavvadan	yapılmış		
17.29.11	sanayi	sınıfı;	Etiketler,	kağıttan	veya	mukavvadan	yapılmış	
17.29.19	 sanayi	 sınıfı;	 Sigara	 kağıdı;	 kağıt	 veya	 mukavvadan	 bobin,	 makara,	 masura	 ve	
benzeri	destekler;	filtre	kağıtları	ve	mukavvaları;	başka	yerde	sınıflandırılmamış	diğer	kağıt	ve	
mukavva	ürünler	
	
Tablo	1	de,	Karton	Ambalaj	Sanayi	kapsamı;	ana	sınıf	olan	17.21.14	yanında	sektörün	ürettiği	
bazı	ürünlerin	de	 içinde	olduğu	17.21.15,	17.22.13,	17.23.13	olarak	belirlenmiş	ve	bunlarla	
ilgili	verilere	de	yer	verilmiştir.	Ancak	bunlar	dışında	17.21.12,	17.23.12,	17.29.11,	17.29.19	
içinde	de	sektör	tarafından	üretilen	ürünler	bulunmaktadır.		
NOT:	 NACE	 Nomenclature	 statistique	 des	 Activites	 economiques	 dans	 la	 Communaute	
Europeenne	 	 (Avrupa	Topluluğunda	Ekonomik	Faaliyetlerin	 İstatistiki	Sınıflaması)	alt	kırılımı	
ise	PRODCOM	 List	of	PRODucts	of	 the	European	COMmmunity	 (Avrupa	Birliği	Sanayi	Ürün	
Listesi)	 dir.	 PRODTR	 ise	 Avrupa	 Birliği	 Sanayi	 Ürün	 Listesi	 Türkiye	 versiyonu	 olup	 birebir	
PRODCOM	a	eşdeğerdir.	Bu	kodların	zaman	zaman	revize	edilmekte	ve	yıllara	göre	değişiklik	
gösterebilmektedir.	 Dolayısıyla	 NACE	 kodlarıyla	 PRODCOM/PRODTR	 kodlarının	 yalnız	 ilk	 4	
karakteri	 sabit	 kalıp	 birbirini	 tutmakta,	 uzantıları	 ise	 değişiklik	 gösterebilmektedir.	
Araştırmada	 verilen	 TUİK	 verileri	 PRODCOM/PRODTR	 2017-2018	 versiyonuna	 göre	
verilmiştir.		
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TABLO.1	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNİN	KAPSAMI	
PRODCOM		

Sanayi	Sınıflama	
Kodu	

PRODCOM	Sanayi	Sınıfı	

17.21.14	 Katlanır	koli,	kutu	ve	benzeri	muhafazalar,		

17.21.14.00.01	 Katlanabilir	kutular	ve	diğer	paketleme	malzemeleri	(sıvılar	için	olanlar)	

17.21.14.00.02	
	 Oluksuz	kartondan	katlanabilir	kutular	ve	diğer	paketleme	malzemeleri	

17.21.14.00.03	
	 Oluksuz	sert	kartondan	katlanabilir	kutular	ve	diğer	paketleme	malzemeleri	

17.21.14.00.05	 Oluksuz	kartondan	katlanabilir	kutular	ve	muhafazalar;	diğerleri	
	 	

17.21.15	
Kutu	tipi	klasörler,	evrak	rafları,	saklama	kutuları	ve	benzeri	eşyalar,	(büro,	
mağaza	ve	benzeri	yerlerde	kullanılan)	

	 	
17.22.13	 Tepsi,	tabak,	kase,	bardak	ve	benzerleri		

	 	

17.23.13	
Sicil	defterleri,	muhasebe	defterleri,	klasörler,	formlar	(kartondan	kapakları)	ve	
diğer	kartondan	kırtasiye	ürünleri		

	
2.	BÖLÜM	AMBALAJ	SEKTÖRÜ	VE	KARTON	AMBALAJLARIN	KONUMU		
	
Çalışmanın	 ikinci	bölümünde	ambalaj	sektörü	ve	ambalaj	sektöründe	kullanılan	malzemeler	
ile	karton	ve	karton	ambalajların	yerine	ilişkin	değerlendirmeler	yapılmaktadır.	Buna	göre	ilk	
olarak	 ambalaj	 sektöründeki	 gelişmeler	 ve	 değişen	 tercihler	 incelenmektedir.	 Ardından	
karton	ambalajların	gelişmeler	ve	değişen	tercihler	içindeki	konumuna	yer	verilmektedir.		
	
2.1	AMBALAJ	SEKTÖRÜNDE	GELİŞMELER	VE	DEĞİŞEN	TERCİHLER					
	
Ambalaj,	üretilen	ürünleri	sürdürülebilir	şekilde	saran,	saklayan,	koruyan,	stoklayan,	taşıyan,	
ürünün	 teşhir	 edilmesini	 ve	 satılmasını	 sağlayan	 bir	 endüstriyel	 ürün	 olarak	
tanımlanmaktadır.	 Tarım	 ve	 imalat	 sanayi	 dahil	 çeşitli	 sektörlerde	 üretilen	 ürünlerin	
ambalajın	 tanımındaki	 işlevleri	 gerçekleştirebilmesi	 için	 bir	 ambalaja	 gereksinimi	
bulunmaktadır.	Ambalaj	bu	yönü	ile	tüm	sektörler	için	önemli	bir	işlev	yerine	getirmektedir.		
		
Ambalajda	kullanılan	malzeme,	renkler,	stil,	biçim	ve	tasarım	bir	araya	gelerek	çoğu	zaman	
kullanıcı	 hafızasında	 bir	 imaj	 oluşturmaktadır.	 Bu	 imaj,	 kullanılan	 malzeme	 ve	 yapılan	
tercihlerin	 doğru	 olması	 durumunda,	 başarılı	 ve	 olumlu	 bir	 imaj	 olup	 satışlara	 olumlu	 etki	
yaparken;	 yanlış	 tercih,	 tasarım	 ve	 malzemeler,	 başarısız	 ve	 olumsuz	 etkilere	 sebep	
olmaktadır.	 Bu	 bakımdan	 ambalaj,	 markanın	 pazarda	 tutunmasını	 sağlayan	 önemli	
faktörlerden	birisi	olarak	da	işlev	görmektedir.			

Ambalaj	 sektörü	 ise	 çeşitli	 materyalleri	 kullanarak	 ambalaj	 malzemeleri	 üretimini	
gerçekleştiren	önemli	bir	endüstridir.	Ambalaj	sektörü	ürettiği	ambalaj	ürünleri	ile	tüm	diğer	
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sektörlerin	ambalaj	 ihtiyaçlarını	 karşılamaktadır.	Bu	yönü	 ile	hemen	 tüm	diğer	 sektörler	 ile	
ilişki	ve	işbirliği	içinde	bulunmaktadır.			
	
Ambalaj	 sektörü	 bütün	 diğer	 alanlarda	 olduğu	 gibi	 küresel	 gelişme	 ve	 beklentilerden	
etkilenmektedir.	Günümüzde	yaşanan	küresel	 ısınma,	 teknolojik	gelişmeler,	değişen	üretim	
yönetmelikleri,	 müşteri	 istek	 ve	 beklentileri,	 firmaların	 üretim	 sürecini	 geliştirme	 ve	 birim	
maliyetini	düşürme	üzerine	girişimleri	ambalaj	sektörünü	doğrudan	etkilemektedir.	Ambalaj	
endüstrisi	bu	etkilere	bağlı	olarak	kullandıkları	malzemeleri,	tasarımları	ve	yine	kullandıkları	
kimyasalları	belirlemekte,	ambalaj	baskılarına	yön	vermektedirler.		
	
Ambalaj	 sektörünün	 gelişmişliği	 ve	 kişi	 başına	 ambalaj	 tüketimi	 genel	 olarak	 “yaşam	
standardı	ve	ekonomik	faaliyetlerin	gelişmişlik	göstergesi”	olarak	da	değerlendirilmektedir.	

Ambalaj	 sektörü	 aynı	 zamanda	 baskı	 endüstrisinin	 de	 çok	 geniş	 ve	 geleneksel	 bir	 alanıdır.	
Baskı	 endüstrisi	 ambalaj	 ürünlerinin	 malzeme	 seçimini,	 tasarımını	 ve	 baskısını	
gerçekleştirmektedir.	 Müşterilerin	 ambalaj	 malzeme,	 tasarım	 ve	 baskı	 beklentileri	 sürekli	
yenilenmektedir.	Özellikle	malzeme	tercihleri	belirleyici	olmaktadır.			
	
Müşteri	ve	kullanıcı	talepleri	ile	sürdürülebilirlik	hedefi	malzeme	özelliklerinin	yenilenmesini	
belirleyen	 iki	 önemli	unsur	durumundadırlar.	Malzeme	özelliklerinin	 seçimi,	ürünün	 fiziksel	
ve	 kimyasal	 özelliklerine	 göre	 belirlenirken;	 günümüzdeki	 biyo-çözünürlük,	 geri	 dönüşüm,	
tekrar	 kullanılabilirlik,	 yenilenebilen	 kaynaklardan	 üretilmesi	 ile	 sürdürülebilirlik	 ve	 karbon	
ayak	 izini	 azaltmaya	 dair	 küresel	 eğilimler	 ambalajın	 özelliklerini	 değiştiren	 ana	 nedenler	
haline	 gelmiştir.	 Buna	 bağlı	 olarak	 ambalaj	 malzemlerinde	 petrol	 bazlı	 ürünlerden	 doğal	
kaynak	 bazlı	 ürünlere	 ve	 depolama	 alanı	 ve	 nakliye	 ihtiyacını	 azaltan	 fonksiyonel	 ambalaj	
malzemelerine	ve	tasarımlarına	doğru	geçilmektedir.		
	
Günümüzde	 gelişen	 teknoloji	 ve	 değişen	 hayat	 tarzları	 ile	 birlikte	 ambalaj	 sektöründen	
beklenti	 ve	 istekler	 de	 değişmektedir.	 Küresel	 ısınma,	 modern	 hayat	 tarzları,	 mevcut	
kaynakların	 verimli	 kullanımı,	 ekonomik	 kaygılar	 gibi	 nedenler	 ambalaj	 sektörünü	 en	 çok	
etkileyen	ve	değişime	zorlayan	nedenlerin	başında	gelmektedir.		

Bütün	bu	baskın	unsurlar;	ambalajın	üretiminde	kullanılan	tasarım,	malzeme,	kimyasallar	ile	
üretim	yöntemleri	üzerinde	köklü	değişikliklere	ve	yeni	yönelimlere	neden	olmaktadır.		

Ambalaj	 tasarımı	 alanında;	 çevreye	 duyarlı,	 günlük	 hayatta	 kullanımı	 kolaylaştıran,	 işlevsel	
tasarımlar	öne	çıkmaktadır.		

Materyal	 kullanımında;	 geri	 dönüştürülebilir,	 sürdürülebilir,	 doğada	 kendiliğinden	 bozunan	
kâğıt	materyallere	yönelim	artmaktadır.	Kullanıcıların	tercihlerini	bu	yönde	yapması	sağlık	ve	
çevre	koruması	bakımından	önem	arz	etmektedir.		

Akıllı	 ambalaj	 olarak	 geliştirilen	 yöntemlerle	 ürünlerin	 taşıma,	 depolama	 ve	 satış	
dönemlerinde	 tazeliğinin	 korunması	 konularında	 tüketiciyi	 bilgilendirmesi	 ve	 ürün	
kayıplarının	önlenmesi	sağlanmaktadır.	
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Sonuç	 olarak	 dünya	 genelinde;	 artan	 sağlık	 bilinci,	 ambalaj	 üretim	 yönetmelikleri,	müşteri	
farkındalığı,	 istek	 ve	beklentileri,	 gelişen	 teknoloji	 doğrultusunda	ambalaj	 alanında	değişim	
ve	yenilikler	yaşanmaktadır.		
	
Küresel	 eğilim	 olarak	 biyobazlı	 ve	 kâğıt	 esaslı	malzemelere	 bir	 yönelim	 bulunmaktadır.	 Bu	
malzemeler	 sürdürülebilir	 ve	 doğada	 kendiliğinden	 bozunan	 malzemeler	 oldukları	 için	
gelecekte	de	yaygın	olarak	kullanılmaları	beklenmektedir.	Günlük	hayatta	düşük	porsiyonlu,	
açık	 ve	 anlaşılır	 etiketi	 olan,	 hızlı-modern	 hayat	 tarzında	 tüketimi	 kolaylaştıran,	 işlevsel	
ambalajlar	tercih	edilmektedir.		
	
Ambalaj	 sektöründe	günümüzde	5	 çeşit	materyal	 en	 fazla	 kullanılan	malzemelerdir.	Bunlar	
sırasıyla	plastik,	 kâğıt,	metal,	 cam	ve	diğer	 (odun,	 kumaş)	malzemelerdir.	Dünya	genelinde	
sürdürülebilirlik	 ile	 ilgili	mevcut	 kaygı	 ve	 yönelimler	nedeniyle	 kâğıt	 ve	 karton	ambalajların	
önem	kazandığı	görülmekte,	gelecekte	bu	tarz	ambalajlara	talebin	artması	beklenmektedir.		

Dünya’da	 ambalaj	 sektöründe	 kullanılan	 materyallerin	 dağılımı	 aşağıda	 sunulmaktadır.	 En	
çok	kullanılan	malzeme	kartondur	ve	payı	 kademeli	olarak	artarak	2019	yılında	yüzde	33,2	
olarak	gerçekleşmiştir.	Esnek	ambalajlar	 ikinci	sırada	yer	almaktadır	ve	bu	malzemenin	payı	
da	kademeli	olarak	yükselerek	2019	yılında	yüzde	25,2	olmuştur.	Sert	plastik	malzemelerinin	
payı	ise	gerilemektedir.				

TABLO.2	DÜNYA’DA	AMBALAJ	MATERYALLERİNİN	DAĞILIMI	YÜZDE	
	 2012	 2016	 2018	 2019	

KAĞIT/KARTON	 31	 32	 32,8	 33,2	

ESNEK	AMBALAJ	 20	 23	 23,0	 25,5	

SERT	PLASTİK	 21	 22	 20,0	 18,7	

METAL	 15	 12	 12,8	 12,1	

CAM		 7	 7	 7,0	 5,8	

DİĞER	 6	 4	 4,4	 4,7	

TOPLAM		 100	 100	 100,0	 100,0	
KAYNAK:	Smithers	Pira,	Future	of	Global	Packaging	2024,	Ağustos	2020			
	
2.2.	KARTON	AMBALAJ	MALZEMELERİ	
	
Karton	 işlenmesi	kolay	olduğundan	ayrıca	 taşınması	 sırasında	az	yer	kaplaması	ve	dayanıklı	
olması	 bakımından	 ambalaj	 malzemesi	 olarak	 tercih	 edilmektedir.	 Çok	 değişik	 kalitede	 ve	
gramajda	üretilebilen	kartondan	yapılan	karton	ambalajlar,	 sayısız	biçim	ve	görünüşte	elde	
edilmektedir.	Karton	ambalajlar	aynı	zamanda	en	ekonomik	ambalaj	çeşitlerindendir.		
	
Karton	 ambalajlar	 daha	 çok	 atık	 kağıdın	 yeniden	 işlenmesi	 sonucu	 elde	 edilen	 kartondan	
üretilen	ve	kağıt	ambalajlara	göre	daha	dayanıklı	olan	ambalaj	 türüdür.	Parlak	ve	pürüzsüz	
yüzeyleri	 ile	 farklı	 boyut	 ve	 biçimde	 ürünleri	 taşıma,	 saklama	 ve	 sunma	 kolaylığı	
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sağlamaktadır.	 Karton	 ambalajlar	 ihtiyaca	 göre	 kolayca	 şekillenerek	 ürünleri	 kapladığından	
çok	 sayıda	 sektör	 tarafından	 tercih	 edilmektedir.	 Karton	 ambalajların	 üretiminde;	 baskı	
hazırlık,	 baskı	 ve	 lak	 uygulama,	 baskı	 sonrası	 işlemler	 olan	 kesim,	 piliyaj	 ve	 katlama,	
yapıştırma	gibi	bir	dizi	işlem	yapılmaktadır.	

Karton	en	sürdürülebilir	ambalaj	malzemesidir.	Yenilenebilir	hammaddelerden	üretilmektedir.	
Geri	 dönüştürülebilir	 bir	 malzeme	 olan	 karton	 ürünler,	 tüm	 diğer	 ambalaj	 malzemelerine	
göre	 en	 yüksek	 geri	 kazanım	 oranına	 sahiptir.	 Yüksek	 geri	 kazanım	 oranı	 iyi	 yönetilebilen	
kapalı	geri	dönüşüm	döngüsünden	kaynaklanmaktadır.		
	
Aşağıda	 Şekil.1’de	 karton	 ambalaj	 malzemelerinin	 kapalı	 geri	 dönüşüm	 döngüsü	 yer	
almaktadır.	Karton	ambalajlar	tüketimi	sonrası	hızla	ve	yüksek	oranda	geri	kazanılarak	karton	
üretiminde	 kullanılan	 hammaddeye	 dönüştürülmektedir.	 Bununla	 birlikte	 doğal	 elyaflardan	
karton	üretimi	de	halen	sürmektedir.			
	
ŞEKİL.1	KARTON	AMBALAJIN	GERİ	DÖNÜŞÜM	DÖNGÜSÜ	

	
Kaynak:	Nachhaltige	Verpackungen	2018,	Horst	Bittermann	–	Mayr	Melnhof	Gruppe,	KASAD	
	
Ambalaj	 malzemelerinde	 aranan	 çeştili	 özellikle	 bulunmaktadır.	 Bunların	 başında	 giderek	
malzemelerin	sürdürülebilir	yani	yenilenebilen	kaynaklardan	elde	edilmesi	ve	çevreyi	tahrip	
etmemesi	 gelmektedir.	Diğer	bir	özellik	 sertlikleridir.	 Yine	darbe	dayanımı	bir	diğer	 aranan	
özelliktir.	Basılabilirlik	te	ambalaj	malzemelerinde	aranan	önemli	bir	özelliktir.		
	
Bu	 özellikler	 itibari	 ile	 değerlendirildiğinde	 aranan	 4	 kriteri	 de	 sağlayan	 tek	 ambalaj	
malzemesi	 karton	 ambalaj	 malzemeleridir.	 Karton,	 gerekli	 sertlik,	 darbe	 dayanımı,	
basılabilirlik	ve	sürdürülebilirlik	kriterlerini	birlikte	sağlamaktadır	ve	bu	nedenle	giderek	daha	
yüksek	miktarda	ve	oranda	talep	edilmekte	ve	kullanılmaktadır.					
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TABLO.3	AMBALAJ	MALZEMELERİNİN	ÖZELLİKLERİ		

ÖZELLİKLER	 CAM	 ALUMİNYUM	 KARTON	
PLASTİK	

PE	 PP	 PET	

SERTLİK	 +	 -	 +	 x	 +	 +	

DARBE	
DAYANIMI	 -	 +	 +	 +	 x	 +	

BASILABİLİRLİK	 -	 -	 +	 -	 -	 +	

SÜRDÜRÜLEBİLİR	 +	 -	 +	 -	 -	 -	

Kaynak:	Mayr-Melnhof	Karton,	Cartonboard	Market	2016,	KASAD	
	
Ambalaj	 malzemelerinde	 günümüzde	 en	 çok	 aranan	 kriter	 ve	 tercih	 sebebi	 geri	
dönüştürülebilir	olmalarıdır.	 	Bu	kriter	 itibari	 ile	karton	ambalajlar	en	yüksek	geri	dönüşüm	
(recycling)	oranına	 sahip	ambalaj	 türleridir.	Avrupa	Birliği	ülkelerinde	2017	yılı	 itibariyle	en	
yüksek	 geri	 dönüşüm	 oranına	 yüzde	 85,5	 ile	 kâğıt	 ve	 karton	 ambalaj	 atıkları	 sahip	
bulunmaktadır.	 	 Yeniden	 değerlendirme	 oranı	 (recovery	 rate)	 ise	 2017	 yılında	 yüzde	 93	
olarak	gerçekleşmiştir.					
	
ŞEKİL.2	AVRUPA	BİRLİĞİ’NDE	AMBALAJ	ATIKLARININ	GERİ	DÖNÜŞÜM	ORANI	2017		

Kaynak:	Eurostat,	Packaging	waste	recycling	statistics	
	
Karton	 geri	 dönüştürülebilir	 bir	 ambalaj	 malzemesi	 olduğu	 gibi	 aynı	 zamanda	 doğada	
biyolojik	 olarak	 parçalanabilir	 bir	 üründür.	 Karton	 doğal	 elyaf	 bazlı	 bir	 malzeme	 olması	
nedeniyle	 doğaya	 bırakıldıklarında	 bir	 kaç	 ay	 içinde	 tamamen	 çözünmektedirler.	 Fosil	
yakıtlardan	elde	edilen	plastikler	 ise	çözünmemekte	ve	parçalanarak	mikro	plastikler	haline	
gelmektedirler.	Doğada	yok	olmaları	ise	bir	kaç	bin	yıl	sürebilmektedir.	İklim	değişimine	karşı	
sürdürülebilirlik	 hedefi	 ambalaj	 malzemeleri	 tercihlerinde	 yine	 belirleyici	 olmaktadır.	
Sürdürülebilirlik	hedeflerine	ulaşılması	için	sanayilerin	tüm	süreçlerinde	karbon	salınımlarını	
azaltması	 istenmektedir.	 Kullanıcı	 ve	 tüketici	 tercihleri	 de	 daha	 düşük	 karbon	 salınımına	
sahip	ürünler	olmaktadır.					
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Bu	 çerçevede	 diğer	 ambalaj	 malzemeleri	 ile	 karşılaştırıldığında	 (Pro	 Carton	 (2014)	 &	 IVL	
(2009)	Karbon	ayak	 izi	metadolojisi)	 karton	en	düşük	karbon	salınımına	 (salınım	değeri/ton	
üretim	başına)	sahip	ambalaj	malzemesi	olarak	hesaplanmaktadır.			
	
Sürdürülebilirlik	 hedeflerine	 ulaşmak	 için	 diğer	 ambalaj	 malzemelerine	 düzenlemeler	 ve	
kısıtlamalar	 getirilmektedir.	 Sürdürülebilir	 ambalaj	 dünyada	 gittikçe	 büyük	 önem	
kazanmaktadır.	 Bu	 amaçla	 ülkeler	 yeni	 düzenlemelere	 gitmekte,	 büyük	 zincir	marketler	 ve	
gıda	 firmaları	 gelecek	 5	 yıl	 için	 plastik	 kullanımının	 azaltılması	 yönünde	 küresel	 bazda	
hedeflerini	 açıklamaktadırlar.	Bu	düzenleme	ve	kısıtlamalar	 ile	 karton	ambalaj	malzemeleri	
kullanımı	da	artmaktadır.							
	
Avrupa	Birliği	bu	düzenleme	ve	kısıtlamalarda	öncülük	yapmaktadır.	2011	yılında	yayınlanan	
AB	 Döngüsel	 Ekonomi	 &	 Plastik	 Stratejisi	 çalışması	 gereği	 2021	 yılından	 itibaren	 geri	
dönüşüm	 gerçekleşmediği	 taktirte	 plastik	 ambalaj	 atıkları	 için	 ton	 başına	 800	 Euro	 ulusal	
vergi	 alınacaktır.	 Yine	 bu	 strateji	 belgesi	 ile	 ambalajlarda	 geri	 dönüşüme	 uygun	 tasarım	 ve	
kalite	 standartları	 belirlenmiştir.	 Tek	 kullanımlık	 (plastik	 bardak,	 tabak,	 çatal	 bıçak,	 içecek	
pipetleri	 vb.)	 plastik	 malzeme	 kullanımına	 yasaklar	 gelmektedir.	 Geri	 dönüşüm	 için	 plastik	
şişelerin	 yüzde	 90	 oranında	 toplanması	 ve	 depozito	 uygulanması	 hedeflenmektedir.	 Plastik	
poşet	kullanımı	azaltılmakta	ve	yasaklanmakatdır.			
	
Karton	 ambalaj	malzemeleri	 gelişen	 teknoloji	 ve	 inovatif	 uygulamalar	 ile	 işlevselliklerini	 ve	
kullanım	 alanlarını	 artırmaktadır.	 Bu	 nedenle	 karton	 ambalaj	 malzemeleri	 hem	 daha	 çok	
tercih	edilmekte,	hem	de	diğer	ambalaj	malzemeleri	yerine	ikame	edilmektedir.						
	
Bu	 alanların	 başında	 karton	 ambalaj	 malzemelerinin	 bariyer	 özelliği	 gelmektedir.	 Bariyer	
özellikli	 kartonlar	 öncelikle	 çevre	 dostu	 çözümler	 sunmaktadır.	 Tamamiyle	 geri	
dönüştürülebilir	ve	biyolojik	olarak	parçalanabilirdirler.	Uluslararası	ambalaj	yönetmelikleri	ve	
gıda	mevzuatlarına	uygundurlar.	Hem	karton	ambalaj	proseslerinde,	hem	de	dolumda	yüksek	
işlevsellik	ve	mükemmel	makina	performansı	göstermektedirler.	 	Bariyer	özelliği	olan	karton	
ambalaj	malzemlerinin	kullanım	alanları	hızla	artmaktadır;	

	
Bariyer	özelliği	olan	kartonlar	mineral	yağ	migrasyon	sorunlarını	çözmekte	ve	ve	yüksek	ürün	
güvenliği	 sağlamaktadır.	 Soğutulmuş	 ve	 dondurulmuş	 gıdaların	 ambalajlarının	 zarar	
görmemesi	 için	 geliştirilen	 karton	 ve	 linerler	 düşük	 sıcaklıklarda	 yüksek	 kutu	 stabilitesi	
sağlamaktadır.		Gıda	ambalajı	dekoratif	ve	iştah	açıcı	bir	etkiye	sahip	olmaktadır.	Yağ	bariyerli	
karton	ideal	bir	sunum	yapmaktadır.		Yağ	bariyeri	olan	kartonlar	gıda	ile	doğrudan	temas	için	
uygundur.	Nem	&	Yağ	bariyerli	kartonlar,	çok	yağlı	ürünlerin	paketlenmesi	için	uygundur.	Şekil	
verilebilir	kartonlar	yuvarlak	form	ve	özel	katlama	gerektiren	işlerde	kullanılmakta	olup,	özel	
esneklik	ve	şekil	verilebilme	özelliği	olan	kartonlardır.	Fungisit	uygulanmış	kartonlar	ekstrem	
yüksek	 hava	 rutubeti	 ve	 sıcaklıklarda	 hijyen	 ve	 kozmetik	 ürünlerinin	 uzun	 süreli	 ve	 güvenli	
olarak	korunması	için	geliştirilmiştir.			
	
Karton	ambalaj	malzemeleri	kaliteli	görünümleri,	iyi	basılabilirlik,	yenilenebilen	kaynak,	hafif	
ve	kullanışlı	olma	özellikleri	ile	artan	oranda	talep	edilmekte	ve	kullanılmaktadır.	
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3. BÖLÜM	TÜRKİYE’DE	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ		
	
Çalışmanın	üçüncü	bölümünde	Türkiye’de	karton	ambalaj	sanayi	yer	almaktadır.	Bu	bölümde	
karton	 ambalaj	 sanayi	 ayrıntılı	 olarak	 incelenmekte	 ve	 değerlendirilmektedir.	 İnceleme	 ve	
değerlendirmeler	dört	alt	başlıkta	yapılmaktadır.	
	
İlk	olarak	karton	ambalaj	 sanayinin	 temel	girdisi	olan	karton	ve	Türkiye’de	karton	sanayine	
yer	 verilmektedir.	 İkinci	 olarak	 Türkiye’de	 karton	 ambalaj	 sanayi	 temel	 göstergeleri	
sunulmaktadır.	 Üçüncü	 olarak	 karton	 ambalaj	 sanayi	 dış	 ticareti	 verileri	 sunulmakta	 ve	
değerlendirilmektedir.	 Dördüncü	 bölümde	 ise	 ambalaj	 sanayinde	 eğilimlere	 ve	 gelişme	
dinamiklerine	yer	verilmektedir.				
		
3.1 KARTON	 AMBALAJ	 SANAYİNİN	 TEMEL	 GİRDİSİ	 OLARAK	 KARTON	 VE	 TÜRKİYE’DE	

KARTON	SANAYİ	
	

3.1.1	AMBALAJ	SANAYİNDE	KULLANILAN	KARTONLAR	
	
Karton	 Ambalaj	 üretiminde	 kullanılan	 belli	 başlı	 kuşe	 karton	 türlerinin	 açıklaması	 aşağıda	
verilmektedir.	 Karton	 çok	 katlı	 olarak	 üretilmektedir	 ve	 farklı	 katlarında	 farklı	 elyaf	 türleri	
kullanılarak	farklı	karton	türleri	oluşmaktadır.	

a) Kroma	(Dubleks)	ve	Tripleks	Kartonlar	(uluslararası	adlarıyla	WLC	ya	da	GD	ve	GT):	Eski	
kağıt	 olarak	 ta	 isimlendirilen	 atık	 kağıtlar	 kullanılarak	 elde	 edilen	 geri	 kazanılmış	 elyaf	
(ikincil	elyaf)	kullanılarak	üretilen	bu	kartonların	Üst	yüzü	beyaz	kuşeli,	orta	katı	gri,	arka	
yüzü	 ise	 karton	 türüne	 göre,	 kroma	 kartonda	 gri	 ve	 tripleks	 kartonda	 beyaz,	 krem	 ve	
kahve	rengindedir.		
	

b) Bristol	Kartonlar	(uluslararası	adlarıyla	FBB,	SBS	ya	da	GC	ve	GZ):	Ağaçlardan	elde	edilen	
selüloz	ve	odun	hamuru	(birincil	elyaf)	kullanılarak	üretilen	bu	kartonların	da	üst	yüzleri	
beyaz	 kuşeli	 olup,	 FBB	 ya	 da	 GC	 adı	 verilen	 kartonların	 orta	 katları	 sarı-krem	 ve	 arka	
yüzleri	de	alt	türüne	göre	beyaz	ve	sarı-krem	renkte,	SBS	ya	da	GZ	adı	verilen	kartonların	
ise	tüm	katları	beyazdır.	

	
c) Kraft	Kartonlar	(uluslararası	adıyla	SUB	ya	da	GN):	Bu	kartonların	üst	yüzlerinde	de,	diğer	

karton	 türlerinde	olduğu	gibi,	 çok	 renkli	baskı	 yapmaya	elverişli	beyaz	kuşe	uygulaması	
bulunmaktadır.	 Tüm	 katlarında	 bir	 birincil	 elyaf	 türü	 olan	 esmer	 kraft	 selülozunun	
kullanılması	nedeniyle	tüm	kartları	kahverengindedir.		
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TABLO.4	KROMA	(DUBLEKS)	VE	TRİPLEKS	KARTONLARIN	KULLANIM	ALANLARI			
Ürün	ismi	 Normprint-Liner	 Normprint	 Exprint	 Lüxtriplex	

Ayakkabı	kutuları	 ✔	 		 		 		

Cam	eşyalar	 ✔	 		 		 		

Defter	ve	kitap	kapağı	 		 		 ✔	 ✔	

Display	kutular	 ✔	 		 		 		

Endüstriyel	ürün	kutuları	 ✔	 ✔	 ✔	 		

Gıda	ambalajı	 		 ✔	 ✔	 ✔	

İlaç,	medikal	ürünler	 		 		 ✔	 ✔	

Karton	poşet,	çanta	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

Kırtasiye,	takvim	 		 ✔	 ✔	 ✔	

Kozmetik	 		 		 		 ✔	

Küçük	elektrikli	eşyalar	 ✔	 		 		 		

Küçük	mutfak	eşyaları	 ✔	 		 		 		

Lüks	ambalaj	 		 		 		 ✔	

Oyuncak	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

Satış	noktası	teşhir	standı	 ✔	 		 		 		

Tekstil	 		 ✔	 ✔	 ✔	

Temizlik	malzemeleri	 		 ✔	 ✔	 		

Yaş	meyve	sebze	kasaları	 ✔	 		 		 		

KAYNAK:	KARTONSAN	A.Ş		

	
3.1.2.	TÜRKİYE’DE	KARTON	SANAYİ	
		
Sanayileşmiş	toplumların	vazgeçilmez	tüketim	ürünlerinden	olan	kâğıt	yaklaşık	iki	bin	yıllık	bir	
geçmişe	 sahip	bulunmaktadır.	 İlk	aşamada	yazı	 yazmak	 için	kullanılan	kâğıt	uygarlıkların	ve	
kültürlerin	 gelişmesinde	 önemli	 rol	 oynamıştır.	 Günümüzde	 kâğıt	 çok	 farklı	 amaçlarla	
kullanılır	hale	gelmiştir.	 Sanayi	devrimi	 ile	bugünkü	makinaların	atası	olan	 ilk	modern	kağıt	
makinası	 1799	 yılında	 Louis	 Nicholas	 Robert	 tarafından	 bulunmuş,	 daha	 sonra	 zamanla	
geliştirilerek	bugünkü	üretim	teknolojisine	ulaşılmıştır.	
	
Türkiye’de	 Cumhuriyet	 öncesi	 kâğıt	 üretimi	 girişimleri	 yaşanmış	 olmakla	 birlikte,	 Yalova,	
İzmir	ve	İstanbul	Beykoz’da	kurulan	üretim	tesisleri	yabancıların	üretim	ve	ticaret	rekabeti	ile	
kapanmışlardır.	
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Cumhuriyet	döneminde	ilk	kâğıt	üretimi	bir	kamu	girişimi	olan	SEKA	ile	1936	yılında	İzmit'te		
açılan	 fabrika	 ile	 başlamıştır.	 Yıllar	 içinde,	 hem	 İzmit'te	 kurulan	 yeni	 makinalar,	 hem	 de	
Türkiye'nin	 altı	 farklı	 lokasyonunda	 kurulan	 yeni	 kağıt	 fabrikaları	 ile	 yıllık	 üretim	 kapasitesi	
617.700	 ton'a	 ulaşarak	 Türkiyenin	 kağıt	 karton	 ihtiyacını	 büyük	 oranda	 karşılamıştır.	 SEKA	
2000	yılında	özelleştirme	kapsamına	alınmış	ve	2006	yılında	sektörden	tamamen	çıkmıştır.	

Özel	 sektörün	 kâğıt	 yatırımları	 ve	 üretimi	 ise	 1960’lı	 yıllarda	 başlamış,	 1970’li	 yıllardan	
itibaren	 hızlanmıştır.	 Özel	 sektör	 modern	 ve	 büyük	 kapasiteli	 üretim	 tesisleri	 kurmuştur.	
1963-1979	dönemi	kâğıt	sektörü	için	büyüme	ve	gelişme	dönemi	olmuştur.		

Türkiye’de	 kamu	 sektörü	 hâkimiyetinde	 olan	 ve	 uzun	 yıllar	 dış	 rekabete	 kapalı	 kalan	 kâğıt	
sektörü	 1990’lı	 yılların	 ortasından	 itibaren	 AB	 gümrük	 birliği	 süreci	 ve	 özelleştirmeler	 ile	
birlikte	 yeni	 ve	 rekabetçi	 bir	 döneme	 girmiştir.	 2001	 yılından	 sonra	 ekonomideki	
normalleşme	ve	genişleme	döneminde	hızlı	bir	büyüme	ivmesi	yakalamıştır.		
	

Türk	kâğıt	sektörü	günümüzde	özellikle	kâğıt-karton	ambalaj	ürünleri,	ev	ve	temizlik	kâğıtları	
ile	oluklu	mukavva	üretiminde	önemli	ve	rekabetçi	bir	sektör	haline	gelmiştir.			

Yerli	ve	uluslararası	üreticilerin	faaliyet	gösterdiği	sektör	üretim	teknolojisinde	ve	hammadde	
girdisinde	 yurtdışına	 bağımlı	 olmakla	 birlikte	 kaliteli	 ve	 yenilikçi	 ürünleri	 ile	 rekabet	 gücü	
sağlamakta	ve	özellikle	yakın	ve	komşu	pazarlara	ihracatını	arttırmaktadır.	

Türkiye’de	 modern	 karton	 sanayinin	 temeli	 1967	 yılında	 atılmıştır.	 1967	 yılında	 kurulmuş	
olan	 Kartonsan,	 piyasayı	 yerli	 kuşe	 karton	 ile	 tanıştırmıştır.	 1971	 yılında	 ilk	 kuşeli	 kutu	
kartonu	İzmit'te	kurulu	tesislerinde	6.500	ton/yıl	kapasite	ile	üretimine	başlamıştır.		

Yurtiçinde	artan	talep	 ile	birlikte	üretim	kapasitesi	1980	yılından	 itibaren	yeni	yatırımlar	 ile	
genişlemeye	 başlamıştır.	 	 1980’li	 yılların	 ikinci	 yarısında	 Kartonsan	 üretim	 kapasitesi	 1986	
yılında	ikinci	karton	makinasının	devreye	alınmasıyla	fiilen	artmıştır.			

1990’lı	yıllarda	üretim	teknolojisinde	yaşanan	gelişmeler	ve	bilgisayar	destekli	üretim	imalat	
sanayinde	 belirleyici	 olmaya	 başlamıştır.	 Buna	 bağlı	 olarak	 kâğıt	 ve	 karton	 sanayinde	 de	
bilgisayar	 kontrollü	 üretime	 geçiş	 başlamıştır.	 Buna	 yönelik	 yapılan	 çalışmalarla	 1990’lı	
yıllarda	da	Kartonsan'da	üretim	kapasitesinde	artış	devam	etmiştir.			
	

2000’li	 yıllarda	 Kartonsan	 çevre,	 enerji	 verimliliği	 ve	 ürün	 çeşitliliği	 gibi	 alanlara	 ağırlık	
vermeye	başlamıştır.	Tesisler	doğalgaz	dağıtımının	yaygınlaşmasıyla	kendi	enerjilerini	üretir	
hale	gelmiştir.	Enerji	tesisleri	elektrik	ve	buhar	üretmeye	başlamıştır.	Yine	bu	kapsamda	atık	
ısı	kazanı	 ilaveleri	 ile	enerji	verimliliği	arttırılmıştır.	Arıtma	tesisleri	yatırımları	genişlemiş	ve	
modernize	edilmiştir.					

Üretimde	 geri	 dönüşümlü	 kâğıt	 kullanımı	 da	 2000’li	 yıllarda	 artmaya	 başlamıştır.	 Kurulan	
beyazlatma	tesisi	ile	geri	dönüşümlü	kâğıt	kullanım	oranı	büyük	ölçüde	artmaya	başlamıştır.	
Buna	bağlı	olarak	üretim	kapasitesi	de	bu	yıllarda	yine	genişlemiştir.			
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2010’lu	yıllarda	ise	iç	ve	dış	talebe	yönelik	ürün	çeşitlenmesine	ve	ihracata	ağırlık	verilmeye	
başlanmıştır.	Buna	bağlı	olarak	yeni	ürünler	ile	üretim	kapasitesi	artarken,	ihracat	olanakları	
da	 yükselmiştir.	 Yakın	 ve	 komşu	 pazarlar	 ile	 Avrupa	 Birliği	 ülkelerine	 ihracat	 artmaya	
başlamıştır.									

2010’lu	 yıllarda	 sürdürülebilirik	 ve	 buna	 bağlı	 düzenlemler	 sanayiyi	 şekillendirmeye	
başlamıştır.	 	 Çıkartılan	 sera	 gazı	 emisyonlarının	 takibi	 hakkında	 yönetmelik	 kapsamında	
firmalar	 faaliyetlerinden	 kaynaklanan	 sera	 gazı	 salınımlarının	 takibi	 için	 planlar	 oluşturarak	
uygulamaya	 geçmiştir.	 Yine	 enerji	 verimliliğine	 yönelik	 yatırımlar	 da	 yapılmıştır.	 Üretim	
kapasitesindeki	artış	2010’lu	yıllarda	da	sürmüş	olup	bugün	240.000	ton/yıl	a	ulaşmıştır.		

Bugün	 Türkiye’de	 Kartonsan	 dışında,	 Tekirdağ'da	 kurulu	 Muratlı	 Karton	 fabrikası	 da	
Kartonsan	 gibi	 geri	 dönüşümlü	 karton	 üretmektedir.	 Ancak,	 ülkemizde	 doğal	 elyaftan	
üretilen	 bristol	 karton	 üretimi	 yapılmamaktadır.	 Bu	 nedenle	 Türkiye’de	 karton	 sanayi,	
pazarın	 geri	 dönüşümlü	 karton	 türleri	 olan	 kroma	 ve	 tripleks	 karton	 ihtiyacını	 karşılarken	
bristol	 karton	 tamamen	 ithal	edilmektedir.	2021	yılı	başlarında	Aydın	Söke'de	Kipaş'ın	yeni	
kağıt	 fabrikası	devreye	girecektir.	 730.000	 ton/yıl	 kapasiteyle	Avrupa'nın	en	büyüğü	olacak	
olan	 kağıt	 makinasında	 oluklu	 sektörüne	 yönelik	 kağıtlar	 dışında	 kuşe	 liner,	 kuşe	 karton	
bristol	 karton	 üretimi	 de	 yapılabilecektir.	 Bu	 arada,	 özelleştirme	 sonrası	 SEKA	 Dalaman	
fabrikasını	alan	ve	bir	süre	karton	üretimini	sürdürüp	sonrasında	ara	veren	MOPAK	Dalaman	
fabrikası	 da	 yapılan	 revizyon	 sonrasında	 yakında	 yeniden	 kuşe	 karton	 üretimine	
başlayacaktır.					

Türkiye’de	karton	(kuşe	karton	ve	gri	karton)	üretim	kapasitesi	yıllar	itibariyle	kademeli	artış	
göstermiştir.	2010	yılında	620	bin	ton	olan	üretim	kapasitesi	izleyen	yıllarda	artmış	ve	2014	
yılında	751	bin	tona	çıkmıştır.	2015	ve	2016	yıllarında	durağan	kalan	üretim	kapaistesi	2017	
yılında	767.500	tona	ulaşmıştır.	2018	yılında	sınırlı	ölçüde	gerileyen	üretim	kapasitesi	2019	
yılında	ise	30	bin	ton	artarak	787.500	ton	olarak	gerçekleşmiştir.	

Türkiye’de	 karton	 üretimi	 de	 kademeli	 ve	 istikrarlı	 bir	 artış	 göstermektedir.	 2010	 yılında	
503.078	 ton	 olan	 üretim	 2015	 yılında	 577.291	 tona	 çıkmıştır.	 Üretim	 izleyen	 yılllarda	 da	
artışını	sürdürmüş	ve	2019	yılında	714	bin	ton	olarak	gerçekleşmiştir.				

	TABLO.5	TÜRKİYE’DE	KARTON	ÜRETİM	KAPASİTESİ	VE	KARTON	ÜRETİMİ	
YILLAR	 ÜRETİM	KAPASİTESİ	TON	 ÜRETİM	TON	
2010	 620.000	 503.078	
2011	 665.000	 563.980	
2012	 642.500	 534.235	
2013	 697.000	 568.407	
2014	 751.000	 459.550	
2015	 751.000	 577.291	
2016	 742.500	 614.989	
2017	 767.500	 643.342	
2018	 757.500	 654.754	
2019	 787.500	 714.000	

KAYNAK:	SELÜLÖZ	VE	KÂĞIT	SANAYİ	VAKFI,	YILLIK	RAPORLAR			
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Türkiye’de	 karton	 tüketimi	 yıllar	 itibariyle	 önemli	 bir	 artış	 göstermektedir.	 2010	 yılında	
tüketim	871.236	ton	olmuştur.	Tüketim	 ilk	kez	2013	yılında	1	milyon	tonu	aşmıştır.	 İzleyen	
yıllarda	 da	 tüketim	 artışı	 sürmüştür.	 Tüketim	 2017	 yılında	 1.180.065	 tona	 ulaşmıştır.	
Ekonomide	 yaşanan	 şoklar	 ve	 dengelenme	 politikaları	 ile	 iç	 talep	 yavaşlamış	 bu	 nedenle	
karton	 tüketimi	 2018	 yılında	 gerilemiş,	 2019	 yılında	 ise	 tekrar	 1.180.000	 ton	 olarak	
gerçekleşmiştir.					
	
TABLO.6	TÜRKİYE’DE	KARTON	TÜKETİMİ		

YILLAR	 TÜKETİM	TON	
2010	 871.236	
2011	 935.554	
2012	 901.218	
2013	 1.000.810	
2014	 1.003.515	
2015	 1.026.093	
2016	 1.078.303	
2017	 1.180.065	
2018	 1.162.000	
2019	 1.180.000	

KAYNAK:	SELÜLÖZ	VE	KÂĞIT	SANAYİ	VAKFI,	YILLIK	RAPORLAR			
	
Türkiye’de	karton	tüketimi	yurtiçi	üretim	ile	ve	de	önemli	ölçüde	ithalat	ile	karşılanmaktadır.	
2010	yılında	422.240	ton	olan	ithalat	2019	yılında	597	bin	tona	kadar	ulaşmıştır.	Yurtiçindeki	
üretim	artışına	rağmen	tüketimdeki	daha	hızlı	büyüme	nedeniyle	ithalatta	artış	sürmektedir.	
İthalatta	daha	çok	yurtiçinde	üretimi	yapılmayan	Bristol	kartonlar	ithal	edilmektedir.						
	
Türkiye	giderek	karton	ihracatçısı	bir	üke	haline	de	gelmektedir.	2010	yılında	48.890	ton	olan	
ihracat	2019	yılında	122.000	tona	kadar	yükselmiştir.	
	
TABLO.7	TÜRKİYE’DE	KARTON	İHRACATI	VE	İTHALATI		

YILLAR	 İHRACAT	TON	 İTHALAT	TON	
2010	 48.890	 422.240	
2011	 52.557	 436.518	
2012	 58.633	 434.321	
2013	 67.704	 488.175	
2014	 72.140	 511.120	
2015	 83.332	 538.339	
2016	 81.125	 567.840	
2017	 84.877	 602.697	
2018	 84.069	 530.146	
2019	 122.000	 597.000	

KAYNAK:	SELÜLÖZ	VE	KÂĞIT	SANAYİ	VAKFI,	YILLIK	RAPORLAR			
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Türkiye’de	 karton	 sanayi	 ekonomik	 gelişmelerden	 önemli	 ölçüde	 etkilenmektedir.	 Karton	
sanayinde	2018	ve	2019	yıllarındaki	gelişmelerde	daha	çok	yurtiçi	ve	yurtdışındaki	ekonomik	
gelişmeler	belirleyici	olmuştur.		2019	yılında	öne	çıkan	unsurlar	yurtiçinde	iç	talebi	sınırlayan	
ekonomide	dengelenme	politikaları,	yurtdışında	ise	küresel	ekonomide	yavaşlamaya	yol	açan	
ticarette	korumacılık	uygulamaları	olmuştur.		
	
Türkiye	 ekonomisi	 2019	 yılını	 başarılı	 bir	 dengelenme	 süreci	 olarak	 geri	 bırakırken,	 izlenen	
doğru	 politikalar	 ve	 piyasaları	 istikrara	 kavuşturmaya	 yönelik	 önlemlerin	 sonucunda	 döviz	
kurlarında	dengelenme	ve	genel	olarak	enflasyonda	düşüş	sağlanmıştır.	Ancak	dengelenme	
politikaları	 iç	 talepte	önemli	bir	durgunluğa	yol	açmıştır.	Karton	sanayi	de	bundan	olumsuz	
etkilenmiştir.		
	
Yurtdışında	ise	ABD	ile	Çin	arasında	başlayan	ticaret	gerilimi	ve	uygulanan	koruma	önlemleri	
küresel	 ekonomide	 yavaşlamaya,	 küresel	 ticarette	 ise	 küçülmeye	 yol	 açmıştır.	 Türkiye’nin	
karton	sanayi	pazarları	da	bu	gelişmeden	olumsuz	etkilenmiştir.							
	
2019	yılında	Avrupa	coğrafyasında	 talep	azalması	ve	ekonomik	 faaliyette	yavaşlama	ortaya	
çıkmıştır.	 Bu	 durum,	 Avrupa’da	 faaliyet	 gösteren	 çok	 sayıda	 kuşeli	 karton	 üreticisinin	 iç	
pazarda	 yaşadıkları	 daralmayı	 aşmak	 amacıyla	 Türkiye	 piyasasına	 yönelmelerine	 neden	
olmuştur.	Düşük	 fiyatlarla	 Türkiye	piyasasına	 giren	Avrupa	menşeli	 kartona	 talep	 artarken,	
yerli	üreticiler	kuşeli	karton	fiyatlarını	aşağı	yönlü	revize	etme	yoluna	gitmişlerdir.	
	
Türkiye	 kuşeli	 karton	 sektöründe	 izlenen	 bir	 diğer	 gelişme,	 İran’a	 yapılan	 satışlardaki	 artış	
olmuştur.	Çoğunlukla	Türkiye’de	yerleşik	İranlı	şirketlerin,	yıl	içinde	yaklaşık	18	bin	ton	kuşe	
karton	satın	alarak	ülkelerine	sevk	ettikleri	tahmin	edilmektedir.		
	
2019	 yılında,	 Türkiye	 kuşeli	 karton	 sektörü	 kaliteli	 ürün	 yapısı	 ve	 Türkiye’nin	 lojistik	
avantajlarını	en	doğru	şekilde	kullanarak	iç	ve	dış	piyasalardaki	faaliyetlerini	sürdürmüştür.	
	
Bu	 yurtiçi	 ve	 yurtdışı	 gelişmeler	 sonucu	 Türkiye	 kuşe	 karton	 sektörü	 2019	 yılında	 nominal	
olarak	sınırlı	bir	büyüme	göstermiş	olmasına	karşın	reel	bir	büyüme	sağlanamamıştır.		
	
Türkiye’de	bugün	eski	kağıt	bazlı	kuşe	karton	üretimi	yapan	iki	büyük	üretici	bulunmaktadır.	
Ancak	 üretim	 kapasiteleri	 iç	 talebin	 karşılanmasına	 yetmemektedir.	 Kalan	 kısım	 ise	 karton	
ambalaj	üreticileri	ya	da	tüccarlar	tarafından	ithal	edilerek	karşılanmaktadır.		
		
Doğal	elyaf	yani	selüloz	ve	odun	hamuru	bazlı	kartonlar	ise	tamamen	ithal	edilmektedir.	
	
Yurtiçinden	 ve	 yurtdışından	 karton	 tedarik	 ederek	 ticaretini	 yapan	 tüccarlar	 lojistik,	
depolama,	 dağıtım	 ve	 hızlı	 teslimat	 gibi	 konulara	 öncelik	 vermektedirler.	 Bu	 tüccarlar	
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Türkiye’nin	çeşitli	yerlerinde	depolara	sahip	iken	yine	aynı	yerlerden	satış	ve	lojistik	hizmeti	
sunmaktadırlar.				
	
Karton	 ithalatında	 mevsimsellikler	 yaşanmaktadır.	 Türkiye	 karton	 ithalatını	 büyük	 ölçüde	
Avrupa’dan	 yapmaktadır.	 Yaz	 aylarında	 Avrupa’da	 ve	 Asya’da	 işlerin	 ve	 karton	 talebinin	
yavaşlaması	ile	Avrupalı	üreticilerin	Türkiye’ye	yaz	aylarında	spot	satışları	yoğunlaşmaktadır.	
Bu	dönemde	fiyat	indirimleri	yapılmakta	ve	blok	karton	satışları	gerçekleşmektedir.								
												
Türkiye	 Asya’dan	 da	 karton	 ithalatı	 yapmaktadır.	 Ancak	 Avrupa’dan	 teslimat	 1	 ay	 iken	
Asya’dan	teslimat	3	aya	kadar	uzamaktadır.	Bu	nedenle	Asya’dan	ithalatın	cazibesi		üreticiler	
için	daha	az	olmasına	rağmen	tüccarlar	tarafından	rağbet	edilmektedir.		
	
3.2	TÜRKİYE’DE	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	TEMEL	GÖSTERGELERİ	
	
Çalışmanın	 bu	 bölümünde	 Türkiye’de	 karton	 ambalaj	 sanayinin	 temel	 göstergeleri	
sunulmakta	ve	değerlendirilmektedir.	Bu	çerçevede	karton	ambalaj	sanayinde	girişim	sayısı,	
üretim	miktarı,	üretim	değeri	ve	yaratılan	katma	değer	verilerine	yer	verilmektedir.					
	
3.2.1	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	GİRİŞİM	SAYISI		
	
Karton	 ambalaj	 sanayinde	 faaliyet	 gösteren	 girişim	 sayısı	 toplam	 ve	 alt	 sektörler	 itibariyle	
sunulmakta	 ve	 değerlendirilmektedir.	 Buna	 göre	 karton	 ambalaj	 sanayinde	 üretici	 firma	
sayısı	 son	 beş	 yıldır	 sınırlı	 sayıda	 gerileme	 göstermektedir.	 2015	 yılında	 toplam	 288	 olan	
üretici	girişim	sayısı,	2018	yılında	267’ye	gerilemiş,	2019	yılında	271	olmuştur.	
	
Alt	sektörler	itibariyle	en	çok	üretici	firma	katkanır	kutular,	koli	ve	muhafazalar	sanayinde	yer	
almaktadır.	 	 Katlanır	 kutu,	 koli	 ve	 benzeri	 muhafazlar	 üretici	 sayısı	 son	 iki	 yıl	 içinde	
gerileyerek	2019	yılında	117	adet	olmuştur.		
	
Kutu	tipi	klasörler,	evrak	rafları,	saklama	kutuları	ve	ve	benzeri	ürünlerin	üretici	sayısı	2015	
yılında	78	iken	2017	yılında	38’e	inmiş,	2019	yılında	ise	tekrar	49’a	yükselmiştir.																
	
Tepsi,	 tabak,	 kase,	 bardak	 ve	 benzeri	 ürünlerin	 üretici	 sayısı	 ise	 yıllar	 itibariyle	 artış	
göstermektedir.		Bu	alanda	2015	yılında	17	olan	üretici	sayısı	2019	yılında	29’a	ulaşmıştır.		
	
Defter	ve	kitap	kapakları	ile	kartondan	diğer	kırtasiye	ürünleri	üretici	sayısı	2016	yılında	92	ile	
en	yüksek	seviyesine	ulaştıktan	sonra	2019	yılında	76	olarak	gerçekleşmiştir.			
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TABLO.8	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	GİRİŞİM	SAYISI		
PRODCOM	
Sanayi	

Sınıflama	
Kodu	

PRODCOM	Sanayi	Sınıfı	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

17.21.14	 Katlanır	koli,	kutu	ve	benzeri	
muhafazalar,		

105	 112	 125	 120	 117	

17.21.14.00.01	
Katlanabilir	kutular	ve	diğer	
paketleme	malzemeleri	(sıvılar	için	
olanlar)	

8	 9	 10	 10	 9	

17.21.14.00.02	
	

Oluksuz	kartondan	katlanabilir	kutular	
ve	diğer	paketleme	malzemeleri	 76	 80	 93	 91	 86	

17.21.14.00.03	
	

Oluksuz	sert	kartondan	katlanabilir	
kutular	ve	diğer	paketleme	
malzemeleri	

8	 12	 11	 7	 8	

17.21.14.00.05	
Oluksuz	kartondan	katlanabilir	kutular	
ve	muhafazalar;	diğerleri	

13	 14	 14	 13	 14	

	 	 	 	 	 	 	

17.21.15	

Kutu	 tipi	 klasörler,	 evrak	 rafları,	
saklama	 kutuları	 ve	 benzeri	 eşyalar,	
(büro,	 mağaza	 ve	 benzeri	 yerlerde	
kullanılan)	

78	 56	 38	 43	 49	

	 	 	 	 	 	 	

17.22.13	
Tepsi,	 tabak,	 kase,	 bardak	 ve	
benzerleri		 17	 24	 25	 25	 29	

	 	 	 	 	 	 	

17.23.13	

Sicil	 defterleri,	 muhasebe	 defterleri,	
klasörler,	 formların	 kartondan	
kapakları	ve	kartondan	diğer	kırtasiye	
ürünleri		

88	 92	 89	 79	 76	

GENEL	TOPLAM	 288	 284	 277	 267	 271	
Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu,	Yıllık	Sanayi	ve	Hizmet	İstatistikleri			
	
3.2.2	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNDE	İSTİHDAM	
	
Karton	 ambalaj	 sanayinde	 yaklaşık	 yedi	 bin	 kişi	 istihdam	 edilmektedir.	 İstihdam	 sayısı	
ekonomideki	 gelişmelere	bağlı	 olarak	 yıllar	 itibariyle	dalgalanma	göstermektedir.	 	 İstihdam	
2016	 yılında	 7.123	 ile	 en	 yüksek	 seviyeye	 ulaşmıştır.	 Ancak	 ekonomide	 sıkıntı	 yaşanan	
yıllarda	gerileme	göstermiştir.	İstihdam	2018	yılında	6.713’e	inmiştir.	2019	yılında	ise	tekrar	
artarak	6.822	olarak	gerçekleşmiştir.	Karton	ambalaj	sanayinde	en	yüksek	istihdamın	olduğu	
alt	sektör	katkanır	koli,	kuru	ve	benzerleri	sektöründedir.		
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TABLO.9	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	İSTİHDAM			
PRODCOM	
Sanayi	

Sınıflama	
Kodu	

PRODCOM	Sanayi	Sınıfı	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

17.21.14	 Katlanır	koli,	kutu	ve	benzeri	
muhafazalar,		

2.310	 2.654	 2.875	 2.820	 2.691	

	 	 	 	 	 	 	

17.21.15	

Kutu	 tipi	 klasörler,	 evrak	 rafları,	
saklama	 kutuları	 ve	 benzeri	 eşyalar,	
(büro,	 mağaza	 ve	 benzeri	 yerlerde	
kullanılan)	

1.716	 1.328	 1.211	 1.011	 1.127	

	 	 	 	 	 	 	

17.22.13	
Tepsi,	 tabak,	 kase,	 bardak	 ve	
benzerleri		 770	 970	 958	 1.025	 1.218	

	 	 	 	 	 	 	

17.23.13	

Sicil	 defterleri,	 muhasebe	 defterleri,	
klasörler,	 formların	 kartondan	
kapakları	ve	diğer	kartondan	kırtasiye	
ürünleri		

1.936	 2.171	 1.985	 1.857	 1.786	

GENEL	TOPLAM	 6.732	 7.123	 7.029	 6.713	 6.822	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu,	Yıllık	Sanayi	ve	Hizmet	İstatistikleri			
	
3.2.3	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNDE	ÜRETİM	MİKTARI	
	
Türkiye’de	karton	ambalaj	malzemeleri	üretimi	yıllar	itibariyle	kademeli	ve	istikrarlı	bir	artış	
eğilimi	göstermektedir.	 	2015	yılında	804.833	ton	olan	karton	ambalaj	malzemeleri	üretimi	
ilk	kez	2019	yılında	1	milyon	ton	sınırını	aşmıştır.	Üretim	her	yıl	kademeli	olarak	artmaktadır.				
	
Karton	ambalaj	malzemeleri	üretimi	2017	yılında	988.434	ton,	2018	yılında	ise	997.688	tona	
ulaşmıştır.	Üretim	artışı	miktar	olarak	2019	yılında	hızlanmış	ve	2019	yılında	1.096.091	 ton	
karton	ambalaj	malzemesi	üretilmiştir.						
	
Karton	 ambalaj	 malzemeleri	 içinde	 en	 yüksek	 üretim	 katlanır	 kutu,	 koli	 ve	 benzeri	
muhafazalar	 alanında	 gerçekleşmektedir.	 Bu	 alanda	 üretim	 2019	 yılında	 819.924	 tona	
ulaşmıştır.	Bu	alandaki	üretim	karton	ambalaj	sanayindeki	büyümede	sürükleyici	olunmuştur.									
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TABLO.10	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	ÜRETİM	MİKTAR	TON			
PRODCOM	
Sanayi	

Sınıflama	
Kodu	

PRODCOM		
Sanayi	Sınıfı	

2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

17.21.14	 Katlanır	koli,	kutu	ve	
benzeri	muhafazalar,		

537.388	 618.935	 717.345	 758.398	 819.924	

17.21.14.00.01	
Katlanabilir	kutular	ve	diğer	
paketleme	malzemeleri	
(sıvılar	için	olanlar)	

C	 c	 c	 c	 c	

17.21.14.00.02	
	

Oluksuz	kartondan	
katlanabilir	kutular	ve	diğer	
paketleme	malzemeleri	

170.267	 262.098	 354.320	 423.026	 490.946	

17.21.14.00.03	
	

Oluksuz	sert	kartondan	
katlanabilir	kutular	ve	diğer	
paketleme	malzemeleri	

C	 c	 c	 c	 c	

17.21.14.00.05	
Oluksuz	kartondan	
katlanabilir	kutular	ve	
muhafazalar;	diğerleri	

113.853	 117.622	 137.189	 113.629	 167.212	

	 	 	 	 	 	 	

17.21.15	

Kutu	 tipi	 klasörler,	 evrak	
rafları,	 saklama	 kutuları	 ve	
benzeri	 eşyalar,	 (büro,	
mağaza	ve	benzeri	yerlerde	
kullanılan)	

382.079	 230.893	 237.888	 199.338	 225.405	

	 	 	 	 	 	 	

17.22.13	
Tepsi,	 tabak,	 kase,	 bardak	
ve	benzerleri		

14.226	 17.098	 19.734	 25.112	 36.650	

	 	 	 	 	 	 	

17.23.13	

Sicil	 defterleri,	 muhasebe	
defterleri,	 klasörler,	
formların	 kartondan	
kapakları	 ve	 diğer	
kartondan	 kırtasiye	
ürünleri			

11.140	 12.770	 13.467	 14.840	 14.112	

	 	 	 	 	 	 	
GENEL	TOPLAM	 804.833	 879.696	 988.434	 997.688	 1.096.091	
Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu,	Yıllık	Sanayi	ve	Hizmet	İstatistikleri			
c;	TÜİK	üreticileri	belli	bir	sayının	altında	olan	ürünlerin	üretim	miktarı	verilerini	
açıklamamaktadır.		
	
3.2.4	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	ÜRETİM	DEĞERİ		
	
Karton	 ambalaj	 sanayinde	 üretim	 değerinde	 yıllar	 itibariyle	 kademeli,	 istikrarlı	 ve	 reel	 bir	
büyüme	yaşanmaktadır.	Üretim	değeri	2019	yılında	6,07	milyar	TL	büyüklüğüne	ulaşmıştır.		
	
Karton	ambalaj	 sanayinde	en	yüksek	üretim	değerine	sahip	alt	 sektör	katlanır	kutu,	koli	ve	
benzeri	muhafazalar	alanıdır.	Bu	alanda	üretim	değeri	2015	yılında	2,17	milyar	TL	iken	2019	
yılında	4,66	milyar	TL	seviyesine	yükselmiştir.				
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TABLO.11	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	ÜRETİM	DEĞERİ	MİLYON	TL			
PRODCOM	
Sanayi	

Sınıflama	
Kodu	

PRDCOM	Sanayi	Sınıfı	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

17.21.14	 Katlanır	koli,	kutu	ve	benzeri	
muhafazalar,		 2.172	 2.568	 3.085	 4.015	 4.662	

17.21.14.00.01	
Katlanabilir	kutular	ve	diğer	
paketleme	malzemeleri	(sıvılar	için	
olanlar)	

c	 c	 c	 c	 c	

17.21.14.00.02	
	

Oluksuz	kartondan	katlanabilir	
kutular	ve	diğer	paketleme	
malzemeleri	

356	 595	 772	 1.089	 1.386	

17.21.14.00.03	
	

Oluksuz	sert	kartondan	katlanabilir	
kutular	ve	diğer	paketleme	
malzemeleri	

c	 c	 c	 c	 c	

17.21.14.00.05	
Oluksuz	kartondan	katlanabilir	
kutular	ve	muhafazalar;	diğerleri	 609	 708	 974	 1.238	 1.795	

	 	 	 	 	 	 	

17.21.15	

Kutu	 tipi	 klasörler,	 evrak	 rafları,	
saklama	 kutuları	 ve	 benzeri	
eşyalar,	 (büro,	 mağaza	 ve	 benzeri	
yerlerde	kullanılan)	

394	 477	 564	 701	 884	

	 	 	 	 	 	 	

17.22.13	
Tepsi,	 tabak,	 kase,	 bardak	 ve	
benzerleri		

108	 136	 236	 270	 433	

	 	 	 	 	 	 	

17.23.13	

Sicil	 defterleri,	 muhasebe	
defterleri,	 klasörler,	 formların	
kartondan	 kapakları	 ve	 diğer	
kartondan	kırtasiye	ürünleri		

58	 55	 65	 81	 92	

GENEL	TOPLAM	 2.732	 3.236	 3.950	 5.067	 6.071	
Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu,	Yıllık	Sanayi	ve	Hizmet	İstatistikleri			
c;	TÜİK	üreticileri	belli	bir	sayının	altında	olan	ürünlerin	üretim	miktarı	verilerini	açıklamamaktadır.		
	

3.2.5	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNDE	TOPLU	TEMEL	GÖSTERGELER	
Karton	ambalaj	sanayinde	son	yıllarda	üretimde	ve	üretim	değerinde	önemli	ve	reel	bir	artış	
yaşanmaktadır.	Sanayi	böylece	hem	yurtiçi	ambalaj	sektörü	içinde	payını	artırmakta	hem	de	
ihracatını	da	artırarak	büyümektedir.	Karton	ambalaj	sanayinde	üretim	ve	üretim	değeri	reel	
olarak	 büyürken	 girişim	 sayısı	 ve	 istihdam	 göreceli	 olarak	 durağan	 kalmaktadır.	 Sanayi	
böylece	üretimde	işgücü	verimliliğini	ve	ölçeklerini	de	artırmaktdır.						
	

TABLO.12	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNDE	TEMEL	GÖSTERGELER		
	

YILLAR	
	

GİRİŞİM	SAYISI	
	

İSTİHDAM	
ÜRETİM	

MİKTARI	TON	
ÜRETİM	DEĞERİ	

MİLYON	TL	
2015	 288	 6.732	 804.833	 2.732	
2016	 284	 7.123	 879.696	 3.236	
2017	 277	 7.029	 988.434	 3.950	
2018		 267	 6.713	 997.688	 5.067	
2019	 271	 6.822	 1.096.091	 6.071	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu,	Sanayi	ve	Hizmet	İstatistikleri,	Not:	Bu	tablo,	tablo	8,	9	ve	11	de	
verilen	dört	prodcom	verisinin	genel	toplamlarından	oluşturulmuştur.		
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3.3		TÜRKİYE’DE	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	DIŞ	TİCARETİ	

3.3.1	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNDE	DIŞ	TİCARETE	KONU	OLAN	ÜRÜNLER			
	
Türkiye	karton	ambalaj	sanayi	yurtiçi	 ihtiyacın	ve	talebin	karşılanması	yanı	sıra	dış	ticarette	
de	önemli	ölçüde	yer	almaktadır.	Karton	ambalaj	sanayi	son	yıllarda	ihracatını	önemli	ölçüde	
artırırken	yıllar	itibariyle	dış	ticaret	fazlası	vermeye	devam	etmektedir.		
	
Bu	çerçevede	çalışmanın	bu	bölümünde	karton	ambalaj	 sanayi	dış	 ticareti	analiz	edilmekte	
ve	değerlendirilmektedir.	Öncelikle	karton	ambalaj	 sanayi	dış	 ticaretine	konu	olan	malların	
sınıflamaları	 aşağıda	 sunulmaktadır.	 Karton	 ambalaj	 sanayi	 6	 ana	 alt	 ürün	 ile	 dış	 ticaret	
gerçekleştirmektedir.						
	
TABLO.13	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	DIŞ	TİCARETİNDE	ÜRÜNLER	

	 GTİP	 ÜRÜN	

AMBALAJ	
MALZEMELERİ	

KUTULAR	
KOLİLER	

MUHAFAZALAR		

481920000011	
Oluksuz	kartondan	katlanabilir	kutular,	muhafazalar	(m2	ağır.<	
600	gr)		

481920000019	 Oluksuz	kartondan	katlanabilir	kutular,	muhafazalar	(m2	ağır.<	
600	gr)		

	 	 	

TABAK,	TEPSİ	
BARDAK	VB.	 482369900000	 Kağıt	ve	kartondan	bardaklar	vb.	

	 	 	

KİTAPLAR,	
DEFTERLER	VE	
KIRTASİYE	
ÜRÜNLERİ	

4820	

Kağıt	veya	kartondan	kayıt	defterleri,	hesap	defterleri,	sipariş	
defter-,	leri,	makbuz	defterleri,	not	defterleri,	mektupluk	
bloknotlar,	hatıra	def-,	terleri,	ajandalar	ve	benzeri	eşya,	
müsvedde	defterleri,	sümen,	klasörler,	ciltler	(sayfaları	takılıp	
çıkarılabilen	veya	diğerleri),	dosya	gömlekleri	ve	kapakları,	diğer	
okul,	büro	veya	kırtasiye	eşyası,	çok	yüzlü	iş	formları	ve	karbon	
kağıdı	ile	ikinci	kopyası	çıkarılan	defterler,	(içinde	karbon	
kağıtları	olsun	olmasın),	kolleksiyon	ve	numunelerin,	konduğu	
albümler	ve	kitap	kapakları:	

	 	 	

DİĞER	
PAKETLEME	
SAKLAMA	

KUTULARI	VE	
BENZERİ	

MUHAFAZALAR			

481950	 Diğer	Ambalaj	Kutuları	(Plak	Poşetleri	Dahil)		

481960	
Bürolarda,	dükkanlarda	ve	benzeri	yerlerde	kullanılan	türden,	
evrak-tasnif	kutuları,	mektup	kutuları	ve	benzeri-eşya		
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TABLO.14	TÜRKİYE	KARTON	AMBALAJ	ÜRÜNLERİ	2019	YILI	DIŞ	TİCARETİ		(Miktar	KG-Değer	USD)	

ÜRÜN	
GRUPLARI	 GTİP	 ÜRÜN	

İHRACAT	 İTHALAT	

Ton	
Milyon	
Dolar	 Ton	

Milyon	
Dolar	

AMBALAJ	
MALZEMELERİ	

KUTULAR	
KOLİLER	

MUHAFAZALAR	
	

481920000011	
Oluksuz	kartondan	
katlanabilir	kutular,	
muhafaza	(m2	ağır.<	600	gr)		

45.677	 149,98	 5.121	 21,18	

481920000019	

Oluksuz	kartondan	
katlanabilir	kutular,	
muhafaza	(m2	ağır.		=	>	600	
gr)	

3.311	 7,44	 968	 3,43	

TOPLAM	 Ambalaj	Malzemeleri	 48.978	 157,41	 6.089	 24,61	

TABAK,	TEPSİ	
BARDAK	VB.	

482369900000	 Kağıt	ve	kartondan	bardaklar	
vb.	 15.289	 41,50	 383	 1,68	

TOPLAM	 Tabak,	Tepsi	Bardak	vb	 15.289	 41,50	 383	 1,68	

KİTAPLAR,	
DEFTERLER	VE	
KIRTASİYE	
ÜRÜNLERİ	

4820	

Kağıt	veya	kartondan	kayıt	
defterleri,	hesap	defterleri,	
sipariş	defter-,	leri,	makbuz	
defterleri,	not	defterleri,	
mektupluk	bloknotlarvb.	
Ürünler	

13.327	 40,38	 683	 10,02	

TOPLAM	 Kitaplar,	Defterler	ve	
Kırtasiye	Ürünleri	

13.327	 40,38	 683	 10,02	

DİĞER	
PAKETLEME	
SAKLAMA	

KUTULARI	VE	
BENZERİ	

MUHAFAZALAR	

481950	 Diğer	Ambalaj	Kutuları	(Plak	
Poşetleri	Dahil)		

19.123	 40,45	 1.868	 4,84	

481960	

Bürolarda,	dükkanlarda	ve	
benzeri	yerlerde	kullanılan	
türden,	evrak-tasnif	kutuları,	
mektup	kutuları	ve	benzeri-
eşya		

2.915	 8,56	 327	 0,83	

TOPLAM	
Diğer	Paketleme	Saklama	
Kutuları	ve	Benzeri	
Muhafazalar	

22.038	 49,03	 2.195	 5,67		

KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	ÜRÜNLERİ	TOPLAMI	 94.926	 288,23	 9.201	 41,98	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
	
3.3.2	TÜRKİYE	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	İHRACATI	VE	İTHALATI		
	
Türkiye	 karton	 ambalaj	 sanayi	 ihracatı	 son	 yıllarda	 kademeli	 ve	 istikrarlı	 bir	 artış	
göstermektedir.	Toplam	ihracat	2015	yılında	180,59	milyon	dolar	iken	izleyen	yıllarda	artışını	
sürdürmüştür.	 İhracat	2019	yılında	288,23	milyon	dolar	 ile	en	yüksek	seviyesine	ulaşmıştır.	
İhracat	artışının	üç	önemli	nedeni	bulunmaktadır.	İlk	olarak	sanayi	ihracata	giderek	daha	çok	
önem	 vermektedir.	 İkinci	 olarak	 sanayinin	 dış	 pazarlardaki	 rekabet	 gücü	 yükselmektedir.	
Üçüncü	olarak	ise	özellikle	2018	ve	2019	yıllarında	iç	pazarda	yaşanan	daralmalar	nedeniyle	
ihracat	 sektör	 için	 bir	 çıkış	 kapısı	 haline	 gelmiştir.	 2020	 yılının	 ilk	 9	 ayında	 ise	 covid-19	
salgınının	 yarattığı	 koşullar	 içinde	 ihracat	 yüzde	 7,5	 daralmıştır.	 Ancak	 ihracat	
toparlanmaktadır	ve	yılı	muhtemelen	daha	sınırlı	bir	küçülme	ile	kapatacaktır.				
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TABLO.15	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	ÜRÜNLERİ	İHRACATI		
Yıllar		 Milyon	dolar	 Ton	
2015	 180,59	 64.352	
2016	 208,28	 73.968	
2017	 237,87	 82.267	
2018	 267,55	 84.838	
2019	 288,23	 94.926	
2019/9	 210,28	 68.689	
2020/9	 194,44	 67.349	

Kaynak:	 Türkiye	 İstatistik	 Kurumu,	 Tablo	 14’de	 bulunan	 GTİP	 lere	 ait	 verilerin	 toplamlarıyla	
oluşturulmuştur	
	

Karton	 ambalaj	 sanyinde	 ithalat	 gerileme	 eğilimine	 girmiştir.	 Toplam	 ithalat	 2015	 yılında	
87,07	milyon	dolar	olarak	gerçekleşmiştir.	İzleyen	yıllarda	ise	ithalat	düşmektedir.	İthalattaki	
gerilemenin	üç	önemli	nedeni	bulunmaktadır.	İlk	olarak	son	yıllarda	iç	pazardaki	daralma	ile	
ithal	ürün	talebi	de	düşlmektedir.	 İkinci	olarak	yerli	sanayinin	ikame	kapasitesi	artmaktadır.	
Üçüncü	olarak	ise	Türk	lirasının	son	yıllardaki	önemli	değer	kaybı	ithalatı	daha	maliyetli	hale	
getirmiştir.	 Bu	 gelişmelere	 bağlı	 olarak	 toplam	 ithalat	 2019	 yılında	 41,98	 milyon	 dolara	
inmiştir.	Gerileme	2020	yılında	bu	kez	covid-19	salgını	etkisi	ile	daha	hızlı	gerçekleşmektedir.					
	

TABLO.16	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	ÜRÜNLERİ	İTHALATI			
	 Milyon	dolar	 Ton	

2015	 87,07	 20.281	
2016	 83,16	 23.202	
2017	 55,40	 13.689	
2018	 47,33	 10.160	
2019	 41,98	 9.201	
2019/9	 33,54	 7.002	
2020/9	 21,76	 5.674	

Kaynak:	 Türkiye	 İstatistik	 Kurumu,	 Tablo	 14’de	 bulunan	 GTİP	 lere	 ait	 verilerin	 toplamlarıyla	
oluşturulmuştur	
	

Türkiye’de	karton	ambalaj	sanayi	geleneksel	olarak	dış	ticaret	fazlası	vermektedir.	Ancak	son	
yıllarda	ihracatta	yaşanan	kademli	artış	ve	yine	ithalatta	yaşanan	kademeli	düşüş	ile	net	dış	
ticaret	 fazlası	 giderek	yükselmektedir.	 2015	yılında	net	dış	 ticaret	 fazlası	 93,5	milyon	dolar	
iken	 2019	 yılında	 246,25	milyon	 dolara	 yükselmiştir.	 Sanayi	 Türkiye’ye	 artan	miktarda	 net	
döviz	kazandırmaktadır.				
	

TABLO.17	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	ÜRÜNLERİ	NET	DIŞ	TİCARETİ				
	 Milyon	dolar	 Ton	

2015	 93,52	 44.071	
2016	 125,12	 50.766	
2017	 182,47	 68.578	
2018	 220,22	 74.678	
2019	 246,25	 85.725	
2019/9	 176,74	 61.687	
2020/9	 172,68	 61.675	

Kaynak:	 Türkiye	 İstatistik	 Kurumu,	 Tablo	 14’de	 bulunan	 GTİP	 lere	 ait	 verilerin	 toplamlarıyla	
oluşturulmuştur	
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3.3.3	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	DIŞ	TİCARETİNDE	ÜRÜNLER			
	
Türkiye	karton	ambalaj	sanayinde	ihracat	ve	ithalatın	ürün	grupları	itibariyle	verileri	ilk	olarak	
2019	yılı	için	aşağıda	sunulmaktadır.	Buna	göre	5	alt	ana	grup	içinde	8	ürün	yer	almaktadır.				
	
En	 yüksek	 ihracat	 kutular	 ağırlıklı	 ambalaj	malzemelerinde	 gerçekleşmektedir.	 2019	 yılında	
157,41	 milyon	 dolarlık	 ihracat	 yapılmıştır.	 Bu	 ana	 alt	 ürün	 grubunda	 iki	 alt	 ürün	 yer	
almaktadır.	Ağırlığı	daha	hafifi	olan	ambalaj	kutularının	ihracatı	149,98	milyon	dolar	ile	büyük	
pay	almaktadır.					
	
Diğer	 üç	 alt	 ürün	 grubunun	 ihracatı	 yakın	 gerçekleşmektedir.	 Diğer	 paketleme	 ve	 saklama	
ürünlerinin	 ihracatı	 2019	 yılında	 49,03	 milyon	 dolar,	 kartondan	 tabak,	 tepsi,	 bardak	 vb.	
ihracatı	2019	yılında	41,50	milyon	dolar,	kitaplar-defterler	ve	kırtasiye	ürünlerinin	ihracatı	ise	
40,38	milyon	dolar	olmuştur.	
	

Alt	 ürün	 grupları	 içinde	 en	 yüksek	 ithalat	 ambalaj	 malzemeleri	 kutular,	 koliler	 ve	
muhafazalarda	yapılmaktadır.	Bu	ambalaj	malzemeleri	ithalatı	ise	2019	yılında	24,61	milyon	
dolar	olmuştur.	Diğer	alt	ürün	gruplarında	yıllar	itibariyle	sınırlı	ithalatlar	yapılmaktadır.	
	

Alt	ürün	gruplarında	ihracatın	ve	ithalatı	gelişimi	bu	bölümde	değerlendirilmektedir;		
	

a. Oluksuz	kartondan	katlanabilir	kutular,	muhafazalar	(m2	ağır.<	600	gr)	
	
Oluksuz	 kartonda	 katlanabilir	 kutular	 ve	 muhafazalar	 (m2	 ağır.<	 600	 gr)	 karton	 ambalaj	
sanayinin	temel	ürün	grubudur	ve	aynı	zamanda	en	çok	 ihracatı	yapılan	ürün	grubudur.	Bu	
ürün	 grubunda	 önemli	 bir	 ihracat	 artışı	 yaşanmaktadır	 ve	 bu	 ürün	 karton	 ambalaj	 sanayi	
ihracatının	 da	 sürükleyicisi	 olmaktadır.	 2015	 yılında	 93,27	 milyon	 dolar	 olan	 ihracat	 2019	
yılında	149,88	milyon	dolara	yükselmiştir.							
	
TABLO.18	Oluksuz	kartondan	katlanabilir	kutular,	muhafazalar		
																			(m2	ağır.<	600	gr)	İhracatı		

	 Milyon	dolar	 Ton	
2015	 93,27	 30.102	
2016	 116,90	 36.016	
2017	 134,97	 41.692	
2018	 151,81	 44.085	
2019	 149,88	 45.667	
2019/9	 110,59	 33.668	
2020/9	 97,34	 30.501	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
	

Oluksuz	 kartonda	 katlanabilir	 kutular	 ve	 muhafazalar	 (m2	 ağır.<	 600	 gr)	 en	 çok	 ithalatı	
yapılan	 alt	 ürünlerden	 biridir.	 Bununla	 birlikte	 ithalatta	 yıllar	 itibariyle	 gerileme	
yaşanmaktadır.	2015	yılında	28,56	milyon	dolar	olan	ithalat	2019	yılında	21,18	milyon	dolara	
inmiştir.					
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TABLO.19	Oluksuz	kartondan	katlanabilir	kutular,	muhafazalar		
																			(m2	ağır.	<	600	gr)	İthalatı			

	 Milyon	dolar	 Ton	
2015	 28,56	 7.373	
2016	 32,47	 8.809	
2017	 24,84	 6.951	
2018	 22,32	 6.092	
2019	 21,18	 5.121	
2019/9	 16,71	 4.074	
2020/9	 13,30	 3.571	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
	

b. Oluksuz	kağıt/kartondan	katlanabilir	kutular,	muhafazalar	(m2	ağır.=>600	gr)	
	

Oluksuz	 kağıt/kartondan	 katlanabilir	 kutular,	 muhafazalar	 (m2	 ağır.=>600	 gr)	 ihracatı	
göreceli	 olarak	 daha	 sınırlı	 gerçekleşmektedir.	 Bununla	 birlikte	 bu	 ürün	 grubu	 ihracatı	 da	
kademli	 bir	 artış	 eğlimi	 içindedir.	 2015	 yılında	 5,41	milyon	 dolar	 olan	 ihracat	 2019	 yılında	
7,44	milyon	dolara	yükselmiştir.				
	

TABLO.20	Oluksuz	kağıt/kartondan	katlanabilir	kutular,	muhafazalar		
																			(m2	ağır.=	>600	gr)	ihracatı		

	 Milyon	dolar	 Ton	
2015	 5,41	 2.778	
2016	 5,27	 2.680	
2017	 5,55	 2.876	
2018	 5,57	 2.647	
2019	 7,44	 3.311	
2019/9	 5,66	 2.449	
2020/9	 3,78	 1.770	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
Oluksuz	 kağıt/kartondan	 katlanabilir	 kutular,	 muhafazalar	 (m2	 ağır.=	 >600	 gr)	 ithalatı	 da	
göreceli	 olarak	 daha	 sınırlı	 gerçekleşmektedir.	 İthalat	 sınırlı	 bir	 artış	 göstermektedir.	 2015	
yılında	2,55	milyon	dolar	olan	ithalat	2019	yılında	3,43	milyon	dolar	olarak	gerçeklemiştir.		
	

TABLO.21	Oluksuz	kağıt/kartondan	katlanabilir	kutular,	muhafazalar		
														(m2	ağır.=	>600	gr)	ithalatı			

	 Milyon	dolar	 Ton	
2015	 2,55	 557	
2016	 2,23	 609	
2017	 3,49	 1.029	
2018	 3,14	 867	
2019	 3,43	 968	
2019/9	 2,18	 598	
2020/9	 1,55	 420	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
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c. Kartondan	tepsiler,	tabaklar,	bardaklar	vb.	
	

Kartondan	tepsiler,	tabaklar,	bardaklar	vb.	 ihracatı	son	yıllarda	diğer	ürünlerin	 ihracatlarına	
göre	daha	hızlı	bir	artış	göstermektedir.	 	2015	yılında	22,63	milyon	dolar	olan	 ihracat	2019	
yılında	 41,5	 milyon	 dolara	 yükselmiştir.	 İhracat	 dört	 yılda	 iki	 katına	 yakın	 bir	 artış	
göstermiştir.	2020	yılındaki	zorlu	koşullara	rağmen	ihract	artışı	ilk	yedi	ayda	devam	etmiştir.	
	

TABLO.22	Kartondan	tepsiler,	tabaklar,	bardaklar	vb.	İhracatı		
	 Milyon	Dolar	 Ton	

2015	 22,63	 7.847	
2016	 25,00	 9.184	
2017	 27,18	 9.917	
2018	 31,62	 11.717	
2019	 41,50	 15.289	
2019/9	 30,66	 11.274	
2020/9	 31,93	 11.758	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
	

Kartondan	 tepsiler,	 tabaklar,	 bardaklar	 vb.	 ithalatı	 ise	 son	 yıllarda	 hızlı	 bir	 düşüş	
göstermektedir.		2016	yılında	14,23	milyon	dolar	olan	ithalat	2019	yılında	1,68	milyon	dolara	
kadar	gerilemiştir.	İthalat	son	üç	yılda	yedi	buçuk	katına	yakın	bir	düşüş	göstermiştir.			
	

TABLO.23	Kartondan	tepsiler,	tabaklar,	bardaklar	vb.	İthalatı			
	 Milyon	Dolar	 Ton	

2015	 12,89	 5.921	
2016	 14,23	 7.590	
2017	 4,41	 1.872	
2018	 1,74	 450	
2019	 1,68	 383	
2019/9	 1,15	 287	
2020/9	 0,83	 155	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
	

d. Kartondan	Kitap	ve	defter	kapağı	ve	kartondan	diğer	kırtasiye	ürünleri			
	

Kartondan	Kitap	ve	defter	kapağı	ve	kartondan	diğer	kırtasiye	ürünleri	 ihracatı	 son	yıllarda	
hızlı	bir	artış	göstermektedir.	2015	yılında	23,2	milyon	dolar	olan	ihracat	izleyen	yıllarda	hızlı	
artış	göstermiş	ve	2019	yılında	40,38	milyon	dolara	yükselmiştir.	İhracat	son	dört	yılda	yüzde	
74	artmıştır.	Bu	ürün	grubu	da	yüksek	ihracat	yapılan	alt	ürünler	içine	katılmıştır.				
	

TABLO.24	Kartondan	Kitap	ve	defter	kapağı	ve	kartondan	diğer	kırtasiye	ürünleri	İhracatı		
	 Milyon	dolar	 Ton	

2015	 23,20	 4.489	
2016	 23,92	 4.897	
2017	 27,67	 6.219	
2018	 34,06	 7.123	
2019	 40,38	 8.621	
2019/9	 29,06	 6.204	
2020/9	 25,08	 5.358	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
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Kartondan	Kitap	ve	defter	kapağı	ve	kartondan	diğer	kırtasiye	ürünleri	ithalatı	ise	son	yıllarda	
hızlı	 bir	 düşüş	 göstermektedir.	 2015	 yılında	37,33	milyon	dolar	olan	 ithalat	 izleyen	 yıllarda	
hızlı	düşüş	göstermiş	ve	2019	yılında	10,02	milyon	dolara	inmiştir.						
	

TABLO.25	Kartondan	Kitap	ve	defter	kapağı	ve	kartondan	diğer	kırtasiye	ürünleri			
																			İthalatı			

	 Milyon	Dolar	 Ton	
2015	 37,33	 4.048	
2016	 27,75	 3.990	
2017	 16,87	 1.670	
2018	 14,81	 1.215	
2019	 10,02	 534	
2019/9	 9,33	 497	
2020/9	 2,49	 133	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
	

e.	Kartondan	Diğer	Paketleme	ve	Saklama	Kutuları	ile	Benzeri	Muhafazalar	
Kartondan	Diğer	Paketleme	ve	Saklama	Kutuları	ile	Benzeri	Muhafazalar	ihracatı	kademeli	ve	
istikrarlı	bir	artış	eğilimi	göstermektedir.	2015	yılında	36,08	milyon	dolar	olan	 ihracat	2019	
yılında	49,03	milyon	dolara	kadar	yükselmiştir.	Bu	ürün	grubunda	da	önemli	 ihracat	yapılır	
hale	gelinmiştir.	İhracat	artışı	2020	yılının	ilk	9	ayında	da	sürmüştür.							
	

TABLO.26	Kartondan	Diğer	Paketleme	ve	Saklama	Kutuları	ile	Benzeri		
																			Muhafazalar	İhracatı		

	 Milyon	Dolar	 Ton	
2015	 36,08	 19.136	
2016	 37,19	 21.191	
2017	 42,50	 21.563	
2018	 44,49	 19.266	
2019	 49,03	 22.038	
2019/9	 34,31	 15.094	
2020/9	 36,31	 17.962	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
	

Kartondan	Diğer	Paketleme	ve	Saklama	Kutuları	ile	Benzeri	Muhafazalar	ithalatı	son	yıllarda	
durağan	bir	gelişme	göstermektedir.	İthalat	2015	yılında	5,74	milyon	dolar	iken	2019	yılında	
5,67	milyon	dolara	olarak	gerçekleşmiştir.	İthalat	son	beş	yılda	çok	değişmemiştir.			
	

TABLO.27	Kartondan	Diğer	Paketleme	ve	Saklama	Kutuları	İle	Benzeri		
																			Muhafazalar	İthalatı			

	 Milyon	Dolar	 Ton	
2015	 5,74		 2.382	
2016	 6,48	 2.204	
2017	 5,79	 2.167	
2018	 5,32	 1.536	
2019	 5,67	 2.195	
2019/9	 4,17	 1.546	
2020/9	 3,59	 1.395	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
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3.3.4	KARTON	AMBALAJ	DIŞ	TİCARETİNDE	PAZARLAR	VE	İTHALAT	YAPILAN	ÜLKELER			
	
Karton	ambalaj	sanayi	ürünlerinin	 ihracatında	öne	çıkan	pazarlar	bulunmaktadır;	Öne	çıkan	
pazarlarda	ilk	grup	gelişmiş	Avrupa	ülkeleridir.	İngiltere,	Almanya,	Hollanda,	İtalya,	Fransa	ve	
İsviçre	bu	ülkelerdir.	 İspanya	ve	Belçika	da	bu	grupta	yer	almaktadır.	Orta	doğu’da	 İsrail	ve	
Irak	 çok	 önemli	 iki	 pazardır.	 İran,	 Ürdün,	 S.Arabistan	 ve	 Katar’a	 da	 ihracat	 yapılmaktadır.	
Kuzey	 Afrika	 ülkelerinden	 Mısır’a	 önemli	 ihracat	 yapılmaktadır.	 Fas,	 Cezayir,	 Tunus’a	 ise	
ambalaj	kutuları	dışında	etiket	ve	diğer	ürünler	ihracatı	yapılmaktadır.	Diğer	Afrika	ülkelerine	
ihracat	zayıftır.	Sudan	ve	Etiyopya’ya	ihracat	yapılmaktadır.		
	
Rusya	 ve	 Ukrayna’ya	 sınırlı	 ihracat	 yapılmaktadır.	 Balkan	 ülkeleri	 içinde	 Romanya	 ve	
Bulgaristan	önemli	 iki	pazardır.	Yunanistan	ve	Sırbistan’a	da	 ihracat	yapılmaktadır.	Polonya	
ve	Çek	cumhuriyetine	ihracat	artmaktadır.	Kafkas	ve	Orta	Asya	ülkeleri	içinde	Azerbaycan	ve	
Gürcistan	 gelişen	 iki	 önemli	 pazardır.	 Türkmenistan	 ve	 Özbekistan’a	 sınırlı	 ihracat	
yapılmaktadır.			
	
Karton	ambalaj	sanayinde	ithalat	yapılan	ülkeler	içinde	dört	grup	öne	çıkmaktadır.	İlk	grubu	
gelişmiş	Avrupa	ülkeleri	oluşturmaktadır.	Almanya,	İsviçre,	Avusturya,	Hollanda	ve	İtalya	bu	
grup	içindedir.	Bu	grup	içinde	yer	alan	diğer	ülkeler	İngiltere,	İrlanda,	Fransa	ve	İspanya’dır.	
Avrupa’da	 yeni	 sanayileşen	 ülkeler	 ithalatta	 ikinci	 grubu	 oluşturmaktadır.	 Polonya,	
Macaristan,	Slovakya,	Romanya	ve	Çek	Cumhuriyeti	ithalat	yapılan	ülkelerdir.		
	
Çin	tek	başına	bir	grubu	oluşturmaktadır.	 	Asya’dan	daha	sınırlı	 ithalat	yapılan	diğer	ülkeler	
ise	Endonezya,	Vietnam,	Tayland	ve	Güney	Kore’dir.	ABD’den	de	çok	sayıda	üründe	 ithalat	
yapılmaktadır.	İthalat	yapılan	ülkeler	içinde	dikkat	çeken	iki	ülke	Yunanistan	ve	Mısır’dır.																												
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TABLO.28	OLUKSUZ	KAĞIT/KARTONDAN	KATLANABİLİR	KUTULAR,	MUHAFAZALAR	(M2						
																							AĞIR.<	600	GR)	İHRACAT	PAZARLARI	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	
Birleşik	Krallık	 7.668.267	 22.921.600	
İran	 4.933.676	 19.032.883	
Sudan	 3.842.821	 9.371.907	
İsviçre	 1.098.099	 8.325.682	
Almanya	 1.840.425	 8.092.276	
Azerbaycan	 2.685.706	 7.755.377	
Mısır	 2.013.395	 6.239.500	
Hollanda	 2.013.736	 5.809.519	
Fransa	 1.252.609	 5.072.230	
Sırbistan	 704.143	 4.880.163	
Litvanya	 513.782	 3.954.483	
ABD	 1.407.031	 3.780.659	
Polonya	 543.390	 3.029.371	
Romanya	 740.532	 2.948.943	
Çekya	 427.831	 2.775.963	
İrlanda	 2.682.165	 2.588.485	
Belçika	 1.044.244	 2.375.925	
İsrail	 1.044.179	 2.321.104	
Ukrayna	 398.260	 1.982.389	
Etiyopya	 648.109	 1.772.987	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
	
TABLO.29	OLUKSUZ	KAĞIT/KARTONDAN	KATLANABİLİR	KUTULAR,	MUHAFAZALAR	(M2						
																							AĞIR.<	600	GR)	İTHALAT	YAPILAN	ÜLKELER	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	

Almanya	 3.209.472	 13.602.710	

Polonya	 727.184	 3.257.852	

Fransa	 175.536	 728.447	

İsviçre	 103.662	 672.624	

Slovakya	 125.384	 607.194	

Hollanda	 163.516	 457.342	

İtalya	 119.421	 427.614	

Yunanistan	 146.512	 384.172	

Çin	 155.638	 297.799	

İsrail	 80.785	 151.181	

Avusturya	 37.926	 145.904	

Macaristan	 23.607	 138.718	

Romanya	 19.855	 94.834	

İspanya	 8.466	 50.738	

Birleşik	Krallık	 7.462	 29.309	

ABD	 2.478	 25.855	

Brezilya	 1.608	 23.550	

Vietnam	 829	 13.443	

Endonezya	 2.759	 12.240	

Bulgaristan	 2.349	 9.756	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
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TABLO.30	OLUKSUZ	KAĞIT/KARTONDAN	KATLANABİLİR	KUTULAR,	MUHAFAZALAR	(M2		
																							AĞIR.=	>600	GR)	İHRACAT	PAZARLARI	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	
İspanya	 623.509	 1.531.413	
Birleşik	Krallık	 373.429	 890.707	
Bulgaristan	 301.175	 765.435	
İsrail	 373.532	 743.551	
Cezayir	 260.763	 493.462	
Almanya	 106.428	 341.270	
Çorlu	Avrupa	Serbest	Bölgesi	 209.293	 319.410	
Fransa	 151.699	 294.920	
Yunanistan	 111.327	 259.486	
İrlanda	 71.227	 184.543	
İran	 108.458	 128.510	
Irak	 82.652	 127.062	
Ege	Serbest	Bölgesi	 45.307	 123.953	
Hollanda	 43.584	 116.046	
ABD	 51.445	 107.232	
Ürdün	 24.168	 99.116	
İtalya	 10.782	 88.408	
Kuzey	Makedonya	 33.194	 74.924	
Belçika	 22.035	 49.754	
Türkmenistan	 6.937	 44.380	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
	
TABLO.31	OLUKSUZ	KAĞIT/KARTONDAN	KATLANABİLİR	KUTULAR,	MUHAFAZALAR	(M2		
																						AĞIR.=	>600	GR)	İTHALAT	YAPILAN	ÜLKELER	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	
Avusturya	 248.314	 1.129.767	
Çin	 300.855	 548.021	
Almanya	 100.671	 385.392	
Polonya	 95.860	 325.720	
İtalya	 18.148	 209.049	
Bulgaristan	 68.942	 174.744	
İspanya	 33.274	 133.251	
ABD	 18.014	 111.779	
Fransa	 17.362	 97.540	
Hong	Kong	 7.805	 96.042	
Yunanistan	 23.296	 60.273	
Romanya	 15.004	 53.612	
Endonezya	 6.572	 24.380	
Belçika	 2.734	 16.547	
Portekiz	 2.035	 16.223	
İsviçre	 1.656	 9.734	
İsrail	 1.247	 9.568	
Birleşik	Krallık	 478	 6.412	
Hollanda	 3.717	 5.424	
Hırvatistan	 377	 5.312	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
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TABLO.32	KARTONDAN	TEPSİ,	TABAK	BARDAKLAR	VB.	İHRACAT	PAZARLARI	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	
Bulgaristan	 3.015.916	 5.958.904	
İspanya	 1.371.647	 3.867.441	
İtalya	 1.037.436	 3.466.327	
Fransa	 1.030.418	 3.108.783	
Rusya	Federasyonu	 868.203	 2.630.855	
Irak	 539.508	 1.796.692	
Romanya	 598.341	 1.536.114	
İsveç	 348.494	 1.308.158	
Almanya	 405.100	 1.285.387	
Yunanistan	 487.812	 1.285.344	
Birleşik	Krallık	 452.961	 1.265.534	
Polonya	 389.592	 1.067.268	
Hollanda	 253.213	 1.031.549	
İsrail	 359.333	 881.911	
Avusturya	 323.260	 818.691	
Portekiz	 296.936	 792.978	
Danimarka	 315.068	 785.878	
Gürcistan	 262.057	 680.680	
Belçika	 359.521	 627.706	
Fas	 219.711	 596.825	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
	
TABLO.33	KARTONDAN	TEPSİ,	TABAK	BARDAKLAR	VB.	İTHALAT	YAPILAN	ÜLKELER	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	

Çin	 137.619	 475.294	

İtalya	 49.012	 378.178	

Birleşik	Krallık	 85.716	 318.556	

ABD	 28.702	 124.524	

İrlanda	 13.841	 115.836	

Tunus	 22.894	 104.904	

Mısır	 22.172	 59.031	

Romanya	 7.569	 32.722	

Finlandiya	 6.786	 25.448	

İspanya	 4.544	 19.712	

Katar	 1.393	 6.878	

Hindistan	 344	 4.724	

Polonya	 626	 3.474	

Almanya	 1.032	 2.756	

Tayvan	 228	 1.842	

Güney	Kore	 378	 1.716	

Fransa	 138	 1.618	

Malta	 150	 780	

Yunanistan	 160	 659	

Belçika	 40	 510	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
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TABLO.34	KİTAPLAR,	DEFTERLER	VE	KIRTASİYE	ÜRÜNLERİ	İHRACAT	PAZARLARI	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	

İsrail	 3.332.639	 5.599.072	

Almanya	 991.586	 5.314.062	

Fransa	 763.931	 3.313.353	

ABD	 605.287	 2.787.049	

Birleşik	Krallık	 344.143	 2.286.250	

Yunanistan	 1.035.380	 2.266.948	

Romanya	 1.248.029	 2.146.601	

Bulgaristan	 664.396	 2.108.243	

İtalya	 595.701	 1.733.769	

Hollanda	 355.199	 1.289.112	

Irak	 365.155	 1.222.587	

Avusturya	 266.567	 1.060.048	

Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cum.	 318.373	 969.644	

Azerbaycan	 350.555	 817.724	

Kuveyt	 314.318	 741.890	

Rusya	Federasyonu	 70.197	 476.507	

Macaristan	 194.590	 412.028	

Gürcistan	 61.818	 358.195	

İsviçre	 36.811	 337.799	

Suudi	Arabistan	 140.260	 329.973	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
	
TABLO.35	KİTAPLAR,	DEFTERLER	VE	KIRTASİYE	ÜRÜNLERİ	İTHALAT	YAPILAN	ÜLKELER	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	
İsviçre	 13.573	 6.684.053	
Çin	 374.022	 1.585.333	
Almanya	 138.597	 668.663	
Fransa	 21.651	 164.492	
Polonya	 46.624	 159.336	
İtalya	 10.300	 151.298	

ABD	 10.596	 108.158	

Hollanda	 14.127	 75.397	

Birleşik	Krallık	 3.234	 60.912	

Belçika	 3.065	 52.784	

Bulgaristan	 13.173	 31.703	

Macaristan	 2.051	 28.123	

Tayvan	 1.563	 27.179	

İspanya	 3.297	 26.681	

Güney	Kore	 3.511	 26.073	

Avusturya	 4.197	 25.908	

Güney	Afrika	Cumhuriyeti	 2.536	 20.864	

Japonya	 1.407	 18.682	

Romanya	 194	 12.942	

Vietnam	 805	 12.825	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
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TABLO.36	KARTONDAN	DİĞER	PAKETLEME	VE	SAKLAMA	KUTULARI	İLE	BENZERİ																	
																			MUHAFAZALAR	İHRACAT	PAZARLARI	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	

Irak	 3.672.975	 7.708.954	

Almanya	 1.321.713	 3.733.044	

Birleşik	Krallık	 1.325.455	 3.563.857	

ABD	 1.179.109	 2.263.533	

Bulgaristan	 818.441	 1.651.216	

İsveç	 644.385	 1.529.463	

Fransa	 701.483	 1.366.699	

İsrail	 611.088	 1.317.655	

İrlanda	 729.249	 1.216.321	

İran	 667.437	 1.086.758	

Libya	 619.759	 1.058.621	

İspanya	 298.242	 1.045.214	

Azerbaycan	 330.540	 824.872	

Hollanda	 233.813	 685.884	

Avusturya	 239.524	 683.199	

Romanya	 233.796	 642.363	

Norveç	 233.474	 616.871	

Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cum.	 440.072	 558.959	

Gürcistan	 262.325	 510.914	

Suudi	Arabistan	 152.992	 495.155	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
	
TABLO.37	KARTONDAN	DİĞER	PAKETLEME	VE	SAKLAMA	KUTULARI	İLE	BENZERİ																	
																			MUHAFAZALAR	İTHALAT	YAPILAN	ÜLKELER	2019	

ÜLKELER	 Kg		 Dolar	
Mısır	 831.467	 2.077.897	
Çin	 416.653	 861.014	
Almanya	 57.363	 341.915	
Yunanistan	 225.352	 288.865	
İspanya	 96.326	 264.941	
İtalya	 17.019	 166.026	
Fransa	 37.906	 162.206	
İsrail	 45.443	 91.616	
Bulgaristan	 35.585	 87.326	
Vietnam	 7.730	 79.653	
Macaristan	 8.398	 77.245	
Portekiz	 13.256	 61.486	
ABD	 11.764	 47.833	
Birleşik	Krallık	 1.265	 33.953	
Hindistan	 3.800	 31.983	
İsviçre	 2.305	 20.353	
Suudi	Arabistan	 5.218	 20.013	
Polonya	 9.744	 17.758	
Hollanda	 7.995	 15.282	
Endonezya	 3.274	 13.446	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
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TABLO.38	BÜRO,	DÜKKAN	VB	YERLERDE	KULLANILAN	EVRAK	TASNİF,	MEKTUP	KUTULARI		
																							VB.	EŞYA	İHRACAT	PAZARLARI	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	

Almanya	 387.284	 1.488.709	

Birleşik	Krallık	 266.457	 1.428.063	

İsrail	 383.532	 630.933	

Hollanda	 155.648	 573.850	

İspanya	 65.696	 382.107	

Romanya	 72.932	 369.316	

Irak	 300.316	 367.228	

Fransa	 78.042	 356.548	

Yunanistan	 259.528	 334.946	

Belçika	 36.199	 210.134	

Mısır	 37.032	 207.355	

Çekya	 29.952	 188.892	

İtalya	 37.998	 177.169	

Fas	 42.105	 151.428	

İsveç	 24.286	 139.425	

Polonya	 18.134	 110.610	

Suudi	Arabistan	 25.457	 103.956	

ABD	 54.008	 92.159	

İsviçre	 15.210	 84.747	

Cezayir	 39.774	 76.895	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
	
TABLO.39	BÜRO,	DÜKKAN	VB	YERLERDE	KULLANILAN	EVRAK	TASNİF,	MEKTUP	KUTULARI		
																							VB.	EŞYA	İTHALAT	YAPILAN	ÜLKELER	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	

Çin	 217.710	 322.623	

Litvanya	 39.388	 173.088	

İtalya	 5.196	 73.988	

Fransa	 12.495	 73.670	

Polonya	 18.777	 41.511	

Çekya	 6.139	 41.349	

Almanya	 3.866	 29.917	

Güney	Kore	 2.230	 12.960	

Romanya	 8.480	 12.569	

Endonezya	 1.252	 8.048	

Birleşik	Krallık	 1.696	 7.319	

Macaristan	 2.675	 7.220	

İspanya	 921	 6.481	

İsviçre	 3.152	 5.825	

Japonya	 840	 5.306	

ABD	 261	 3.568	

Slovakya	 193	 1.319	

Hong	Kong	 241	 1.298	

Avusturya	 383	 1.294	

Tayland	 157	 1.267	

Kaynak:	Türkiye	İstatistik	Kurumu	
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3.4	TÜRKİYE	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNİN	GELİŞME	EĞİLİMLERİ	VE	DİNAMİKLERİ			
	
Türkiye’de	 karton	ambalaj	 sanayi	Avrupa’nın	 ve	 yakın	bölgesinin	en	hızlı	 büyüme	gösteren	
sanayi	konumuna	gelmiştir.	 	Karton	ambalaj	sanayinin	bu	konuma	gelmesinde	etkili	olan	üç	
gelişme	 ekseni	 bulunmaktadır.	 Bunlar	 yurtiçindeki	 talep	 artışı,	 ihracata	 verilen	 ağırlık	 ile	
karton	 ürünlerinin	 kullanımının	 giderek	 daha	 çok	 tercih	 edilir	 olmasıdır.	 Karton	 ambalaj	
sanayi	 bu	 gelişme	 eksenlerinin	 katkısı	 ile	 karton-karton	 ambalaj	 ürünleri-basım	 işleri	
bütünleşmesini	de	sağlamış	bulunmaktadır.	Karton	ambalaj	sanayi	 rekabetçi	ve	modern	bir	
yapıya	 kavuşmuştur.	 Gelişmiş	 batı	 ülkelerinin	 karton	 ambalaj	 üreticileriyle	 rekabet	
edebilecek	seviyeye	ulaşılmıştır.		

Türkiye’de	 ekonomide	 yaşanan	 dalgalanmalara	 rağmen	 nüfus	 artışı,	 şehirleşme,	 kent	
hayatında	 değişen	 tüketici	 eğilimleri	 gibi	 etkenler	 ile	 yurtiçinde	 karton	 ambalaj	
malzemelerine	olan	talep	istikrarlı	olarak	artmaktadır.	

Türkiye’de	ambalaj	sanayinde	kullanılan	malzemelere	göre	ambalaj	ürünleri	üretimi	aşağıda	
sunulmaktadır.	Buna	göre	 iç	 talebin	yıllar	 itibariyle	artışını	sürdürdüğü	ve	buna	bağlı	olarak	
da	toplam	ambalaj	ürünleri	üretiminin	arttığı	görülmektedir.	2018	ve	2019	yıllarında	üretim	
artışı	ekonomide	yurtiçinde	ve	yurtdışında	yaşanan	gelişmeler	nedeniyle	yavaşlamıştır.	2019	
yılında	toplam	ambalaj	malzemeleri	üretimi	9,2	milyon	ton	olmuştur.			
	

En	 çok	kullanılan	ambalaj	malzemesi	plasitk	olmaya	devam	etmektedir.	Ancak	uygulamaya	
konulan	düzenlemler	ile	plastik	ürünlerin	üretimi	2017	yılında	en	yüksek	seviyeye	ulaştıktan	
sonra	 2018	 yılında	 düşmüş,	 2019	 yılında	 ise	 sınırlı	 bir	 artış	 göstermesine	 karşın	 2017	 yılı	
üretim	seviyesinin	altında	kalmıştır.					
	

En	çok	kullanılan	ikinci	malzeme	oluklu	mukavvalardır.	Oluklu	mukavva	üretimi	de	buna	bağlı	
olarak	 artış	 göstermektedir.	 2018	 yılında	 üretim	 2,3	 milyon	 tona	 çıkmış,	 2019	 yılında	 ise	
sınırlı	ölçüde	gerilemiştir.							
	
Üçüncü	en	çok	kullanılan	malzeme	camdır.	Cam	ambalaj	ürünlerinin	üretimi	de	2018	yılına	
kadar	hızlı	bir	artış	göstermiştir.	2019	yılında	ise	artış	durağanlaşmıştır.		
	
Karton	 ambalaj	malzemelerinde	 ise	üretim	artışı	 kesintisiz	 devam	etmektedir.	 2019	 yılında	
üretim	820	bin	 tona	ulaşmıştır.	Bu	aşamada	kullanılan	üretim	verisi	 sadece	karton	kutu	ve	
muhafazaları	kapsamaktadır.						
	
Kağıt	 ambalajlar	 kraft	 ambalaj	 kağıdı	 ve	 sülfit ambalaj kâğıtlarından  yapılan ambalajları 
içermektedir. Yıllar	itibariyle	100	bin	ton	seviyelerinde	üretimi	yapılmaktadır.	
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TABLO.40	TÜRKİYE’DE	AMBALAJ	ÜRÜNLERİ	ÜRETİMİ	BİN	TON	
ÜRÜNLER	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

KAĞIT	 117	 106	 110	 88	 101	 85	 80	 83	 103	 102	
KARTON	 503	 564	 534	 568	 525	 538	 619	 717	 758	 820	
OLUKLU	MUKAVVA	 1.564	 1.703	 1.772	 1.879	 1.970	 2.031	 2.022	 2.241	 2.300	 2.270	
PLASTİK	 1.835	 2.013	 2.160	 2.519	 2.800	 2.988	 3.293	 3.648	 3.500	 3.570	
METAL	 366	 364	 375	 385	 393	 428	 433	 464	 430	 445	
CAM	 734	 857	 951	 978	 1.080	 1.153	 1.232	 1.456	 1.560	 1.560	
AHŞAP	 420	 454	 470	 484	 498	 510	 526	 542	 540	 430	
TOPLAM	 5.538	 6.060	 6.372	 6.901	 7.367	 7.733	 8.205	 9.151	 9.191	 9.197	

Kaynak:	2010-2018	yılı	verileri	için	Ambalaj	Sanayicileri	Derneği,	Karton	verileri	için	TÜİK,	
2019	yılı	verileri	için	TÜİK,			
	
Ekonomide	 yaşanan	 sık	 şoklar	 nedeniyle	 yurtiçi	 talepte	 görülen	 dalgalanmalar	 karton	
ambalaj	sanayinin	ihracata	daha	çok	ağırlık	vermesine	yol	açmaktadır.	Karton	ambalaj	sanayi	
hem	Avrupa	pazarına	hem	de	yakın	ve	komşu	ülke	pazarlarına	ihracatını	artırmaktadır.	

İklim	 değişimi	 ile	mücadelede	 sürdürülebilirlik	 ihtiyacı	 nedeniyle	 başta	 plastik	 olmak	 üzere	
birçok	 ambalaj	 malzemesinin	 kullanımına	 sınırlamalar	 getirilmektedir.	 Ambalaj	
malzemelerinde	 geri	 dönüşüm	 ile	 üretimlerinde	 enerji	 verimliliği	 ve	 karbon	 salınımı	 gibi	
unsurlar	 önem	 kazanmaktadır.	 Önem	 kazanan	 bu	 unsurlara	 bağlı	 olarak	 karton	 ambalaj	
malzemelerinin	kullanımı	daha	çok	tercih	edilmektedir.																					

Tüm	 bu	 unsurların	 etkisi	 ile	 Türkiye’de	 karton	 ambalaj	 sanayi	 Avrupa’nın	 ve	 de	 yakın	
bölgesinin	en	hızlı	büyüyen	ambalaj	sanayilerinden	biri	haline	gelmiştir.			

Avrupa	bölgesinde	karton	ambalaj	sanayi	demografik	ve	ekonomik	etkiler	ile	2000'li	yıllarda	
daha	yavaş	bir	büyüme	eğilimi	içine	girmiştir.	Avrupa'nın	gelişmiş	ülkelerdeki	karton	ambalaj	
üretim	 artışı	 yıllık	 ortalama	 yüzde	 1-2	 arasında	 gerçekleşmektedir.	 	 Yeni	 sanayileşen	 orta	
Avrupa	ülkelerinde	büyüme	hızı	ise	bunun	üzerindedir.		

Buna	 karşılık	 aynı	 dönemde	 Türkiye'deki	 üretim	 artışı	 kademeli	 ve	 istikrarlı	 bir	 artış	
göstermektedir.	 Üretim	 artış	 hızı	 2012-2017	 arasında	 yıllık	 ortalama	 yüzde	 9,8	 oranında	
gerçekleşmiştir.	2019	yılında	karton	ambalaj	üretimi	2018	yılına	göre	yüzde	8,2	artarak	820	
bin	tona	ulaşmıştır.			

ECMA	 2018	 European	 Carton	 Prospects	 Raporu	 verilerine	 göre	 Avrupa	 pazarında	 Türkiye	
pazar	payı	olarak	Almanya,	İngiltere	ve	İtalya'dan	sonra	yüzde	12’lik	payıyla	Fransa	ile	birlikte	
Avrupa	 4.cülüğünü	 paylaşmaktadır.	 Aynı	 raporda	 2017-2022	 yılları	 arasında	 Batı	 Avrupa'lı	
üreticilerin	 üretim	 artışın	 yüzde	 1-2	 arasında	 olması,	 hatta	 bazı	 ülkelerde	 gerilemesi	
beklenirken,	Türkiye	Karton	Ambalaj	üretiminde	ortalama	yüzde	7,7	bir	artış	beklendiği	ifade	
edilmiştir.	 Türkiye’nin	 bu	 performansıyla	 yakın	 bir	 gelecekte	 Almanya	 ve	 İtalya'dan	 sonra	
Avrupa'nın	3.cü	büyük	karton	ambalaj	üreticisi	olacağı	öngörülmüştür.			
	
	



KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	SEKTÖR	RAPORU		 	ARALIK	2020	

  
 

  
KARTON	AMBALAJ	SANAYİCİLERİ	DERNEĞİ	 41 

 

ŞEKİL.3	BATI	AVRUPA	ÜLKELERİ	VE	TÜRKİYE’NİN	KARTON	AMBALAJ	PAZARI	PAYLARI		
														YÜZDE	2018		

	
Kaynak:	ECMA	2018	European	Carton	Prospects	
	
ŞEKİL.4	AVRUPA’DA	2017-2022	DÖNEMİNDE	ÜLKELERİN	YILLIK	ORTALAMA	ÜRETİM	ARTIŞI		
														ÖNGÖRÜSÜ	YÜZDE			

	Kaynak:	ECMA	2018	European	Carton	Prospects	
	

Avrupa	 Karton	 Ambalaj	 üreticileri	 Birliği	 ECMA	 2018	 yılı	 değerlendirmesinde	 Türkiye’nin	
üretim	 artışını	 ve	 potansiyelini	 tescil	 etmiştir.	 Buna	 göre	 tüm	 Avrupa'da	 2017-2022	 yılları	
arasında	 gerçekleşmesi	 ön	 görülen	 555.000	 ton'luk	 üretim	 artışının	 yüzde	 46'sının	 Türkiye	
tarafından	karşılanacağının	beklendiği	 ifade	edilmiştir.	 2018	ve	2019	yıllarındaki	 fiili	 üretim	
artışları	bu	beklentinin	doğru	ve	gerçekleşmekte	olduğunu	göstermektedir.			
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ŞEKİL.5	AVRUPA’DA	KARTON	AMBALAJ	ÜRETİMİNDEKİ	ARTIŞIN	DAĞILIMI	2017-2022		
														YÜZDE	PAY			

	
Kaynak:	ECMA	2018	European	Carton	Prospects	
	
Bu	 öngörü	 çalışması	 2018	 yılında	 yapılmıştır.	 Doğal	 olarak	 2020	 yılında	 yaşanan	 covid-19	
salgını	 bu	 çalışmanın	 varsayımlarını	 ve	 öngörülerini	 etkilemiştir.	 Güncel	 öngörülere	
çalışmanın	beşinci	bölümünde	yer	verilecektir.						

Türkiye’de	karton	ambalaj	sanayinin	bir	diğer	gelişme	eğilimi	ve	dinamiği	ihracattır.			

Karton	ambalaj	üreticilerinin	hedeflediği	ürünler	paketlenen	tüm	ürünler,	hedef	pazarları	ise	
esas	 olarak	 sanayileşmiş	 ve	 gelişmiş	 ülkelerdir.	 Türkiye	 karton	 ambalaj	 sanayinin	 son	
yıllardaki	 gelişimi	 ile	 birlikte	 Avrupa’daki	 bilinirliği	 ve	 marka	 değeri	 artmıştır.	 Buna	 bağlı	
olarak	Avrupa	Türkiye	karton	ambalaj	sanayi	için	en	büyük	ve	öncelikli	pazar	olmaya	devam	
edecektir.		

Karton	 ambalaj	 sanayinin	 gelişme	 eğilimlerinden	 bir	 diğeri	 ürün	 çeşitlendirmedir.	 Sanayi	
artan	 çeşitte	 ambalaj	 ürünü	 tasarımı,	 üretimi	 ve	 baskısını	 gerçekleştirmektedir.	 Türkiye’de	
karton	ambalaj	sanayi	Md.1.1.2	de	belirtilen	ürün	çeşitliliğine	ulaşmış	bulunmaktadır;					

Türkiye’de	 karton	 ambalaj	 sanayinin	 ürün	 çeşitlendirmesi	 bir	 yandan	 yurtiçinde	 artan	
ihtiyaçtan	 kaynaklanmakta	 diğer	 yandan	 çeşitlenme	 ile	 yurtiçi	 tüketim	 de	 hızlanmaktadır.	
Türkiye	karton	ambalaj	ürünleri	 iç	pazar	 satışları	Avrupa	genelinde	en	hızlı	 büyeyecek	ülke	
olarak	öngörülmektedir.		2012-2017	arasında	yıllık	ortalama	yüzde	5,3	büyüyen	iç	pazardaki	
satışların	2017-2022	arasında	yıllık	ortalama	yüzde	8,2	artacağı	öngörülmektedir.		
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2018	yılında	yaşanan	 finansal	 şok,	2019	yılında	ekonomideki	 yavaşlama	ve	2020	yılında	da	
covid-19	salgını	bu	öngörülen	hızın	altında	kalınmasına	yol	açmaktadır.	Buna	rağmen	Türkiye	
karton	ambalaj	sanayi	Avrupa’da	yurtiçi	pazarı	en	hızlı	büyeyen	ülke	pazarı	olacaktır.											
	
ŞEKİL.6	AVRUPA’DA	KARTON	AMBALAJ	İÇ	PAZARI	BÜYÜME	ÖNGÖRÜLERİ	YILLIK		
														ORTALAMA	YÜZDE		

	
Kaynak:	ECMA	2018	European	Carton	Prospects	
	
Karton	 ambalaj	 sanayi	 karton	 tedarikini	 yurtiçinden	 ve	 yurtdışından	 yapmaktadır.	 Geri	
dönüşümlü	kartonlar	büyük	oranda	yurtiçinden	 tedarik	edilebilmektedir.	Bristol	kartonların	
tamamı	ve	geri	dönüşümlü	kartonların	bir	kısmı	ise	ithal	edilmektedir.		Karton	ambalaj	sanayi	
karton	 tedariki	 konusunda	 sıkıntı	 yaşamamaktadır.	 Her	 çeşit	 ve	 kalitede	 karton	 tedarikine	
erişim	 sağlanabilmektedir.	 Ayrıca	 karton	 ambalaj	 malzemesi	 üreticileri	 güvenlik	 stokları	
tutmaktadırlar.	 İthalatın	 büyük	 bölümü	Avrupa’dan	 ve	 Euro	 cinsi	 fiyatlar	 ile	 yapılmaktadır.	
Euro	döviz	kurlarının	artışı	girdi-üretim	maliyetlerini	yükseltmektedir.							
	
Karton	ambalaj	sanayi	üretim	teknolojisinde	yurtdışına	bağımlıdır.	Makine	ve	ekipmanlarının	
büyük	 bölümü	 ithal	 edilmektedir.	 Sektör	 karton	 ambalaj	 makinelerinde	 yeni	 teknolojileri	
takip	 etmekte	 ve	 modern	 teknolojileri	 kullanmaktadır.	 İthal	 makineler	 büyük	 ölçüde	
Almanya,	İsviçre	ve	uzak	doğudan	gelmektedir.									
	
Karton	ambalaj	 sanayi	ve	karton	ambalaj	matbaacıları	daha	çok	 İstanbul’da	ve	diğer	büyük	
şehirlerde	toplulaşmışlardır.	Ancak	son	yıllarda	yurtiçinde	tüketicilere	daha	yakın	olmak	için	
ve	 de	 yine	 yakın	 ve	 komşu	 ülke	 pazarlarına	 daha	 yakın	 olabilmek	 için	 diğer	 şehirlerde	 de	
yatırımlar	ve	üretim	başlamıştır.	Gaziantep	bu	şehirlerin	başında	gelmektedir.										
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BÖLÜM	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	VE	TÜRKİYE’NİN	KONUMU		
	

Bu	 bölümde	 dünya	 karton	 ambalaj	 sanayi	 dört	 alt	 başlıkta	 incelenmekte	 ve	
değerlendirilmektedir.	 İlk	 olarak	 dünya	 ambalaj	 sanayinde	 kullanılan	 malzemelerdeki	
gelişmeler	 ve	 karton	 ambalaj	 ürünlerinin	 durumuna	 yer	 verilmektedir.	 İkinci	 olarak	 dünya	
karton	 sektörü	 incelenmektedir.	 Üçüncü	 olarak	 dünya	 karton	 ambalaj	 sanayi	 göstergeleri	
sunulmakta	 ve	değerlendirme	yapılmaktadır.	 Bu	bölümde	dünya	 karton	ambalaj	 sanayi	 dış	
ticaret	 verileri	 de	 sunulmakta	 ve	 incelenmektedir.	 Dördüncü	 olarak	 ise	 Türkiye’nin	 dünya	
karton	ambalaj	sanayi	içindeki	konumu	değerlendirilmektedir.								
	
4.1 DÜNYA	AMBALAJ	SANAYİNDE	KULLANILAN	MALZEMELER	VE	KARTON	AMBALAJLARIN	

YERİ			
	

Ambalaj	 sektöründe	günümüzde	5	 çeşit	materyal	 en	 fazla	 kullanılan	malzemelerdir.	Bunlar	
sırasıyla	 plastik,	 kâğıt/karton,	 metal,	 cam	 ve	 diğer	 (odun,	 kumaş)	 malzemelerdir.	 Dünya	
genelinde	 sürdürülebilirlik	 ile	 ilgili	 mevcut	 kaygı	 ve	 yönelimler	 nedeniyle	 kâğıt	 ve	 karton	
ambalajların	önem	kazandığı	görülmekte	olup,	gelecekte	bu	tarz	ambalajlara	talebin	artması	
beklenmektedir.		

Dünya’da	 ambalaj	 sektöründe	 kullanılan	 materyallerin	 dağılımı	 aşağıda	 sunulmaktadır.	 En	
çok	kullanılan	malzeme	kâğıt/kartondur	ve	payı	kademeli	olarak	artarak	2019	yılında	yüzde	
33,2	olarak	gerçekleşmiştir.	Esnek	ambalajlar	ikinci	sırada	yer	almaktadır	ve	bu	malzemenin	
payı	 da	 kademeli	 olarak	 yükselerek	 2019	 yılında	 yüzde	 25,5	 olmuştur.	 Sert	 plastik	
malzemelerinin	payı	ise	gerilemektedir.				

TABLO.41	DÜNYA’DA	AMBALAJ	MATERYALLERİNİN	DAĞILIMI	YÜZDE	
	 2012	 2016	 2018	 2019	

KÂĞIT	VE	KARTON	 31	 32	 32,8	 33,2	

ESNEK	AMBALAJ	 20	 23	 23,0	 25,5	

SERT	PLASTİK	 21	 22	 20,0	 18,7	

METAL	 15	 12	 12,8	 12,1	

CAM		 7	 7	 7,0	 5,8	

DİĞER	 6	 4	 4,4	 4,7	

TOPLAM		 100	 100	 100,0	 100,0	
KAYNAK:	Smithers	Pira,	Future	of	Global	Packaging	2024,	Ağustos	2020			
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4.2	DÜNYA	KARTON	SEKTÖRÜ			
	
Dünya	 karton	 sanayi	 üretimi	 yıllar	 itibariyle	 kademeli	 ve	 dalgalı	 bir	 artış	 göstermektedir.	
Dünya	karton	üretimi	2014	yılında	57,61	milyon	ton	olmuştur.	Üretim	2015	yılında	yüzde	1,3,	
2016	 yılında	 yüzde	1,2	 ve	 2017	 yılında	 ise	 yüzde	1,4	 artış	 göstermiş	 ve	 2017	 yılında	 59,86	
milyon	tona	yükselmiştir.	Üretim	2018	yılında	yüzde	1,3	düşerek	59,06	milyon	tona	inmiştir.	
Üretim	 2019	 yılında	 da	 yüzde	 0,45	 düşüş	 göstererek	 58,77	 milyon	 tona	 inmiştir.	 Dünya	
ticaretinde	 korumacılık	 ve	 küresel	 ekonomik	 yavaşlamalar	 gibi	 nedenler	 üretimde	
dalgalanmalara	yol	açmaktadır.	Dünya	karton	üretimi	orta	vadede	 ise	ortalama	yıllık	yüzde	
1,2	büyüme	göstermektedir.									
	
TABLO.42	DÜNYA	KARTON	ÜRETİM	TÜKETİM	VE	İHRACATI	

YILLAR	 ÜRETİM	BİN	TON	 TÜKETİM	BİN	TON	 İHRACAT	BİN	TON	
2014	 57.606	 56.973	 18.993	
2015	 58.349	 57.123	 19.574	
2016	 59.039	 58.150	 20.022	
2017	 59.859	 58.708	 21.006	
2018	 59.063	 58.057	 21.383	
2019	 58.767	 57.760	 21.220	

Kaynak:	FAO,	Forest	Products	Statistics,	2018,	UNIDO	GLOBAL	MANUFACTURING	STATISTICS			
	
Dünya	karton	tüketimi	üretimin	belirleyicisi	olarak	yıllar	itibariyle	yine	kademeli	ve	dalgalı	bir	
gelişme	 göstermektedir.	 Tüketim	 2014	 yılında	 56,97	 milyon	 ton	 olarak	 gerçekleşmiştir.	
Tüketim	2015	yılında	yüzde	0,3,	2016	yılında	yüzde	1,8	ve	2017	yılında	yüzde	1,0	artmış	ve	
58,71	 milyon	 ton	 ile	 en	 yüksek	 seviyesine	 ulaşmıştır.	 Tüketim	 izleyen	 iki	 yıl	 boyunca	
gerilemiştir.	 Tüketim	 2018	 yılında	 yaşanan	 yüzde	 1,1	 gerileme	 ardından	 2019	 yılında	 da	
yüzde	 0,5	 düşerek	 57,76	 milyon	 ton	 olmuştur.	 Dünya	 karton	 tüketimi	 de	 yıllar	 itibariyle	
dalgalanma	göstermekle	birlikte	orta	vadede	yıllık	ortalama	yüzde	1,2	büyümektedir.		
	
Dünya	 karton	üretimi	 artan	oranda	dış	 ticarete	 konu	olmaktadır.	Diğer	 yandan	 tüketim	de	
artan	oranda	ithalat	ile	karşılanmktadır.	2014	yılında	dünya	karton	ihracatı	18,99	milyon	ton	
olarak	 gerçekleşmiştir.	 Üretimin	 yüzde	 33,0’ü	 ihraç	 edilmiştir.	 Aynı	 yıl	 tüketimin	 ise	 yüzde	
33,3’ü	ithalat	ile	karşılanmıştır.				
	
Yıllar	 itibariyle	 dünya	 karton	 ihracatı	 artış	 göstermektedir.	 Üretim	 ve	 tüketimde	 yaşanan	
dalgalanmalara	 karşın	 ihracat	 kademeli	 ve	 istikrarlı	 bir	 artış	 göstermektedir.	 2014	 yılında	
18,99	milyon	ton	olan	dünya	karton	ihracatı	bu	artış	eğilimi	içinde	2019	yılında	21,22	milyon	
tona	 yükselmiştir.	 Dünya	 karton	 üretimi	 ve	 tüketimi	 orta	 vadede	 yıllık	 ortalama	 yüzde	 1,2	
artarken	dünya	karton	ihracatı	orta	vadede	yıllık	ortalama	yüzde	2,2	büyümektedir.			
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Dünya	 karton	 ihracatındaki	 bu	 artışa	 bağlı	 olarak	 2019	 yılında	 üretimin	 yüzde	 36,1’i	 ihraç	
edilmiştir.	 Yine	 2019	 yılında	 dünya	 karton	 tüketiminin	 ise	 yüzde	 36,7’si	 ithalat	 ile	
karşılanmıştır.	Karton	 ihracatının	üretim	ve	tüketim	 içindeki	payları	2015-2019	arasında	3,1	
ve	3,4	puan	artış	göstermiştir.				
	

2018	yılında	dünya	karton	sanayinde	en	yüksek	üretimi	13,36	milyon	ton	ve	yüzde	22,6	payı	
ile	ABD	yapmıştır.	Uzun	yıllardır	ilk	sırada	yer	alan	Çin	uyguladığı	yeni	nesil	sanayi	politikaları	
çerçevesinde	 üretimlerini	 konsolide	 etmektedir.	 Buna	 bağlı	 olarak	 üretimde	 ikinci	 sıraya	
gerileyen	Çin’in	payı	yüzde	22,5	ve	üretimi	de	13,35	milyon	ton	olmuştur.	Bu	iki	ülke	dünya	
karton	üretiminin	 yarısına	 yakınını	 gerçekleştimektedir.	 	 Çin	 ve	ABD	ardından	 gelen	üretici	
ülkelerin	 üretim	büyüklükleri	 görece	daha	 sınırlıdır.	 	Üçüncü	büyük	üretici	 olarak	 İsveç	 yer	
almaktadır.	 Hindistan	 son	 yıllardaki	 kapasite	 ve	 üretim	 artışları	 ile	 dördüncü	 sıraya	
yükselmiştir.	Almanya	beşinci	sırada	yer	almıştır.	Hammadde	zengini	Finlandiya	altıncı	büyük	
üreticidir.	 Ardından	 Endonezya,	 Güney	 Kore,	 İtalya	 ve	 Japonya	 gibi	 gelişmiş	 ülkeler	
gelmektedir.	 Brezilya	 ve	 Rusya	 gibi	 geleneksel	 üreticilerden	 sonra	 Polonya,	 Vietnam	 ve	
Meksika	gibi	 gelişen	ülkeler	 ile	Hollanda,	Kanada,	 Fransa	ve	Avusturya	gibi	 gelişmiş	ülkeler	
sıralanmaktadır.	Türkiye	2018	yılında	655	bin	ton	üretimi	ile	18.	sırada	yer	almıştır.																							
	
TABLO.43	DÜNYA	KARTON	ÜRETİCİLERİ	2018	BİN	TON	

											SIRA	 ÜLKELER	 ÜRETİM	BİN	TON	
1	 ABD	 13.356	
2	 ÇİN	 13.350	
3	 İSVEÇ	 3.272	
4	 HİNDİSTAN	 2.850	
5	 ALMANYA	 2.838	
6	 FİNLANDİYA	 2.490	
7	 ENDONEZYA	 2.155	
8	 GÜNEY	KORE	 1.944	
9	 İTALYA	 1.907	
10	 JAPONYA	 1.622	
11	 BREZİLYA	 1.037	
12	 RUSYA	 932	
13	 HOLLANDA		 837	
14	 POLONYA	 815	
15	 KANADA	 811	
16	 FRANSA	 786	
17	 AVUSTURYA	 726	
18	 TÜRKİYE		 655	
19	 VİETNAM	 636	
20	 MEKSİKA	 563	

Kaynak:	FAO,	Forest	Products	Statistics-2020,	Selüloz	ve	Kağıt	Sanayi	Vakfı			
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Dünya	 karton	 tüketiminde	 ilk	 sırayı	 yüzde	 21,1	 payı	 ve	 12,2	 milyon	 ton	 tüketimi	 ile	 Çin	
almaktadır.	Çin	ABD’yi	geçerek	dünyanın	en	büyük	tüketicisi	haline	gelmiştir.	ABD	yüzde	20,9	
payı	ve	12,1	milyon	ton	tüketimi	ile	ikinci	büyük	tüketicidir.	
	
İlk	 iki	 ülke	 sonrası	 sıralamalarda	 önemli	 değişiklikler	 olmuştur.	 Gelişen	 ülkeler	
tüketimlerindeki	 artış	 ile	 hızla	 üst	 sıralara	 doğru	 yükselmektedirler.	 Hindistan	 üçüncü,	
Endonezya	 ise	dördüncü	sıraya	çıkmıştır.	Almanya,	 Japonya,	 İtalya,	Güney	Kore	gibi	ülkeler	
arasına	 tüketimlerinde	 hızlı	 artış	 yaşanan	 Rusya,	 Polonya,	 Vietnam,	 Türkiye,	 Meksika	 ve	
Brezilya	da	katılmıştır.																														
	
TABLO.44	DÜNYA	KARTON	TÜKETİCİLERİ	2018	BİN	TON	

											SIRA	 ÜLKELER	 TÜKETİM	BİN	TON	
1	 ÇİN	 12.196	
2	 ABD	 12.097	
3	 HİNDİSTAN	 2.790	
4	 ENDONEZYA	 2.419	
5	 ALMANYA	 2.198	
6	 JAPONYA	 1.867	
7	 İTALYA	 1.783	
8	 GÜNEY	KORE	 1.547	
9	 RUSYA	 1.309	
10	 POLONYA	 1.212	
11	 VİETNAM		 1.200	
12	 TÜRKİYE	 1.162	
13	 HOLLANDA	 1.109	
14	 KANADA	 1.102	
15	 MEKSİKA	 1.082	
16	 İNGİLTERE	 1.073	
17	 İSPANYA	 1.066	
18	 BREZİLYA	 1.037	
19	 FRANSA	 1.026	
20	 AVUSTURYA	 621	

Kaynak:	FAO,	Forest	Products	Statistics-2020,	Selüloz	ve	Kağıt	Sanayi	Vakfı			
	
Karton	üretimi	artan	oranda	dış	ticarete	konu	olmaktadır.	Üretimin	daha	büyük	bölümü	ihraç	
edilirken,	 tüketimin	 ithalat	 ile	 karşılanma	 oranı	 da	 yükselmektedir.	 Bu	 çerçevede	 dünya	
karton	ihracatı	ve	ithalatında	sıralamalar	2018	yılı	itibariyle	aşağıda	sunulmaktadır.	
	
2019	yılı	itibariyle	dünya	karton	ihracatında	ilk	sırada	İsveç	3,0	milyon	ton	ile	yer	almaktadır.	
İkinci	sırada	2,83	milyon	ton	ihracatı	ile	Finlandiya	bulunmaktadır.	Her	iki	ülke	de	iki	önemli	
üretici	ülkedir	ve	üretimlerinin	tamamına	yakınını	ihraç	etmektedirler.	
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Dünya	karton	ihracatında	ilk	iki	sırada	yer	alan	ülkeleri	ABD,	Almanya	ve	Çin	izlemektedir.	Bu	
üç	ülke	de	önemli	ihracatçı	ülkelerdir.	İtalya,	Güney	Kore,	Belçika,	Fransa,	Kanada	ve	İspanya	
diğer	 ihracatçı	 ülkeler	 olarak	 sıralanmaktadırlar.	 İlk	 yirmi	 ihracatçı	 içinde	 yer	 alan	 gelişen	
ülkeler	ise	sırası	ile	Polonya,	Şili,	Slovenya,	Hindistan	ve	Rusya’dır.		
	
TABLO.45	DÜNYA	KARTON	İHRACATÇILARI	2018	BİN	TON	

											SIRA	 ÜLKELER	 İHRACAT	BİN	TON	
1	 İSVEÇ	 2.996	
2	 FİNLANDİYA	 2.826	
3	 ABD	 2.512	
4	 ALMANYA	 2.386	
5	 ÇİN	 2.108	
6	 İTALYA	 881	
7	 GÜNEY	KORE	 694	
8	 BELÇİKA	 529	
9	 FRANSA	 527	
10	 KANADA	 451	
11	 İSPANYA	 416	
12	 POLONYA	 351	
13	 AVUSTURYA	 345	
14	 ŞİLİ		 339	
15	 HOLLANDA	 319	
16	 İNGİLTERE	 255	
17	 SLOVENYA	 235	
18	 HİNDİSTAN	 225	
19	 JAPONYA	 223	
20	 RUSYA	 213	

Kaynak:	FAO,	Forest	Products	Statistics,	2020			
	
Dünya	 karton	 ithalatında	 ilk	 sırada	 1,75	milyon	 ton	 ile	 Almanya	 yer	 almaktadır.	 ABD	 1,25	
milyon	ton	ile	ikinci,	Çin	882	bin	ton	ithalat	ile	üçüncü	sırada	yer	almaktadırlar.		
	
İngiltere,	Fransa	ve	İtalya	ilk	üç	ülkeyi	izlemektedirler.	Dünya	karton	ithalatında	ilk	on	içindeki	
diğer	dört	ülke	sırası	ile	Polonya,	Kanada,	İspanya	ve	Meksika’dır.		Polonya	ve	Meksika	karton	
ürünlerinde	önemli	üretici	ülkeler	haline	gelmiştir.		
	
Diğer	 önemli	 ithalatçı	 ülkeler	 arasına	 Vietnam,	 Malezya,	 Tayland	 ve	 Filipinler	 gibi	 karton	
sanayi	üretimi	gelişen	diğer	Asya	ülkeleri	katılmıştır.		
	
Geleneksel	 ithalatçılar	 arasında	 Hollanda	 ve	 Belçika	 ile	 Japonya	 ve	 Güney	 Kore	 yine	 yer	
almaktadırlar.																														
Türkiye	2018	yılındaki	530	bin	ton	ithalatı	ile	14.	sırada	yer	almıştır.																												
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TABLO.46	DÜNYA	KARTON	İTHALATÇILARI	2018	BİN	TON	
											SIRA	 ÜLKELER	 İTHALAT	BİN	TON	

1	 ALMANYA	 1.745	
2	 ABD	 1.253	
3	 ÇİN	 882	
4	 İNGİLTERE	 855	
5	 FRANSA	 767	
6	 İTALYA	 758	
7	 POLONYA	 748	
8	 KANADA	 706	
9	 İSPANYA	 657	
10	 MEKSİKA	 652	
11	 HOLLANDA	 591	
12	 RUSYA	 590	
13	 VİETNAM	 572	
14	 TÜRKİYE	 530	
15	 BELÇİKA	 503	
16	 JAPONYA	 479	
17	 MALEZYA	 368	
18	 GÜNEY	KORE	 297	
19	 TAYLAND	 278	
20	 FİLİPİNLER	 248	

Kaynak:	FAO,	Forest	Products	Statistics-2020,		Selüloz	ve	Kağıt	Sanayi	Vakfı			
	
Dünya	karton	sanayinde	ana	belirleyici	giderek	kamu	otoritelerinin	sürdürülebilirlik	hedefleri	
çerçevesindeki	 düzenlemleri	 ile	 tüketicilerin	 alışkanlıklarında	 yaşanan	 değişimler	 haline	
gelmektedir.	 İklim	 değişikliği	 ve	 plastik	 atık	 sorununa	 yönelik	 endişeler	 dünya	 ölçeğinde	
yükselme	 eğilimi	 gösterirken,	 perakende	 tüketim	 kalıpları	 da	 dinamik	 bir	 şekilde	 bu	 algı	
değişimini	 desteklemektedir.	 Bu	 kapsamda,	 e-ticaret,	 çevreye	 yönelik	 koruyucu	 akımlar,	
plastik	kirliliği	vb.	başlıklar,	küresel	ölçekte	karton	kullanımının	geleceğini	belirlemektedirler.		
	
İklim	 değişikliği	 ve	 çevre	 kirliliği	 son	 dönemde	 düzenleyici	 otoritelerin,	 üreticilerin,	
perakendecilerin,	STK’nın	ve	tüketicilerin	ambalaj	malzemelerinin	niteliği	ve	çevre	üzerindeki	
olumsuz	etkileri	 konusuna	ağırlıklı	olarak	eğilmelerine	neden	olmaktadır.	Aralarında	AB’nin	
de	 yer	 aldığı	 çok	 sayıda	 ülke,	 ambalaj	 standartlarına	 yönelik	 yeni	 düzenlemeleri	 hayata	
geçirirken,	 piyasa	 dinamikleri	 sürdürülebilirlik	 yaklaşımı	 kanalıyla,	 üreticileri	 daha	 bilinçli	
ambalaj	tercihleri	yapmaya	ve	geri	dönüşüme	ağırlık	vermeye	itmektedir.	
	
AB,	19	Aralık	2018	tarihinde	bazı	plastik	ürünlerin	çevreye	zararlarının	azaltılmasına	yönelik	
direktifi	 onaylamıştır.	 Direktif	 esas	 olarak	 Avrupa	 kıyılarında	 bulunan	 tüm	 deniz	 çöplerinin	
sayısal	 olarak	 yaklaşık	 yarısını	 oluşturan	 tek	 kullanımlık	 plastiklerin,	 çevreye	 zararını	
azaltmayı	amaçlamaktadır.	
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Direktif,	2021’den	itibaren,	genleştirilmiş	polistiren	(EPS)	gıda	ambalajları	ve	kupaları	da	dâhil	
olmak	 üzere	 tek	 kullanımlık	 bazı	 plastik	 ürünlerinin	 AB’de	 yasaklanmasını	 öngörmektedir.	
Direktifin	 getirdiği	 bir	 diğer	 yükümlülük	 üye	 ülkelerin	 2021	 itibarıyla	 Genişletilmiş	 Üretici	
Sorumluluğu	 (EPR)	 planlarını/modellerini	 oluşturmaları	 gereğidir.	 Gıda	 ambalajlarını	 da	
içeren	bu	modeller,	üretici	 firmalara,	kendi	ürünlerinden	ortaya	çıkacak	çöpleri	 toplama	ve	
bertaraf	masraflarını	karşılama	zorunluluğu	da	getirmektedir.	Plastik	atıklara	dair	çok	sayıda	
düzenleme	getiren	Direktifin,	AB’de	yürürlüğe	girmesiyle	birlikte,	plastik	ambalajın	kâğıt	ve	
karton	ambalajlarla	ikamesi	süreci	yeni	bir	ivme	kazanacaktır.	
	
Ambalajın,	kullanım	ömrünün	sonunda	geri	dönüşümünün	sağlanabilmesi	temel	ve	belirleyici	
konudur.	Bu	kapsamda,	küresel	ölçekli	markaların	 tüketim	ekseninde	karşılaştığı	en	önemli	
sorun,	 büyük	 oranlı	 kirliliğe	 yol	 açan	 plastik	 ambalajlar	 ve	 özellikle	 plastik	 şişelerdir.	 Bu	
durum,	döngüsel	ekonominin	temel	tartışma	konularından	birini	oluşturmaktadır.	
	
Karton,	 büyük	 ölçüde,	 geri	 dönüştürülmüş,	 elyaftan	 üretilen	 bir	 hammaddeye	 (odun)	
dayanmaktadır.	 Bu	 durum,	 hammaddenin	 kullanım	 ömrünü	 uzatmakta	 ve	 değerini	
artırmaktadır.	 Yenilenebilir	 kaynakların	 kullanımı,	 döngüsel	 ekonominin	 temel	 ilkelerinden	
biri	olup,	karton	ambalajın	lehine	olan	bir	durumu	işaret	etmektedir.	
	

Plastik	 ambalaj	 neredeyse	 tamamen	 fosil	 kaynaklara	 dayalıdır	 ve	 düşük	 oranda	 geri	
dönüştürülebilir	 içeriğe	 sahiptir.	 Ambalaj	 atıklarının	 geri	 dönüştürülme	 süreçleri	
incelendiğinde,	 kâğıt	 ve	 kartonun,	 atık	 hiyerarşisinde	 yüksek	 performans	 gösteren	 ürünler	
olduğu	görülmektedir.		
	
Sonuç	 olarak	 karton,	 teknik	 ve	 estetik	 nitelikleri	 nedeniyle	 çok	 çeşitli	 uygulamalara	 imkân	
sunan	ve	plastik	ambalajı	ikame	edebilecek	bir	ürün	olarak	konumlanmaktadır.	Sunduğu	çok	
sayıda	 fayda	 kartonu,	 döngüsel	 ekonominin	 temel	 paketleme	 seçeneği	 haline	
getirebilecektir.	
	
Diğer	 taraftan,	 gerek	 küresel	 gerek	 ulusal	 ekonomik	 politikalar	 ile	 başta	 Avrupa	
piyasalarındaki	 gelişmeler	 ve	 hurda	 kâğıt	 fiyatları	 ile	 diğer	 temel	 girdilerdeki	 maliyet	
seviyeleri,	kuşeli	karton	sektörünün	rekabet	gücü	ve	başarısı	üzerinde	etkili	olacaktır.		
	
Çin’in	 son	 dönemde	 izlediği	 çevreci	 politikalar	 kapsamında	 önemli	 miktarda	 kapasite	
azaltımına	gitmesi	 ve	hurda	kâğıt	 ithalatını	azaltması	dünya	hurda	kâğıt	arzında	 fazlaya	yol	
açmıştır.	 Bu	 durum,	 hurda	 kâğıt	 fiyatlarının	 dünya	 ölçeğinde	 önemli	 miktarda	 düşmesine	
neden	olmuştur.		
	
Ekonomik	 açıdan	 üretken	 ve	 sürdürülebilir	 bir	 işkolu	 olması	 nedeniyle,	 özel	 girişim	
sermayelerinin	 sektördeki	 satın	 alma	 işlemlerinde	 ana	 aktör	 olarak	 yer	 aldıkları	
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izlenmektedir.	 Kuşeli	 karton	 endüstrisi,	 küresel	 ölçekli	 bir	 pazara	 doğru	 evrilirken,	 ölçek	
avantajı	sunan	şirket	entegrasyonları	da	sürmektedir.		
	
2019	 yılında	 küresel	 ekonomik	 büyümenin	 yavaşlaması,	 yatırımlardaki	 azalma,	 hurda	 kâğıt	
fiyatlarındaki	 tarihi	 düşüş,	 plastik	 atık	 gündemi	 ve	 değişen	 tüketici	 tercihleri	 kuşeli	 karton	
endüstrisini	etkileyen	başlıca	 faktörler	olmuştur.	Bu	süreçte	ticaret	savaşları	ve	korumacılık	
eğilimleri,	 kuşeli	 karton	 endüstrisini	 ve	 küresel	 ticareti	 etkileyen	 bir	 diğer	 konu	 olarak	
gündeme	taşınmıştır.	Son	dönemde	azalış	eğiliminde	olan	kuşeli	karton	fiyatlarının	bu	eğilimi	
genel	 olarak	 koruyacağı	 ve	 bu	 durumun	 kuşeli	 karton	 endüstrisinin	 kârlılığı	 üzerinde	 baskı	
üreteceği	 düşünülmektedir.	 Tüm	 bu	 gelişmelerin	 varlığında,	 2019’da	 küresel	 kuşeli	 karton	
endüstrisinde	 yeniden	 yapılanmalar,	 şirket	 birleşmeleri	 ve	 satın	 alma	 işlemleri	 devam	
etmiştir.		
	
Karton	 tüketimi	 üç	 ana	 alanda	 yoğunlaşmaktadır.	 2019	 yılı	 itibariyle	 dünya	 karton	
tüketiminin	 yüzde	 92’si	 ambalaj	 ve	 etkiket	 alanında	 gerçekleşmiştir.	 Bu	 itibarla	 karton	
talebinin	 büyük	 bölümü	 halen	 ambalaj	 ve	 etiket	 sanayi	 alanından	 gelmektedir.	 	 Karton	
tüketiminin	 yüzde	 5’i	 grafik	 uygulamalar	 alanında	 olmaktadır.	 Yüzde	 4	 tüketim	 ise	 hane	
halkları	tarafından	doğrudan	veya	dolaylı	olarak	gerçekleşmektedir.					
	
ŞEKIL.7	KARTON	KULLANIM	ALANLARININ	DAĞILIMI	YÜZDE	2019	

KAYNAK:	Smithers	Pira,	Future	of	Global	Packaging	2024,	Ağustos	2020			
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4.3	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ		
	

Dünya	 karton	 ambalaj	 sanayi	 bölümü	 altı	 alt	 başlık	 altında	 incelenmekte	 ve	
değerlendirilmektedir.	İlk	olarak	dünya	karton	ambalaj	sanayi	büyüklüğüne	yer	verilmektedir.		
İkinci	olarak	dünya	karton	ambalaj	üretim	ve	tüketim	verileri	ve	eğilimleri	yer	almaktadır.	Bu	
bölümde	üretici	ve	tüketici	ülkeler	de	incelenmektedir.	Üçüncü	olarak	dünya	karton	ambalaj	
dış	ticareti	bulunmaktadır.	Bu	aşamada	toplam	ticaret,	ticaretin	ürün	gruplarına	göre	dağılımı	
ile	önemli	ihracatçı	ülkeler	ve	pazarlar	sunulmaktadır.	Dördüncü	olarak	dünya	karton	ambalaj	
sanayinde	 genel	 eğilimlere	 yer	 verilmektedir.	 Bu	 eğilimler	 covid-19	 salgını	 öncesi	 2019	 yılı	
sonuna	 kadar	 olan	 eğilimlerdir.	 Covid-19	 salgınının	 etkileri	 Raporun	 beşinci	 bölümünde	
ayrıca	ayrıntılı	olarak	 incelenecektir.	 	Karton	amabalaj	malzemelerini	kullanan	sektörlerdeki	
gelişmeler	 ile	 karton	 ambalaj	 baskıları	 alanındaki	 gelişmeler	 de	 yine	 bu	 başlık	 altında	
değerlendirilmektedir.							

4.3.1	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	PAZAR	BÜYÜKLÜĞÜ		

Dünya	 karton	 ambalaj	 sanayi	 yıllar	 itibariyle	 gelişme	 gösterirken	 diğer	 ambalaj	
materyallerine	 göre	 daha	 hızlı	 bir	 büyüme	 göstermektedir.	 Önceki	 bölümlerde	 görüldüğü	
üzere	karton	ambalaj	sanayi	ürünlerine	artan	bir	talep	bulunmaktadır.	Karton	ambalaj	sanayi	
ürünleri	 ayrıca	 plastik	 ürünleri	 başta	 olmak	 üzere	 birçok	 özelliği	 ile	 diğer	 ambalaj	
malzemelerine	de	ikame	olarak	talep	görmeye	başlamıştır.	Dünya	karton	ambalaj	sanayi	bu	
nedenle	küresel	ölçekte	istikrarlı	bir	büyüme	eğilimi	içinde	bulunmaktadır.	

Bu	gelişmelere	bağlı	olarak	karton	ambalaj	pazarı	da	kademeli	bir	büyüme	göstermektedir.	
Dünya	 karton	 ambalaj	 pazarı	 büyüklüğü	 aşağıda	 sunulmaktadır.	 Öncelikle	 dünya	 ambalaj	
sanayinde	 kullanılan	 malzemeler	 içinde	 kâğıt,	 karton	 ve	 oluklu	 mukavva	 ürünlerinin	 payı	
artmaktadır	ve	2019	yılı	itibariyle	payı	yüzde	33,2’ye	yükselmiştir.		

Dünya	 ambalaj	 sanayi	 pazar	 büyüklüğü	 2019	 yılında	 917,1	 milyar	 dolara	 ulaşmıştır.	 	 Bu	
büyüklüğe	 bağlı	 olarak	 kâğıt,	 karton	 ve	 oluklu	 mukavva	 pazarının	 büyüklüğü	 2019	 yılında	
304,5	milyar	dolar	olarak	hesaplanmaktadır.		

TABLO.47	AMBALAJ	MALZEMELERİ	PAZARI	İLE	KÂĞIT/KARTON	AMBALAJ		
																			MALZEMELERİNİN	PAYI	VE	PAZAR	BÜYÜKLÜĞÜ		

YILLAR	

AMBALAJ	
MALZEMELERİ	PAZAR	

BÜYÜKLÜĞÜ		
MİLYAR	DOLAR		

KÂĞIT/KARTON	
AMBALAJ	

MALZEMELERİ	PAZAR	
PAYI	YÜZDE		

KÂĞIT/KARTON	
AMBALAJ	

MALZEMELERİ	PAZAR	
BÜYÜKLÜĞÜ		

MİLYAR	DOLAR	
2014	 861,0	 31,0	 266,9	
2015	 866,7	 31,5	 273,0	
2016	 875,6	 32,0	 280,2	
2017	 884,5	 32,5	 287,5	
2018	 891,0	 32,8	 292,4	
2019	 917,1	 33,2	 304,5	

Kaynak:	Smithers	Pira,	Future	of	Global	Packaging	çalışmaları,	2018,	2019,	2020	
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Kâğıt/karton	ambalaj	malzemeleri	 sanayinde	üç	önemli	ürün	yer	 almaktadır.	Bunlar	 karton	
ambalaj	malzemeleri,	kâğıtta	ambalaj	malzemeleri	ile	oluklu	mukavvalardır.			
	
Karton	 ambalaj	 malzemelerinin	 kâğıt,	 karton	 ve	 oluklu	 mukavvadan	 oluşan	 pazar	 içindeki	
payı	 yıllar	 itibariyle	 artış	 göstermektedir.	 2014	 yılında	 yüzde	 35,8	 olan	 payı	 2019	 yılında	
yüzde	37’ye	yükselmiştir.	Bu	ürün	grubu	 içinde	oluklu	mukavva	en	çok	kullanılan	malzeme	
olmaya	 devam	 etmekle	 birlikte	 oluklu	 mukavvaların	 ve	 kâğıttan	 ambalaj	 malzemelerinin	
payları	sınırlı	ölçüde	düşmektedir.			
	
TABLO.48	KÂĞIT	KARTON	VE	OLUKLU	MUKAVVADAN	AMBALAJ	MALZEMELERİNİN	PAZAR		
																			PAYLARI	YÜZDE			

YILLAR	

OLUKLU	
MUKAVVADAN	

AMBALAJ	
MALZEMELERİ	

KARTONDAN	
AMBALAJ	

MALZEMELERİ	

KÂĞITTAN	AMBALAJ	
MALZEMELERİ	

2014	 52,0	 35,8	 12,2	
2015	 51,8	 35,9	 12,3	
2016	 51,8	 36,2	 12,0	
2017	 52,1	 36,5	 11,4	
2018	 51,8	 36,8	 11,4	
2019	 51,6	 37,0	 11,4	

Kaynak:	Smithers	Pira,	Future	of	Global	Packaging	çalışmaları,	2018,	2019,	2020	
	
Karton	 ambalaj	 malzemelerinin	 payı	 yıllar	 itibariyle	 sınırlı	 ve	 kademeli	 olarak	 artmaktadır.	
2014	yılında	yüzde	35,8	olan	pay	2019	yılında	yüzde	37,0’ye	yükselmiştir.	Buna	bağlı	olarak	
karton	 ambalaj	 malzemeleri	 pazarının	 büyüklüğü	 2019	 yılında	 112,7	 milyar	 dolar	 olarak	
hesaplanmaktadır.										
	
TABLO.49	AMBALAJ	MALZEMELERİ	PAZARI	İLE	KÂĞIT/KARTON	AMBALAJ		
																			MALZEMELERİNİN	PAYI	VE	PAZAR	BÜYÜKLÜĞÜ		

YILLAR	

KÂĞIT/KARTON	
AMBALAJ	

MALZEMELERİ	PAZAR	
BÜYÜKLÜĞÜ		

MİLYAR	DOLAR	

KARTONDAN	
AMBALAJ	

MALZEMELERİNİN	
PAYI	YÜZDE	

KARTONDAN	
AMBALAJ	

MALZEMELERİ	PAZAR	
BÜYÜKLÜĞÜ		

MİLYAR	DOLAR		
2014	 266,9	 35,8	 95,55	
2015	 273,0	 35,9	 98,00	
2016	 280,2	 36,2	 101,43	
2017	 287,5	 36,5	 104,94	
2018	 292,4	 36,8	 107,60	
2019	 304,5	 37,0	 112,67	

Kaynak:	Smithers	Pira,	Future	of	Global	Packaging	çalışmaları,	2018,	2019,	2020	
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4.3.2	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	ÜRETİM	ve	TÜKETİMİ		
	
Dünya	karton	ambalaj	üretim	ve	tüketim	büyüklükleri	için	önemli	üretici	ve	tüketici	ülkelerin	
karton	 ambalaj	 üretim	 ve	 tüketim	 verileri	 kullanılmaktadır.	 Buna	 göre	 ülkelerin	 karton	
ambalaj	üretim	verileri	 için	ülkelerin	 resmi	 istatistik	ofislerinin	yayınladığı	 yıllık	 sanayi	ürün	
istatistiklerinden	 yararlanılmaktadır.,	 Karton	 ambalaj	 ürünleri	 olarak	 PRODCOM	 kodu	
17.21.14	 olan	 “katlanır	 koli,	 kutu	 ve	 benzeri	 muhafazalar”	 alınmaktadır.	 İlk	 20	 üretici	 ve	
tüketici	 	 ülkenin	 büyüklükleri	 dünya	 üretim	 ve	 tüketiminin	 yaklaşık	 yüzde	 90’nını	
oluşturmaktadır.			
	
Buna	göre	Dünya	karton	ambalaj	üretimi	ve	tüketimi	yıllar	itibariyle	kademeli	ve	istikrarlı	bir	
artış	 eğilimi	 göstermektedir.	 Karton	 ambalaj	 üretiminde	 ana	 belirleyici	 tüketim	
eğilimlerindeki	 gelişmeler	 olmaktadır.	 Karton	 ambalaj	 tüketimine	 talep	 birkaç	 nedenden	
dolayı	 artış	 göstermektedir.	 Karton	 ambalaj	 ürünleri	 giderek	 başta	 plastik	 ambalaj	
malzemeleri	 olmak	 üzere	 diğer	 ambalaja	 malzemelerini	 ikame	 tmeye	 başlamıştır.	
Sürdürülebilirlik	 nedeniyle	 aranan	 koşulları	 en	 çok	 sağlayan	 karton	 ambalajlar	 daha	 çok	
tercih	edilmektedir.	Geri	dönüştürülebilir	olması	 talepte	avantaj	sağlamaktadır.	Demografik	
gelişmeler	 ve	 kentleşme	 her	 zaman	 olduğu	 gibi	 talebi	 düzenli	 olarak	 artırmakatdır.	 Yine	
üretim	 ve	 ürün	 teknolojlerindeki	 gelişmeler	 de	 karton	 ambalajların	 kullanımını	
yaygınlaştırmaktadır.	
	
Bu	çerçevede	dünya	karton	ambalaj	tüketimi	uzun	vadede	yıllar	itibariyle	ortalama	yüzde	1,5	
büyüme	 göstermektedir.	 2014-2019	 arasında	 tüketim	 artışı	 ise	 yıllık	 ortalama	 yüzde	 1,0	
olarak	gerçekleşmiştir.		2014	yılında	41,75	milyon	ton	olan	tüketim	2017	yılında	43,82	milyon	
tona	 kadar	 yükselmiştir.	 2018	 ve	 2019	 yıllarında	 ise	 yeniden	 yaşanan	 sınırlı	 gerilemeler	
ardından	dünya	karton	ambalaj	tüketimi	43,37	milyon	ton	olmuştur.									
	
TABLO.50	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	ÜRETİMİ	VE	TÜKETİMİ	

YILLAR	 ÜRETİM		
MİLYON	TON	

TÜKETİM		
MİLYON	TON	

2014	 42.121	 41.745	
2015	 43.098	 42.495	
2016	 43.725	 42.980	
2017	 44.472	 43.824	
2018	 44.215	 43.650	
2019	 44.077	 43.370	

Kaynak:	Çalışma	Ekibi	Hesaplamaları,		FAO,	Forest	Products	Statistics,									
	
Dünya	karton	ambalaj	üretimi	de	uzun	vadeli	tüketim	artışına	bağlı	olarak	yine	yıllar	itibariyle	
ortalama	yüzde	1,5	artmaktadır.	2014-2019	arasında	üretim	artışı	 yıllık	ortalama	yüzde	1,0	
olarak	gerçekleşmiştir.		2014	yılında	42,12	milyon	ton	olan	üretim	2017	yılında	44,47	milyon	
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tona	 kadar	 yükselmiştir.	 2018	 ve	 2019	 yıllarındaki	 gerileme	 sonucu	 dünya	 karton	 ambalaj	
üretimi	44,07	milyon	ton	olarak	gerçekleşmiştir.	
	
2018	 ve	 2019	 yıllarında	 üretim	 ve	 tüketimde	 yaşanan	 gerilemenin	 ana	 nedeni	 küresel	
ticaretteki	 koruma	 önlemleri	 sonucu	 dünya	 ekonomisinin	 yavaşlaması	 ve	 dünya	 mal	
ticaretinin	 ise	daralmasıdır.	Küresel	karton	ambalaj	malzemeleri	 talebi	de	bu	gelişmelerden	
olumsuz	etkilenmiştir.								
	
Dünya	karton	ambalaj	üretiminde	ilk	20	sırayı	alan	ülkeler	aşağıda	sunulmaktadır.	Bu	ülkeler	
dünyanın	en	önemli	karton	ambalaj	üreticileridirler.	
	
Üretimde	 ilk	sırada	11,31	milyon	ton	üretimi	ve	yüzde	26,0	payı	 ile	Çin	yer	almaktadır.	Çin	
dünyanın	 en	 büyük	 karton	 ambalaj	 üreticisidir.	 Ancak	 Çin	 ekonomide	 uyguladığı	 yeni	
politikalar	 çerçevesinde	ve	yeşil	ekonomi	hedefine	bağlı	olarak	birçok	 sektörde	olduğu	gibi	
kâğıt	 ve	 karton	 ambalaj	 sanayi	 üretimini	 de	 kontrolllü	 olarak	 azaltmaktadır.	 Çin’in	 2015	
yılında	13,0	milyon	ton	olan	üretimi	2019	yılında	11,31	milyon	tona	inmiştir.		
	

ABD	11,16	milyon	 ton	üretimi	 ile	 ikinci	büyük	karton	ambalaj	üreticisidir.	ABD	bu	sektörde	
önemli	bir	oyuncu	olmayı	sürdürmektedir.		
	

İlk	 iki	 büyük	 üretici	 ülkeyi	 birbirlerine	 yakın	 üretimleri	 ile	 sırasıyla	 Hindistan,	 Almanya,	
Endonezya	 ve	 Japonya	 izlemektedir.	 Hindistan	 hızlı	 üretim	 artışı	 ile	 Almanya’yı	 geçmiştir.	
Endonezya	 da	 benzer	 şekilde	 Japonya’nın	 önüne	 geçmiştir.	 İlk	 altı	 büyük	 üretici	 ülkeyi	
geleneksel	diğer	üretici	ülkeler	izlemektedir.		
	
Sırası	 ile	Güney	 Kore,	 Rusya,	 Kanada	 gelmektedirler.	Meksika,	 Vietnam	be	 Brezilya	 da	 son	
yıllarda	önemli	üretim	artışı	sağlayarak	sıralamada	yükselen	ülkedir.			
	

İkinci	on	üretici	ülke	içinde	geleneksel	üretici	gelişmiş	ülkeler	ile	birlilkte	Türkiye	ve	Polonya	
da	yer	almaya	başlamıştır.	Türkiye	son	yıllardaki	önemli	üretim	artışı	ile	2019	yılında	dünyada	
ondörüdüncü,	 Avrupada	 üçüncü	 büyük	 üretici	 haline	 gelmiştir.	 Polonya	 da	 Avrupadaki	 bir	
diğer	 yeni	 hızlı	 büyüyen	 üretici	 ülke	 olarak	 onyedinci	 sıraya	 yükselmiştir.	 İtalya	 onikinci	
soraya	 gerilemiştir.	 Fransa,	 İngiltere,	 İspanya,	 Hollanda	 ve	 Belçika	 gelişmiş	 ülkeler	 olarak	
ikinci	on	büyük	üretici	arasında	bulunmaktadırlar.		
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TABLO.51	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	ÜRETİCİLERİ	2019			
SIRA	 ÜRETİCİ	ÜLKELER	 ÜRETİM	BİN	TON	
1	 ÇİN	 11.310	
2	 ABD	 11.160	
3	 HİNDİSTAN	 2.540	
4	 ALMANYA	 2.536	
5	 ENDONEZYA	 2.118	
6	 JAPONYA	 1.710	

	 7	 	 GÜNEY	KORE	 1.170	
8	 RUSYA	 1.056	
9	 KANADA	 945	
10	 MEKSİKA	 922	
11	 VİETNAM		 911	
12	 İTALYA	 890	
13	 BREZİLYA	 885	
14	 TÜRKİYE	 820	
15	 FRANSA	 640	
16	 İNGİLTERE	 619	
17	 POLONYA	 573	
18	 İSPANYA	 452	
19	 HOLLANDA	 383	
20	 BELÇİKA	 324	

Kaynak:	AB	ülkeleri	için	Eurostat,	diğer	ülkeler	için	resmi	istatistik	ofisleri,	Türkiye	için	TÜİK,		
	
Dünya	karton	ambalaj	 tüketicileri	 içinde	2019	yılı	 itibariyle	 ilk	20	sırayı	alan	tüketici	ülkeler	
aşağıda	sunulmaktadır.		Buna	göre;		
	
ABD	2019	yılında	11,34	milyon	ton	tüketimi	ve	dünya	tüketimi	içinde	yüzde	26,2	payı	ile	ilk	
sırayı	 almaktadır.	 ABD	 dünyanın	 en	 büyük	 karton	 ambalaj	 tüketicisidir.	 İkinci	 sırada	 10,76	
milyon	tüketimi	 ile	Çin	gelmektedir.	Ancak	Çin	bir	yandan	iç	tüketime	dayalı	bir	ekonomiye	
dönüşürken	 diğer	 yandan	 yeşil	 ekonomi	 hedefi	 çerçevesinde	 birçok	 alanda	 aşırı	 tüketimi	
kontrol	etmeye	başlamıştır.	Buna	bağlı	olarak	karton	ambalaj	tüketimi	de	gerileme	eğilimine	
girmiştir.	 Nitekim	 2015	 yılında	 12,8	milyon	 ton	 olan	 tüketim	 2019	 yılında	 2,04	milyon	 ton	
azalmıştır.			
	
İlk	iki	büyük	tüketici	ülkeyi	sırası	ile	Hindistan,	Almanya	ve	Endonezya	izlemektedir.	Hindistan	
ve	Endonezya	hızlı	artan	tüketimleri	ile	üçüncü	ve	beşinci	büyük	tüketici	haline	gelmişleredir.			
Daha	sonra	geleneksel	diğer	tüketiciler	Japonya,	Güney	Kore,	Rusya	ve	Kanada	gelmektedir.	
Brezilya,	 Meksika	 ve	 Vietnam	 hızlı	 ekonomik	 büyümesi	 ile	 karton	 ambalaj	 tüketiminde		
dünyanın	 büyük	 tüketici	 ülkeleri	 haline	 gelmiştir.	 Ardından	 Fransa,	 İtalya	 ve	 İngiltere	 gibi		
gelişmiş	 ülkeler	 sıralanmaktadırlar.	 	 Türkiye	 2019	 yılında	 onbeşinci	 büyük	 tüketici	 haline	
gelmiştir	ve	İngiltere’yi	geçmiştir.									
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TABLO.52	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	TÜKETİCİLERİ	2019			
SIRA	 TÜKETİCİ	ÜLKELER	 TÜKETİM	BİN	TON	

	 1	 	 ABD	 11.337	
2	 ÇİN	 10.760	
3	 HİNDİSTAN	 2.560	

	 4	 	 ALMANYA	 2.198	
5	 ENDONEZYA	 2.113	

	 6	 	 JAPONYA	 1.740	
7	 GÜNEY	KORE	 1.190	
8	 RUSYA	 1.160	
9	 KANADA	 888	
10	 BREZİLYA	 885	
11	 FRANSA	 872	
12	 MEKSİKA	 864	
13	 VİETNAM		 846	
14	 İTALYA	 837	
15	 TÜRKİYE	 777		
16	 İNGİLTERE	 618		
17	 POLONYA	 479		
18	 İSPANYA	 388	
19	 HOLLANDA	 245	
20	 AVUSTURYA	 239	

Kaynak:	Çalışma	Ekibi	Hesaplamaları				
									
4.3.3	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	DIŞ	TİCARETİ			
	

Dünya	karton	ambalaj	sanayi	dış	ticareti	başlığı	altında	toplam	dış	ticaretteki	gelişmeler,	ürün	
grupları	itibariyle	dış	ticaret	ve	önemli	ihracatçı	ve	ithalatçı	ülkeler	sunulmaktadır.			
	
4.3.3.1	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	İHRACATI		
	

Dünya	 katron	 ambalaj	 ihracatı	 yıllar	 itibariyle	 kademeli	 bir	 artış	 göstermektedir.	 	 Karton	
ambalaj	dış	 ticareti	üretim	ve	 tüketim	eğilimlerinden	bağımsız	olarak	genel	bir	artış	eğilimi	
içinde	bulunmaktadır.		
	

Dünya	 karton	 ambalaj	 ihracatı	 2015	 yılında	 16,3	milyar	 dolar	 olarak	 gerçekleşmiştir.	 2016	
yılında	 ihracat	 hemen	 aynı	 kalmıştır.	 2017	 yılında	 dünya	 ihracatı	 yüzde	 4,3	 artarak	 17,04	
milyar	 dolara	 yükselmiştir.	 2018	 yılında	 ihracat	 yüzde	 7,9	 artmış	 ve	 18,39	 milyar	 dolar	
olmuştur.	2019	yılında	dünya	genel	ticareti	korumacılık	eğilimi	ile	daralmıştır.	Karton	ambalaj	
ihracatı	ise	artışına	yavaşlayarak	devam	etmiştir.	2019	yılında	karton	ambalaj	ihracatı	yüzde	
1,4	artarak	18,66	milyar	dolar	olarak	gerçekleşmiştir.								
	

TABLO.53	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	İHRACATI	MİLYON	DOLAR	
YILLAR	 İHRACAT	MİLYON	DOLAR	
2015	 16.297	
2016	 16.335	
2017	 17.037	
2018	 18.391	
2019	 18.657	

Kaynak;	TradeMap		
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4.3.3.2	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	DIŞ	TİCARETİNDE	ÜRÜNLER			
	

Dünya	karton	ambalaj	sanayinde	ihracatın	ürün	grupları	itibariyle	verileri	ilk	olarak	2019	yılı	
için	aşağıda	sunulmaktadır.	Buna	göre	4	alt	ana	grup	içinde	6	ürün	yer	almaktadır.				
	

En	 yüksek	 ihracat	 kutular	 ağırlıklı	 ambalaj	malzemelerinde	 gerçekleşmektedir.	 2019	 yılında	
9,09	milyar	dolar	 ihracat	 yapılmıştır.	Bu	ana	alt	ürün	grubunda	 iki	 alt	ürün	yer	almaktadır.	
Ağırlığı	 daha	 hafif	 olan	 ambalaj	 kutularının	 ihracatı	 8,68	 milyar	 dolar	 ile	 büyük	 pay	
almaktadır.					
	
Diğer	üç	alt	ürün	grubunun	ihracatı	da	aşağıdaki	gibi	gerçekleşmektedir.	Diğer	paketleme	ve	
saklama	ürünlerinin	 ihracatı	 2019	yılında	2,48	milyar	dolar,	 kartondan	 tabak,	 tepsi,	 bardak	
vb.	ihracatı	2019	yılında	2,59	milyar	dolar,	kitaplar-defterler	ve	kırtasiye	ürünlerinin	ihracatı	
ise	4,59	milyar	dolar	olmuştur.	
	

TABLO.54	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	ÜRÜNLERİ	2019	YILI	DIŞ	TİCARETİ			

ÜRÜN	GRUPLARI	 GTİP	 ÜRÜN	 İHRACAT		
MİLYON	DOLAR		

AMBALAJ	
MALZEMELERİ	

KUTULAR		
KOLİLER	

MUHAFAZALAR	

481920000011	
Oluksuz	kartondan	katlanabilir	
kutular,	muhafaza	(m2	ağır.<	600	
gr)		

8.681	

481920000019	
Oluksuz	kartondan	katlanabilir	
kutular,	muhafaza	(m2	ağır.<	600	
gr)		

409	

TOPLAM	 Ambalaj	Malzemeleri	 9.090	

TABAK,	TEPSİ	
BARDAK	VB.	

482369900000	 Kağıt	ve	kartondan	bardaklar	vb.	 2.594	

TOPLAM	 Tabak,	Tepsi	Bardak	vb	 2.594	

KİTAPLAR,	
DEFTERLER	VE	
KIRTASİYE	
ÜRÜNLERİ	

4820	

Kağıt	veya	kartondan	kayıt	
defterleri,	hesap	defterleri,	sipariş	
defter-,	leri,	makbuz	defterleri,	not	
defterleri,	mektupluk	bloknotlarvb.	
Ürünler	

4.588	

TOPLAM	 Kitaplar,	Defterler	ve	Kırtasiye	
Ürünleri	

4.588	

DİĞER	PAKETLEME	
SAKLAMA	KUTULARI	

VE	BENZERİ	
MUHAFAZALAR	

481950	 Diğer	Ambalaj	Kutuları	(Plak	
Poşetleri	Dahil)		

1.998	

481960	

Bürolarda,	dükkanlarda	ve	benzeri	
yerlerde	kullanılan	türden,	evrak-
tasnif	kutuları,	mektup	kutuları	ve	
benzeri-eşya		

487	

TOPLAM	
Diğer	Paketleme	Saklama	Kutuları	
ve	Benzeri	Muhafazalar	 2.486	

KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	ÜRÜNLERİ	TOPLAMI	 23.763	

Kaynak;	TradeMap		
	

NOT:	 Karton	 Ambalaj	 sektörü,	 bu	 verilere	 konu	 olan	 ürünler	 dışında	 büyük	 oranda	 da	
özellikle	 cam	eşyalar,	 küçük	mutfak	 ve	 elektrikli	 eşyalar,	meyva-sebze	 kasaları,	 endüstriyel	
ürünler,	 stand	 ve	 display	 kutular	 için	 kullanılan	 oluklu	 lamineli	 karton	 kutular	 (sıvamalı	
kutular)	 üretmektedir.	 Bunlar	 genel	 oluklu	 kutu	NACE	 kodu	olan	 17.21.13	 (Oluklu	 kağıt	 ve	
mukavvalardan	koli,	 kutu	ve	benzeri	muhafazalar)	 içinde	olduğu	ve	 	oranı	bilinemediği	 için	
değerlendirme	dışında	kalmıştır.			
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Alt	ürün	gruplarında	ihracatın	gelişimi	bu	bölümde	değerlendirilmektedir;		
	
a. Oluksuz	kartondan	katlanabilir	kutular,	muhafazalar	(m2	ağır.<	600	gr)	
	
Oluksuz	 kartonda	 katlanabilir	 kutular	 ve	 muhafazalar	 (m2	 ağır.<	 600	 gr)	 karton	 ambalaj	
sanayinin	temel	ürün	grubudur	ve	aynı	zamanda	en	çok	 ihracatı	yapılan	ürün	grubudur.	Bu	
ürün	 grubunda	 küresel	 talep	 artmaktadır	 ve	 buna	 bağlı	 olarak	 ihracatta	 da	 önemli	 artış	
yaşanmaktadır.	 Bu	 ürün	 karton	 ambalaj	 sanayi	 ihracatının	 da	 sürükleyicisi	 haline	 gelmiştir.	
2015	yılında	7,82	milyar	dolar	olan	ihracat	2019	yılında	8,68	milyar	dolara	yükselmiştir.							
	
	
TABLO.55		Oluksuz	kartondan	katlanabilir	kutular,	muhafazalar		
																			(m2	ağır.<	600	gr)	İhracatı		

Yıllar	 Milyon	dolar	
2015	 7.819	
2016	 7.651	
2017	 7.830	
2018	 8.475	
2019	 8.681	

Kaynak;	TradeMap		
	
	

b. Oluksuz	kağıt/kartondan	katlanabilir	kutular,	muhafazalar	(m2	ağır.=	>600	gr)	
	

Oluksuz	 kağıt/kartondan	 katlanabilir	 kutular,	 muhafazalar	 (m2	 ağır.=	 >600	 gr)	 ihracatı	
göreceli	 olarak	 daha	 sınırlı	 gerçekleşmektedir.	 Bununla	 birlikte	 bu	 ürün	 grubu	 ihracatı	 da	
kademeli	 bir	 artış	 eğlimi	 içindedir.	 2015	 yılında	326	milyon	dolar	olan	dünya	 ihracatı	 2019	
yılında	409	milyon	dolara	yükselmiştir.				
	

	
TABLO.56	Oluksuz	kağıt/kartondan	katlanabilir	kutular,	muhafazalar		
																			(m2	ağır.=	>600	gr)	ihracatı		

Yıllar	 Milyon	dolar	
2015	 326	
2016	 330	
2017	 328	
2018	 399	
2019	 409	

Kaynak;	TradeMap		
	
c. Kartondan	tepsiler,	tabaklar,	bardaklar	vb.	
	
Kartondan	tepsiler,	tabaklar,	bardaklar	vb.	 ihracatı	son	yıllarda	diğer	ürünlerin	 ihracatlarına	
göre	 daha	 hzılı	 bir	 artış	 göstermektedir.	 	 2015	 yılında	 2,11	milyar	 dolar	 olan	 ihracat	 2019	
yılında	2,59	milyar	dolara	yükselmiştir.	Bu	ürün	grubu	özellikle	plastik	ürünleri	ikame	etmeye	
başlamıştır	 ve	 küresel	 ölçekte	 artan	 bir	 talep	 yaşanmaktadır.	 Buna	 bağlı	 olarak	 ihracat	 da	
diğer	ürünlerden	daha	hızlı	yükselmektedir.		
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TABLO.57	Kartondan	tepsiler,	tabaklar,	bardaklar	vb.	İhracatı		
Yıllar	 Milyon	Dolar	
2015	 2.110	
2016	 2.166	
2017	 2.277	
2018	 2.480	
2019	 2.594	

Kaynak;	TradeMap		
	
	
d. Kartondan	Kitap	ve	defter	kapağı	ve	kartondan	diğer	kırtasiye	ürünleri			
	
Kartondan	Kitap	ve	defter	kapağı	ve	kartondan	diğer	kırtasiye	ürünleri	 ihracatı	 tüketimdeki	
gelişmelere	 daha	 bağlı	 hareket	 etmektedir.	 Bu	 nedenle	 dünya	 ihracatı	 yıllar	 itibariyle	
dalgalanma	göstermektedir.	2015	yılında	4,24	milyar	dolar	olan	dünya	 ihracatı	2016	yılında	
gerilemiştir.	 2017	 ve	 2018	 yıllarındaki	 artışın	 ardından	 dünya	 ihraçtı	 2019	 yılına	 tekrar	
gerileyerek	 4,59	 milyar	 dolar	 olarak	 gerçekleşmiştir.	 Buna	 rağmen	 bu	 ürün	 grubu	 yüksek	
ihracat	yapılan	alt	ürünler	içinde	kalmaya	devam	etmektedir.					
	
TABLO.	58	Kartondan	Kitap	ve	defter	kapağı	ve	kartondan	diğer	kırtasiye	ürünleri			
																				İhracatı		

Yıllar	 Milyon	dolar	
2015	 4.237	
2016	 4.188	
2017	 4.350	
2018	 4.673	
2019	 4.588	

Kaynak;	TradeMap		
	
e.	Kartondan	Diğer	Paketleme	ve	Saklama	Kutuları	ile	Benzeri	Muhafazalar	
	

Kartondan	Diğer	Paketleme	ve	Saklama	Kutuları	ile	Benzeri	Muhafazalar	ihracatı	kademeli	ve	
istikrarlı	 bir	 artış	 eğilimi	 göstermektedir.	 2015	 yılında	 2,00	milyar	 dolar	 olan	 ihracat	 2019	
yılında	 2,49	 milyar	 dolara	 kadar	 yükselmiştir.	 Bu	 ürün	 grubununda	 da	 önemli	 bir	 ihracat	
yapılır	hale	gelinmiştir.	 İhracat	daha	çok	karton	ürünlerin	 ikame	ürün	olarak	kullanılması	ve	
artan	talep	nedeniyle	yükselmektedir.		
					
TABLO.59	Kartondan	Diğer	Paketleme	ve	Saklama	Kutuları	ile	Benzeri		
																			Muhafazalar	İhracatı		

Yıllar	 Milyon	Dolar	
2015	 2.005	
2016	 1.990	
2017	 2.252	
2018	 2.364	
2019	 2.485	

Kaynak;	TradeMap		
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4.3.3.3	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	DIŞ	TİCARETİNDE	İHRACATÇI	VE	İTHALATÇI	ÜLKELER			
	
Dünya	karton	ambalaj	sanayi	ihracatında	dört	grup	ülke	öne	çıkmaktadır.		
	
İlk	grupta	ABD,	Almanya	ve	Çin	yer	almaktadırlar.	Bu	üç	ülke	hemen	tüm	alt	ürün	gruplarında	
ihracatta	 ilk	 üç	 sırada	 bulunmaktadırlar.	 Dünyanın	 en	 büyük	 üç	 üreticisi	 aynı	 zamanda	 en	
önemli	üç	büyük	ihracatçısıdır.	
	
İkinci	 grupta	Avrupa’nın	 gelişmiş	 ülkeleri	 yer	 almaktadır.	 Avusturya,	 Belçika,	 İtalya,	 Fransa,	
İspanya,	 İngiltere,	 Danimarka,	 İsveç	 ve	 İsviçre	 hemen	 tüm	 ürün	 gruplarında	 ihracatçı	
konumunda	bulunmaktadırlar.	
	
Üçüncü	 grupta	 Avrupa’nın	 yeni	 sanayileşen	 ülkeleri	 Polonya,	 Çekya	 ve	 Macaristan	 yer	
almaktadır.	Bu	üç	ülke	hemen	 tüm	ürün	gruplarında	yıllar	 itibariyle	 ihracatçı	ülkeler	haline	
gelmektedirler.		
	
Asya’nın	 gelişmiş	 ülkeleri	 Singapur,	 Güney	 Kore,	 Japonya	 ve	 Tayvan	 bir	 diğer	 grubu	
oluşturmaktadır.	Bu	ülkeler	bazı	alt	ürün	gruplarında	ihracatçı	konumundadırlar.	
	
Asya’nın	yeni	sanayileşen	ülkeleri	Hindistan,	Endonezya,	Vietnam	ve	Tayland	karton	ambalaj	
ürünlerinde	ihracatçı	ülkeler	haline	gelmektedirler.		
	
Birçok	 ürün	 ihracatında	 ilk	 20	 ihracatçı	 içinde	 yer	 alan	 diğer	 iki	 ülke	 ise	 Türkiye	 ve	
Meksika’dır.														
	
Karton	ambalaj	sanayinde	ithalatçı	ülkeler	altı	alt	grupta	değerlendirilmektedir.		
	
İlk	 grubu	 tek	 başına	 ABD	 oluşturmaktadır.	 ABD	 tek	 başına	 dünya	 ithalatının	 yüzde	 20’sini	
gerçekleştirmektedir.		
	
İkinci	 grupta	 dört	 gelişmiş	 Avrupa	 ülkesi	 yer	 almaktadır.	 Fransa,	 Almanya,	 İngiltere	 ve	
Hollanda	önemli	ithalatçı	ülkeler	konumundadırlar.		
	
Üçüncü	grupta	diğer	gelişmiş	ülkeler	 yer	almaktadırlar.	Bu	ülkeler	 İtalya,	 İspanya,	 Japonya,	
İsveç,	Avusturya,	Kanada	ve	Avustralya’dır.		
	
Yeni	sanayileşen	Avrupa	ülkeleri	Polonya,	Çekya,	Macaristan	ile	Romanya	ve	özellikle	Rusya	
yine	önemli	ithalatçı	ülkeler	haline	gelmektedirler.			
	
İki	yeni	sanayileşen	ülke	Vietnam	ve	Meksika	önemli	ölçüde	ithalat	yapmaktadırlar.		
	
Çin	ve	Hindistan	hemen	her	ürün	grubunda	ithalatçı	olmakla	birlikte	sınırlı	 ithalat	yaptıkları	
görülmektedir.			
	
Endonezya,	Malezya,	 Kamboçya,	 S.	 Arabistan,	 BAE	 ve	 Irak	 bazı	 ürünlerin	 ithalatında	 ilk	 20	
içinde	yer	alan	diğer	ithalatçı	ülkelerdir.			
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TABLO.60	OLUKSUZ	KAĞIT/KARTONDAN	KATLANABİLİR	KUTULAR,	MUHAFAZALAR					
																			İHRACATÇI	ÜLKELER	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	

Almanya	 578.616.000	 1.590.778.000	

Çin	 327.705.000	 1.504.635.000	

Hollanda	 330.968.000	 632.028.000	

Kanada	 194.434.000	 491.074.000	

ABD	 171.864.000	 475.191.000	

Polonya	 179.000.000	 453.788.000	

Avusturya	 149.887.000	 394.062.000	

İtalya	 92.535.000	 305.685.000	

Belçika	 209.868.000	 276.870.000	

Fransa	 57.887.000	 233.454.000	

Tayland	 53.033.000	 216.900.000	

İspanya	 86.466.000	 187.566.000	

Türkiye	 49.059.000	 157.499.000	

Hong	Kong	 21.776.000	 155.631.000	

Birleşik	Krallık	 34.218.000	 152.532.000	

Çekya	 49.446.000	 127.565.000	

Meksika	 36.230.000	 122.298.000	

Danimarka	 48.989.000	 120.129.000	

Macaristan	 26.407.000	 95.413.000	

Kaynak:	TradeMap		
	

TABLO.61	OLUKSUZ	KAĞIT/KARTONDAN	KATLANABİLİR	KUTULAR,	MUHAFAZALAR			
																			İTHALATÇI	ÜLKELER	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	

ABD	 328.483.000	 957.331.000	

Fransa	 445.649.000	 855.856.000	

Almanya	 192.209.000	 490.299.000	

Birleşik	Krallık	 166.476.000	 398.570.000	

Polonya	 111.658.000	 338.757.000	

Meksika	 	123.110.240		 310.020.000	

Hollanda	 175.786.000	 306.851.000	

Belçika	 145.380.000	 283.164.000	

Kanada	 116.555.000	 279.508.000	

İsviçre	 55.183.000	 216.955.000	

İtalya	 56.202.000	 208.801.000	

Hong	Kong	 57.293.000	 194.665.000	

İspanya	 85.956.000	 178.405.000	

Vietnam	 34.978.000	 148.493.000	

Çekya	 54.003.000	 143.002.000	

Avusturya	 42.511.000	 138.256.000	

İrlanda	 105.356.000	 129.196.000	

Romanya	 38.436.000	 127.620.000	

Rusya	 35.211.000	 107.300.000	

Avustralya	 39.724.000	 106.840.000	

Kaynak:	TradeMap		
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TABLO.62	KİTAPLAR,	DEFTERLER	VE	KIRTASİYE	ÜRÜNLERİ	İHRACATÇI	ÜLKELER	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	

Çin	 588.886.000	 1.777.655.000	

Almanya	 56.120.000	 278.096.000	

ABD	 		 204.352.000	

Hindistan	 116.042.000	 202.065.000	

Vietnam	 		 173.003.000	

İtalya	 19.793.000	 171.495.000	

Meksika	 		 157.301.000	

Fransa	 32.864.000	 152.711.000	

Polonya	 35.806.000	 142.971.000	

Endonezya	 96.756.000	 131.085.000	

Hollanda	 29.184.000	 113.369.000	

Birleşik	Krallık	 		 97.065.000	

Malezya	 35.943.000	 77.226.000	

Çekya	 30.746.000	 76.415.000	

Hong	Kong	 9.041.000	 58.550.000	

Belçika	 15.707.000	 53.663.000	

İspanya	 13.595.000	 52.152.000	

Güney	Kore	 11.433.000	 48.239.000	

Türkiye	 13.326.934	 40.383.364	

Kanada	 13.005.010		 39.100.000	

Kaynak:	TradeMap		
	
	
TABLO.63	KİTAPLAR,	DEFTERLER	VE	KIRTASİYE	ÜRÜNLERİ	İTHALATÇI	ÜLKELER	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	

ABD	 312.120.140		 1.061.353.000	

Birleşik	Krallık	 95.833.000	 306.607.000	

Almanya	 77.400.000	 300.891.000	

Fransa	 51.232.000	 251.254.000	

Hollanda	 53.560.000	 240.033.000	

Kanada	 		 162.308.000	

Japonya	 32.444.000	 137.985.000	

Avustralya	 		 115.083.000	

İspanya	 23.782.000	 94.401.000	

Irak	 		 84.238.000	

İtalya	 18.384.000	 75.999.000	

Hong	Kong	 17.835.000	 66.647.000	

Belçika	 18.383.000	 65.877.000	

İsviçre	 9.252.000	 61.149.000	

Avusturya	 12.389.000	 59.448.000	

Meksika	 		 58.923.000	

Polonya	 13.246.000	 58.205.000	

Suudi	Arabistan	 25.307.000	 52.887.000	

Rusya	 13.570.000	 52.267.000	

BAE	 		 44.837.000	

Kaynak:	TradeMap		
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TABLO.64	KARTONDAN	DİĞER	PAKETLEME	VE	SAKLAMA	KUTULARI	İLE	BENZERİ																	
																			MUHAFAZALAR	İHRACATÇI	ÜLKELER	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	

Çin	 97.999.000	 791.762.000	

Almanya	 42.871.000	 176.857.000	

ABD	 48.853.000	 149.927.000	

Vietnam	 20.029.000	 75.232.000	

İtalya	 15.778.000	 69.469.000	

Fransa	 21.167.000	 68.848.000	

Güney	Kore	 19.241.000	 59.155.000	

Hollanda	 15.298.000	 58.239.000	

Kanada	 13.775.600		 45.555.000	

Singapur	 8.064.000	 44.729.000	

Türkiye	 19.122.925	 40.447.482	

İsviçre	 8.454.000	 40.322.000	

İrlanda	 8.251.000	 36.928.000	

Endonezya	 8.476.000	 32.098.000	

Belçika	 11.448.000	 31.098.000	

Tayvan	 9.164.000	 27.292.000	

Birleşik	Krallık	 3.489.000	 21.096.000	

Danimarka	 2.382.000	 20.733.000	

Avusturya	 5.743.000	 18.179.000	

Meksika	 3.841.000	 16.904.000	

Kaynak:	TradeMap		
	
TABLO.65	KARTONDAN	DİĞER	PAKETLEME	VE	SAKLAMA	KUTULARI	İLE	BENZERİ																	
																			MUHAFAZALAR	İTHALATÇI	ÜLKELER	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	

ABD	 68.636.000	 361.128.000	

Almanya	 43.436.000	 138.469.000	

Hollanda	 43.183.000	 124.315.000	

Fransa	 31.032.000	 117.588.000	

Birleşik	Kralıık	 22.027.000	 96.198.000	

Endonezya	 21.288.000	 93.071.000	

İsviçre	 16.103.000	 84.364.000	

Japonya	 16.884.000	 73.764.000	

Güney	Kore	 16.642.000	 71.332.000	

Kanada	 19.924.000	 62.672.000	

Belçika	 27.300.000	 58.474.000	

İtalya	 18.626.000	 52.238.000	

Meksika	 18.030.120		 46.528.000	

Vietnam	 7.168.000	 42.942.000	

Singapur	 12.370.000	 39.895.000	

Rusya	 10.033.000	 36.442.000	

Polonya	 8.057.000	 33.524.000	

Tayvan	 6.040.000	 32.456.000	

BAE	 5.327.000	 30.634.000	

Avusturya	 9.798.000	 30.322.000	

Kaynak:	TradeMap		
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TABLO.66	BÜRO,	DÜKKAN	VB	YERLERDE	KULLANILAN	EVRAK	TASNİF,	MEKTUP	KUTULARI		
																			VB.	EŞYA	İHRACATÇI	ÜLKELER	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	

Çin	 13.827.000	 64.758.000	

Almanya	 16.997.000	 64.111.000	

Hollanda	 22.850.000	 60.166.000	

Polonya	 15.401.000	 46.614.000	

Çekya	 11.144.000	 34.391.000	

Litvanya	 8.348.000	 31.060.000	

Fransa	 5.318.000	 27.608.000	

ABD	 8.672.000	 23.286.000	

Belçika	 7.330.000	 20.176.000	

İspanya	 3.539.000	 13.509.000	

İtalya	 3.169.000	 9.998.000	

Macaristan	 8.668.000	 9.765.000	

Birleşik	Krallık	 1.628.000	 8.697.000	

Türkiye	 2.914.874	 8.585.272	

Meksika	 2.598.000	 6.142.000	

Bosna	Hersek	 2.382.000	 4.556.000	

Danimarka	 610.000	 4.536.000	

Portekiz	 488.000	 3.776.000	

Malezya	 1.927.000	 3.741.000	

İsveç	 650.000	 3.113.000	

Kaynak:	TradeMap		
	
TABLO.67	BÜRO,	DÜKKAN	VB	YERLERDE	KULLANILAN	EVRAK	TASNİF,	MEKTUP	KUTULARI		
																			VB.	EŞYA	İTHALATÇI	ÜLKELER	2019	
ÜLKELER	 Kg		 Dolar	

Fransa	 17.972.000	 76.391.000	

Almanya	 13.211.000	 60.429.000	

Hollanda	 16.492.000	 41.683.000	

Birleşik	Krallık	 6.657.000	 29.042.000	

ABD	 5.620.000	 25.529.000	

Belçika	 6.824.000	 21.203.000	

Kanada	 6.790.000	 18.317.000	

Polonya	 2.291.000	 16.887.000	

İsviçre	 3.209.000	 15.807.000	

Macaristan	 2.348.000	 13.952.000	

İtalya	 3.642.000	 13.635.000	

İspanya	 3.414.000	 12.158.000	

Meksika	 3.577.689		 12.134.000	

Çekya	 5.793.000	 9.330.000	

Nijerya	 156.000	 9.079.000	

İsveç	 1.983.000	 8.282.000	

Avusturya	 1.484.000	 7.527.000	

Yunanistan	 2.567.000	 6.733.000	

Güney	Kore	 1.299.000	 6.592.000	

Japonya	 1.607.000	 6.418.000	

Kaynak:	TradeMap		
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4.3.4	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNDE	GENEL	EĞİLİMLER		

Karton	ambalaj	 sanayinde	yaşanan	küresel	ölçekteki	eğilimleri	 şekillendiren	unsurlar	olarak	
artan	 müşteri	 bilinci,	 sürdürülebilirlik	 ve	 çevresel	 kaygılar,	 geri	 dönüşüm	 sorunları,	 tek	
kullanımlık	gelir	 ile	 satın	alma	gücünün	artışı	öne	çıkmaktadır.	Müşterilerin	 sağlık	bilincinin	
artmasıyla;	 gıda	 güvenliği	 ve	 tazeliği,	 gıdaların	 besin	 değeri,	 sağlıklı	 yaşam	 olgusu	 gibi	
konulara	 odaklanılmıştır.	 Sürdürülebilirlik	 ve	 çevresel	 kaygılarla;	 hammadde	 kaynaklarının	
bilinçli	 tüketilmesi,	 gelecek	 nesillere	 yaşanabilir	 bir	 dünya	 bırakmak	 adına,	 geri	
dönüştürülmüş	 veya	 dönüştürülebilir	 çevre	 dostu	 ambalajlara	 talep	 artmaktadır.	 Ayrıca	
ekonomik	kaygılarla	müşterilerin	satın	alma	güçlerinin	arttırılması	hedeflenmektedir.		
	
Karton	 ambalaj	 sanayinde	 yaşanan	 bölgesel	 eğilimlerde	 ise	 kullanım	 kolaylığı	 ve	
fonksiyonellik,	küçük	ambalaj	boyutu	ve	düşük	porsiyon,	 şehirleşme	 ile	yoğun	gelen	yaşam	
tarzına	 uygun	 ambalajlar,	 hızlı	 tüketimi	 kolaylaştırıcı	 tasarımlar,	 estetik	 ve	 fark	 edilebilirlik	
gibi	yönelimler	öne	çıkmaktadır.	Gelişen	üretim	ve	ürün	teknolojileri,	dijitalleşme,	elektronik	
ticaret	gibi	usnurlar	da	karton	ambalaj	sanayindeki	eğilimlerde	etkili	olmaktadırlar.	
	
1. En	 Çevreci	 Ambalaj	 Malzemesi	 Olarak	 Karton	 Ambalaj	 Ürünlerine	 Talep	 Daha	 Hızlı	

Artmaktadır				
Küresel	sürdürülebilirlik	eğilimi	ile	sürdürülebilirlik	ile	ilişkili	getirilen	sınırlayıcı	düzenlemeler	
ambalaj	malzemeleri	 içinde	karton	ambalaj	ürünlerine	olan	talebin	daha	hızlı	artmasına	yol	
açmaktadır.	 Karton	 ambalaj	 malzemeleri	 tüm	 ambalaj	 malzemeleri	 içinde	 geri	 çevrim	
olanakları	ile	en	çevreci	malzemeler	olarak	kabul	görmektedirler.		
	
2. Teknoloji	ve	İnovasyon	Çalışmaları	Çevreci	Ürünlerde	Yoğunlaşmaktadır					
	
Karton	 ambalaj	 sanayindeki	 teknoloji	 ve	 inovasyon	 çalışmaları	 da	 diğer	 ambalaj	
malzemelerine	üstünlük	sağlayan	sürdürülebilirlik	işlevlerinin	geliştirilmesine	yönelmektedir.	
Diğer	 ambalaj	 malzemelerine	 alternatif	 olacak	 yüzde	 yüz	 dönüşümlü	 karton	 ambalaj	
malzemeleri	 geliştirilmektedir.	 Yine	 çok	 amaçlı	 kullanılabilen,	 yüksek	 performanslı,	 farklı	
ölçeklerde	 üretilebilecek	 malzemeler	 geliştirilmektedir.	 	 Üretiminde	 karbon-sıfır	 olacak	
ürünlerin	geliştirilmesine	de	ağırlık	 verilmektedir.	 	Ayrıca	dijital	baskılara	daha	uygun,	hem	
esnek	hem	de	sert	ambalajlarda	kullanılabilecek	ürünler	geliştirilmektedir.			
	
3. Tüketici	Eğilimleri	Karton	Ambalaj	Kullanımını	Yaygınlaştırmaktadır																		
Küresel	ölçekte	 tüketicilerin	bilinç	 seviyesi	hızla	artmaktadır.	Tüketiciler	aldıkları	ürünler	 ile	
ilgili	 olarak	 ambalajlarında	 tüm	 bilgilere	 ulaşmayı	 istemektedirler.	 Buna	 bağlı	 olarak	 da	
ambalajların	 malzemeleri,	 ölçekleri,	 tasarımları	 ve	 etiketlerin	 içerikleri	 değişmektedir.	
Etiketlerin	önemi	 artmaktadır.	 Tüketicilerin	bu	 taleplerinin	 karşılanmasında	 karton	ambalaj	
malzeme	kullanımı	yaygınlaşmaktadır.									
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4.		Karton	Ambalaj	Malzemelerinin	Tüketiminde	Asya’nın	Payı	Artmaktadır			
Karton	 ambalaj	malzemelerinin	 kullanımında	 Asya’nın	 payı	 artmaktadır.	 2019	 yılı	 itibariyle	
küresel	 ölçekte	 karton	 ambalaj	 malzemeleri	 tüketiminin	 yüzde	 40,2’si	 Asya	 bölgesinde	
gerçekleşmiştir.	 Kuzey	 Amerika	 bölgesinin	 payı	 yüzde	 22,6,	 Batı	 Avrupa’nın	 payı	 ise	 yüzde	
20,3	olmuştur.	Diğer	bölgelerin	payları	 ise	şöyledir;	Doğu	Avrupa	yüzde	6,0,	Güney	ve	Orta	
Amerika	yüzde	3,8,	Orta	Doğu	yüzde	3,1,	Afrika	yüzde	2,2	Avustralya	yüzde	1,5.	

5.Gelişen	Ülkelerde	Pazarlar	Daha	Hızlı	Büyümektedir	

Karton	 ambalaj	malzemeleri	 tüketimi	 ve	 pazarı	 gelişen	 ülkelerde	 daha	 hızlı	 büyümektedir.	
Gelişen	ülkelerde	hane	halkı	gelirlerindeki	artış,	nüfua	artışı,	kentleşme,	modern	perakende	
pazarlarının	payının	artması	 gibi	nedenlerle	 karton	ambalaj	mazemeleri	 tüketimi	daha	hızlı	
büyümektedir.	 Özellikle	 Asya	 bölgesinde	 peketli	 ürünlere	 yönelik	 hızlı	 bir	 büyüme	
yaşanmaktadır.		

6.Gelişmiş	 Ülkelerde	 Pazar	 Gelişmelerini	 Düzenlemeler	 ve	 İnovatif	 Ürünler	
Sürüklemektedir			

Gelişmiş	 ülkelerde	 karton	 ambalaj	 malzemeleri	 tüketiminde	 büyüme	 daha	 yavaş	
gerçekleşmektedir.	Karton	ambalaj	malzemelerinin	pazardaki	payı	 zaten	yüksektir.	Gelişmiş	
ülkelerde	karton	ambalaj	malzemelerine	yönelik	 talebi	belirleyen	önemli	bir	unsur	ambalaj	
malzemelerine	 ilişkin	yapılan	düzenlemelerdir.	Plastik	vb.	gibi	malzemelerin	tüketimelerinin	
sınırlanması	 karton	 ambalaj	 malzemelerine	 talebi	 artırmaktadır.	 Karton	 ambalaj	 sanayi	 de	
daha	inovatif	ürünler	geliştirerek	talebi	genişletmektedir.																		

7.	Sektörde	Satın	Alma	ve	Birleşmeler	Devam	Etmektedir	

Karton	ambalaj	sanayinde	küresel	ölçekte	yüksek	bir	rekabet	yaşanmaktadır.	Küresel	ölçekte	
faaliyet	gösteren	önemli	oyuncular	bulunmaktadır.	Pazarda	az	sayıda	oyuncunun	yüksek	payı	
ise	 devam	 etmektedir.	 Ancak	 teknoloji	 alanındaki	 gelişmeler	 tüm	 oyunculara	 pazardaki	
paylarını	 artırma	 olanakları	 sunmaktadır.	 Özellikle	 inovatif	 ve	 çevreci	 ürünlerin	 üretimine	
ağırlık	 verilerek	 pazardaki	 payların	 artırılması	 hedeflenmektedir.	 Sektörde	 satın	 alma	 ve	
birleşmeler	 de	 devam	 etmektedir.	 Sektörde	 daha	 çok	 inovasyon	 ve	 teknoloji	 yeteneği	 ve	
kapasitesi	yüksek	firmalar	satın	almalarda	hedef	olmaktadırlar.															

8.	Karton	Ambalajlarda	Dijital	Baskının	Payı	Artmaktadır				

Karton	 ambalaj	 ürünlerinde	baskı	 kalitesi,	 tasarım,	 imaj	 ve	 grafik	 uygulamalarının	 yanı	 sıra	
günümüzde	gittikçe	 artan	 küçük	 tirajlı	 işler	 nedeniyle	 işler	 arası	 geçişin	 kısa	olması	 ve	hızlı	
teslimat	 süreleri	 ile	 kişiselleştirilmiş	 baskının	 önemi	 giderek	 artmaktadır.	 Buna	 bağlı	 olarak	
karton	ambalaj	sanayinde	dijital	baskının	payı	artmaktadır.		
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9.	Kişiselleştirilmiş	Ambalajların	Kullanımı	Yaygınlaşmaktadır			

Tüketici	 nesillerinin	 talepleri	 farklılıklar	 göstermektedir.	 Yeni	 nesillerde	 bireyselleşme	
artmaktadır.	 Buna	 bağlı	 olarak	 firmalar	 ürünlerini	 de	 kişiselleştirirken	 ambalajların	 da	
kişiselleşmesi	 yaygınlaşmaktadır.	 Kişiselleştirilmiş	 ambalajların	 yüzde	 70	 oranında	 tüketici	
tercihlerini	 etkilediği	 belirlenmiştir	 (Kaynak;	 Two	 Sides	 Report:	 European	 Packaging	
Preferences	2020).		

10.	Akıllı	Ambalaj	Malzemeleri	Kullanılmaya	Başlanmaktadır			

Tüketicilerin	 alışveriş	 anında	 ürünler	 ile	 ilgili	 en	 önemli	 bilgi	 kaynağı	 ambalajları	 ve	
etiketleridir.	 Tüketiciler	 ürünler	 ile	 ilgili	 yeterli	 ve	 gerekli	 bilgiyi	 ambalaj	 ve	 etiketlerde	
bulmak	 istemektedirler.	 Hem	bu	 ihtiyacın	 karşılanması	 için	 hem	de	 teknolojik	 gelişmelerin	
sağladığı	 olanaklar	 ile	 akıllı	 ambalajlar	 ve	 etiketler	 dönemi	 başlamaktadır.	 Ambalaj	 ve	
etiketler	üzerlerine	 işlenen	dijital	 kayıtlar	 ile	 akıllı	 hale	 gelmektedirler.	 Tüketiciler	de	dijital	
platformlarını	kullanarak	ürün	ile	ilgili	bilgilere	ulaşmaktadırlar.													

4.3.5	KARTON	AMBALAJ	MALZEMELERİNİ	KULLANAN	SEKTÖRLERDE	GELİŞMELER								

Karton	 ambalaj	 malzemeleri	 tüketimi	 giderek	 artan	 sayıda	 sektörde	 artış	 göstermektedir.	
Modern	perakende	pazarındaki	gelişmeler,	elektronik	alışverişin	yaygınlaşması,	paketli	ürün	
tüketiminin	payındaki	artışlar	 ile	birlikte	birçok	kullanıcı	 sektörün	karton	ambalaj	 talebinde	
hızlı	büyümeler	yaşanmaktadır.	
	
Karton	 ambalaj	 malzemeleri	 kullanımında	 en	 büyük	 payı	 gıda	 ürünleri	 almaya	 devam	
etmektedir.	2019	yılı	itibariyle	gıda	sektörünün	payı	yüzde	54	olarak	gerçekleşmiştir.	Özellikle	
gıdada	paket	ürün	tüketimindeki	artış	karton	ambalaj	talebini	sürüklemektedir.	İkinci	sırada	
yer	 alan	 sigara	 ve	 tütün	 ürünlerinin	 payı	 düşmeye	 devam	 etmektedir.	 2019	 yılında	 payın	
yüzde	 12’ye	 düşmesindeki	 en	 önemli	 unsur	 sigara	 ve	 tütün	 ürünlerinin	 kullanımı	 ile	 ilgili	
olarak	küresel	ölçekte	getirlen	düzenlemelerdir.							
									
İlaç	ve	kişisel	bakım	ürünlerinin	payı	yüzde	11	olarak	gerçekleşmiştir.	Gelişen	ülkelerde	ilaca	
erişimin	yaygınlaşması,	gelişmiş	ülkelerde	ise	kişisel	bakım	ürünlerine	yönelik	artan	talep	ile	
birlikte	bu	alandaki	karton	ambalaj	malzemesi	talebi	büyümeye	devam	etmektedir.	
	
Kozmetik	 ürünlerin	 tüketiminde	de	hızlı	 bir	 artış	 yaşanmaktadır.	Özellikle	 gelişen	ülkelerde	
kozmetik	ürün	kullanımı	yaygınlaşmaktadır.			
	
Temizlik	 malzemeleri	 için	 esnek	 malzemeli	 ve	 plastik	 malzemeli	 ambalajlar	 halen	 yoğun	
olarak	kullanılmakla	birlikte	bu	iki	malzeme	için	getirilen	kullanım	sınırlamaları	nedeniyle	bu	
alanda	da	karton	ambalaj	malzemelerine	talep	yükselmektedir.			
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Hane	halkı	için	de	çevreci	yaklaşımlar	nedeniyle	karton	ambalaj	ve	saklama	malzemeleri	daha	
çok	tercih	edilmeye	başlanmış	bulunmaktadır.	
	
ŞEKİL.8	KARTON	AMBALAJ	MALZEMELERİ	KULLANIMININ	SEKTÖRLER	ARASI	DAĞILIMI		
														2019		

	Kaynak:	Smithers	Pira,	Future	of	Global	Packaging	2024	
	
4.3.6	KARTON	AMBALAJ	BASKI	ALANINDA	GELİŞMELER		
	
Baskı	 ve	 basılı	 ambalaj	 üretiminin	 küresel	 pazarının	 büyüklüğü	 2019	 yılında	 826,5	 milyar	
dolara	ulaşmıştır	(Global	Market	for	Print	and	Printed	Packaging,	Smithers	Pira,	2020	Şubat).		

Baskı	 ve	 basılı	 ambalaj	 sektörü,	 kâğıt	 ve	 baskı	 altı	 malzemesi	 tedarikçilerini,	 mürekkep	
üreticilerini,	 kalıp	 ve	 merdane	 tedarikçilerini	 ve	 ileri	 teknoloji	 baskı	 ekipmanı	 üreticilerini	
kapsamakta	 olup	 826,5	 milyar	 dolar	 pazar/satış	 büyüklüğü	 ile	 2019	 yılında	 da	 önemli	 bir	
endüstri	sektörü	olmaya	devam	etmiştir.		
	
Smithers’in	 yeni	 raporu	The	 Future	 of	 Global	 Print	 to	 2024	 e	 göre,	 2019	 yılında,	 küresel	
pazarın	 tüm	baskı	 ve	 basılı	 ambalaj	 çıktısı	 826,5	milyar	 dolar	 olarak	 hesaplanmıştır.	 Bu	 da	
49,5	trilyon	A4	baskısının	biraz	azına	tekabül	etmektedir.	Bir	diğer	hesaplama	ile,	bu	da	bazı	
baskıların	çift	yüz	yapıldığı	da	hesaba	katılırsa	yaklaşık	2	trilyon	metrekare	nin	biraz	üstünde	
baskı	 altı	 malzemesi,	 yani	 281	 milyon	 ton	 kâğıt,	 karton	 ve	 diğer	 baskı	 altı	 malzemesi	
demektir.		
	
Baskı	ve	ambalaj	şirketleri	3,5	milyon	ton	baskı	mürekkebi,	toner,	lak	ve	vernik	için	yaklaşık	
39	 milyar	 dolar	 ödedi.	 Baskı	 kalıplarında	 ofset	 kalıp	 hacmi,	 6,1	 milyon	 metrekareden	
fotopolimer	flekso	klişe	ile	birlikte	668	milyon	metrekareye	ulaştı.		
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2019	yılında	baskı	ekipmanları	için	yapılan	yatırım	harcamaları	yeni	ve	ikinci	el	makineler	yanı	
sıra	bilişim,	iletişim	ekipmanı	ve	çeşitli	yazılımlara	yapılan	ek	harcamalarla	birlikte	17,4	milyar	
dolar	olarak	gerçekleşmiştir.		
	
Dünya	 basım	 sanayinde	 iş	 hacmini	 oluşturan	 basım	 işleri	 arasında	 da	 önemli	 gelişmeler	
yaşanmaktadır.	2014-2019	yılları	arasındaki	gelişmeler	incelendiğinde	beklendiği	gibi	sadece	
ambalaj	 ve	etiket	baskı	 işleri	pazarında	büyüme	yaşanmaktadır.	Bunun	dışındaki	diğer	 tüm	
baskı	işlerinde	pazarlar	küçülmeye	devam	etmektedir.			
	
Ticari	 baskı	 işleri	 kitap	 ve	 dergi,	 rehberler	 ve	 el	 kitapları,	 kataloglar,	 reklam	 baskıları,	
broşürler,	 teknik	 dokümanlar,	 baskılı	 eğitim	 malzemeleri,	 kartlar,	 kartvizitler	 ile	 ticari	 ve	
kıymetli	evraklar	gibi	ürünlerin	basım	işlerini	kapsamaktadır.		
	
Ticari	baskı	işleri	küresel	basım	sanayinde	hızlı	bir	daralma	ve	pay	kaybı	yaşamaktadır.	Ticari	
basım	işlerinin	toplam	iş	hacmi	içindeki	payı	gerilemektedir.	Özellikle	dergi,	kitap,	rehberler,	
kataloglar	gibi	basım	işleri	azalmaktadır.	2014	yılında	415,5	milyar	dolar	olan	iş	hacmi	2019	
yılında	331,2	milyar	dolara	gerilemiştir.			
	
Gazete	basımı	 geleneksel	 basım	 işi	 olarak	2008	 sonrasındaki	 gerileme	ardından	gelişmekte	
olan	 ülkelerdeki	 büyümenin	 katkısı	 ile	 büyüklüğünü	 korumaya	 çalışmakla	 birlikte	 iş	 hacmi	
2019	yılında	37,0	milyar	dolara	inmiştir.	Dünya	basım	sanayi	toplam	iş	hacmi	içindeki	payı	da	
gerilemektedir.	
	
Ambalaj	 ve	etiket	baskıları	dünya	basım	sanayi	 işleri	 içinde	en	hızlı	büyüyen,	payı	 artan	ve	
sürükleyici	 konumda	 olan	 basım	 işleridir.	 2019	 yılında	 ambalaj	 ve	 etiket	 baskıları	 iş	 hacmi	
332,0	milyar	 dolar,	 payı	 ise	 yüzde	 40,2	 olmuştur.	 Ambalaj	 ve	 etiket	 baskıları	 2019	 yılında	
ticari	baskı	işleri	büyüklüğünü	ilk	kez	geçmiştir.		
	
İşyerlerinde	 veya	 işyerleri	 için	 yapılan	 baskılar	 ile	 diğer	 baskıların	 da	 büyüklüğü	 ve	 dünya	
basım	sanayi	 iş	hacmi	 içindeki	payı	kademeli	olarak	gerilemektedir.	 İşyerlerinde	ve	 işyerleri	
için	baskılar;	reprodüksiyon	baskıları,	fotokopi	baskıları,	hızlı	baskıları,	postalama	baskılarını,	
işyerleri	 içindeki	 in-house	 baskıları	 ve	 diğer	 baskıları	 kapsamaktadır.	 Bu	 alandaki	 iş	 hacmi	
özellikle	hızlı	dijitalleşme	ile	birlikte	küçülmektedir.		
	
Karton	ambalaj	baskıları	ambalaj	ve	etiket	pazarı	büyüklüğü	içinde	yer	almaktadır.	Smithers-
Pira’nın	Katlanabilir	Karton	Ambalaj	Pazarı	Raporuna	göre	iş	hacmi	2019	yılında	128,7	milyar	
dolar	 olarak	 gerçekleşmiştir.	 	 2014	 yılında	 94,5	milyar	 dolar	 olarak	 ölçülen	 iş	 hacmi	 2014-
2019	döneminde	yıllık	ortalama	yüzde	6,8	büyüme	göstermiştir.									
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TABLO.68	DÜNYA	BASIM	PAZARI	İŞLER	
	 2014	 2019	

PAY	%	
MİLYAR	
DOLAR	 PAY	%	

MİLYAR	
DOLAR	

TİCARİ	BASKI	İŞLERİ	
			DERGİLER	
			KİTAPLAR	
			REHBERLER	EL	KİTAPÇIKLARI	
			KATALOGLAR	
			REKLAM	BASKILARI			
			KIRTASİYE,	DEFTER	AJANDA,		
			KARTLAR,	KARTVİZİTLER	VE	DİĞER	

47,2	
8,6	
4,5	
2,2	
4,6	

13,8	
	

13,5	

415,5	
76,0	
39,4	
19,0	
40,5	

121,4	
	

119,2	

40,1	
7,7	
4,2	
1,9	
3,7	

10,3	
	

13,3	

331,2	
63,5	
34,9	
15,8	
30,7	
84,8	

	
109,5	

AMBALAJ	VE	ETİKET	BASKILARI	 28,9	 254,4	 40,2	 332,0	
GAZETE	BASIMI	 5,5	 48,4	 4,5	 37,0	
İŞYERLERİNDE	VE	DİĞER	BASKILAR		
			REPRODÜKSİYON	BASKILAR	
			İŞYERLERİNDE	BASKILAR	
			FOTOKOPİ	BASKILARI	
			HIZLI	BASKILAR	
			POSTALAMA	BASKILARI	
			DİĞER	BASKILAR	

12,6	
5,1	
3,0	
1,1	
1,1	
1,5	
0,9	

110,9	
44,9	
26,4	
9,7	
9,6	

13,2	
8,0	

10,3	
2,9	
2,0	
1,7	
1,3	
1,6	
0,8	

85,2	
24,1	
16,5	
13,8	
10,8	
13,5	
6,5	

BASKI	SONRASI	HİZMETLER	 2,4	 21,1	 3,1	 25,5	
BASKI	ÖNCESİ	HİZMETLER	 2,0	 17,6	 1,9	 15,6		
TOPLAM	 100,0	 880,3	 100,0	 826,5	

KAYNAK:	PIRA-SMITHERS;	THE	FUTURE	OF	GLOBAL	PRINTING	2020	
	
Baskı	teknolojisi	dijital	ve	analog	baskı	makineleri	ile	dijitalleşmeye	başlayan	baskı	makineleri	
için	gelişmeye	devam	etmektedir.	Üretimde	artan	otomasyon,	teslimat	sürelerini	hızlandıran	
ve	 baskı	 tedarikçilerinin	 giderek	 daha	 çevik	 olmalarını	 sağlayan	 hızlı	 kurulumlarla	 hazırlık	
süresini	ve	israfı	en	aza	indirmektedir.	
	
Dijital	baskı,	yönetimi	ve	baskı	öncesi	süreçleri	yumuşatan	ve	üretken	olmayan	süreyi	azaltan	
daha	iyi	kontrol	sağlayan	iş	akışı	yazılımıyla	yerleşik	baskı	ve	basılı	ambalaj	tedarik	zincirlerini	
bozmaktadır.		
	
Tüm	dünyada,	dijital	 baskı	 yöntemleri	 genel	olarak	analog	alternatiflerden	daha	verimlidir.	
Buna	 rağmen	 2019	 yılında	 dijital	 baskı	 yöntemleri	 tüm	 basılı	 ve	 basılı	 ambalaj	 hacminin	
sadece	yüzde	3,1'ini	oluşturmaktadır.		
	
Yeni	makineler	ve	geliştirilmiş	iş	akışları	dijital	dönüşümü	hızlandırmaya	yardımcı	olmaktadır.	
Özellikle	piyasaya	çıkan	yeni	inkjet	teknolojileri	yatırımları	artmaktadır.		
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4.4	TÜRKİYE’NİN	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	SEKTÖRÜ	İÇİNDE	KONUMU	
	
Türkiye	karton	ve	karton	ambalaj	 sanayi	üretim,	 tüketim	ve	 ihracat	verileri	 itibariyle	2015-
2019	döneminde	dünya	ortalamasının	üzerinde	büyümüş	ve	dünya	karton	ve	karton	ambalaj	
malzemeleri	sanayi	içindeki	payını	artırmıştır.	
	

· 2015	 yılı	 itibariyle	 Türkiye’nin	dünya	 karton	üretimi	 içindeki	 payı	 yüzde	0,98	 iken	2019	
yılında	yüzde	1,21’e	yükselmiştir.						

· 	2015	yılı	itibariyle	Türkiye’nin	dünya	karton	tüketimi	içindeki	payı	yüzde	1,80	iken	2019	
yılında	yüzde	2,04’e	yükselmiştir.							

· 2015	yılı	 itibariyle	Türkiye’nin	dünya	karton	 ihracatı	 içindeki	payı	 yüzde	0,43	 iken	2019	
yılında	yüzde	0,57’ye	yükselmiştir.							

	

TABLO.69	TÜRKİYE’NİN	DÜNYA	KARTON	SANAYİ	İÇİNDEKİ		

	
DÜNYA	
BİN	TON	

TÜRKİYE		
BİN	TON	

TÜRKİYE	
	PAY	YÜZDE	

2015	 2019	 2015	 2019	 2015	 2019	
ÜRETİM	 58.349	 58.767	 577,3	 714,0	 0,98	 1,21	
TÜKETİM	 57.123	 57.760	 1.026,1	 1.180,0	 1,80	 2,04	
İHRACAT	 19.574	 21.220	 83,3	 122,0	 0,43	 0,57	

Kaynak:	Daha	önceki	bölümlerde	sunulan	Türkiye	ve	Dünya	karton	sanayi	verileri	kullanılmış	ve	
Türkiye’nin	payı	bu	veriler	ile	hesaplanmıştır.			
	

· 2015	 yılı	 itibariyle	 Türkiye’nin	 dünya	 karton	 ambalaj	malzemeleri	 üretimi	 içindeki	 payı	
yüzde	1,25	iken	2019	yılında	yüzde	1,86’ya	yükselmiştir.						

· 	2015	yılı	 itibariyle	Türkiye’nin	dünya	karton	ambalaj	malzemeleri	 tüketimi	 içindeki	payı	
yüzde	1,21	iken	2019	yılında	yüzde	1,79’a	yükselmiştir.							

· 2015	 yılı	 itibariyle	 Türkiye’nin	 dünya	 karton	 ambalaj	malzemeleri	 ihracatı	 içindeki	 payı	
yüzde	1,21	iken	2019	yılında	yüzde	1,73’e	yükselmiştir.							

	

TABLO.70	TÜRKİYE’NİN	DÜNYA	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	İÇİNDEKİ	YERİ			

	
DÜNYA	
BİN	TON	

TÜRKİYE		
BİN	TON	

TÜRKİYE	
	PAY	YÜZDE	

2015	 2019	 2015	 2019	 2015	 2019	
ÜRETİM	 43.098	 44.077	 537,4	 820,0	 1,25	 1,86	
TÜKETİM	 42.495	 43.370	 513,0	 777,1	 1,21	 1,79	

	
DÜNYA		

MİLYON	DOLAR	
TÜRKİYE		

MİLYON	DOLAR	
TÜRKİYE	

	PAY	YÜZDE	
İHRACAT		 8.145	 9.090	 98,6	 157,4		 1,21	 1,73	

Kaynak:	Daha	önceki	bölümlerde	sunulan	Türkiye	ve	Dünya	karton	ambalaj	sanayi	verileri	kullanılmış	
ve	Türkiye’nin	payı	bu	veriler	ile	hesaplanmıştır.			
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5.BÖLÜM	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	GELİŞME	BEKLENTİLERİ	VE	ÖNGÖRÜLER		
	
Çalışmanın	 beşinci	 bölümünde	 karton	 ambalaj	 sanayinde	 gelişme	 beklentilerine	 ve	
öngörülere	 yer	 verilmektedir.	 Bu	 bölümde	 sırasıyla	 Covid-19	 pandemi	 salgını	 ve	 ekonomik	
etkileri,	 Covid-19	 pandemi	 salgını	 ve	 karton	 ambalaj	 sanayine	 etkileri,	 Değişen	 tüketici	
eğilimleri,	 Karton	 ambalaj	 sanayi	 gelişme	 öngörüleri,	 Karton	 ambalaj	malzemeleri	 kullanıcı	
sektörleri	gelişme	öngörüleri	ve	Teknolojik	gelişmeler	ve	beklentiler	yer	almaktadır.			
	
5.1	COVID-19	PANDEMİ	SALGINI	VE	EKONOMİK	ETKİLERİ	
	
Dünya	ve	Türkiye	2020	yılı	başında	covid-19	pandemi	salgını	ile	karşı	karşıya	kalmıştır.	Salgın	
küresel	ekonomide	ve	Türkiye	ekonomisinde	önemli	etkiler	yaratırken	kalıcı	değişimlere	de	
yol	açmaktadır.	Bu	çerçevede	covid-19	salgını	karton	ambalaj	sanayi	gelişme	beklentileri	 ile	
öngörülerinde	 de	 ana	 değişken	 haline	 gelmiştir.	 Bu	 nedenle	 öncelikle	 covid-19	 salgınının	
ekonomi	üzerindeki	etkileri	değerlendirilmektedir.	
	
5.1.1	DÜNYA	EKONOMİSİNE	ETKİLERİ	VE	BEKLENTİLER	
	
Covid-19	salgını	dünya	ekonomisi	ve	ticaretinde	ikinci	dünya	savaşı	sonrası	dönemde	görülen	
en	 sert	daralmaya	yol	açmaktadır.	2020	yılında	dünya	ekonomisinde	yüzde	4,5,	dünya	mal	
ticaretinde	ise	yüzde	9,2	daralma	olacağı	öngörülmektedir.	Hükümetler	ve	Merkez	Bankaları	
salgının	etkilerini	azaltabilmek	 için	önemli	destek	paketleri	uygulamaya	koymuşlardır.	Buna	
bağlı	olarak	küresel	ölçekte	önemli	bir	parasal	genişleme	meydana	gelmiştir.		
	
Covid-19	 salgını	 2020	 yılında	 yaygınlaşarak	 etkisini	 artırmaya	 devam	 etmektedir.	 Bu	
kapsamda	2021	yılında	dünya	ekonomisi	ve	 ticaretine	 ilişkin	olarak	öngörüler	 iki	varsayıma	
dayalı	olarak	gelişmektedir.		
	
Bunlardan	ilki	salgına	ilişkin	olarak	aşının	2021	yılında	yaygın	olarak	kullanılacağı	ve	salgının	
2021	yılı	sonunda	sona	ereceği	varsayımıdır.	Bu	varsayım	çerçevesinde	dünya	ekonomisinde	
2021	yılında	yüzde	4,0	büyüme	ve	mal	ticaretinde	ise	yüzde	10	genişleme	öngörülmektedir.		
	
İkinci	 varsayımda	 ise	 salgına	 ilişkin	 olarak	 aşı	 uygulamasının	 2021	 yılında	 yaygın	 olarak	
gerçekleşmemesi	ve	salgın	etkilerinin	devam	etmesi	varsayımıdır.	Bu	varsayım	çerçevesinde	
dünya	 ekonomisinde	 yüzde	 2,5	 büyüme	 olacağı,	 dünya	 mal	 ticaretinin	 ise	 yüzde	 5,0	
genişleyeceği	öngörülmektedir.	
	
İki	varsayımı	şekillendiren	ana	unsur	aşının	bulunması	ve	yaygın	olarak	uygulanmasıdır.	Diğer	
yandan	 iki	 varsayımın	 arkasında	 ekonomik	 olarak	 hükümetlerin	 ve	 merkez	 bankalarının	
desteklerinin	2021	yıl	boyunca	süreceği	beklentisi	bulunmaktadır.					
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5.1.2	TÜRKİYE	EKONOMİSİNE	ETKİLERİ	VE	BEKLENTİLER			
		
Türkiye	ekonomisi	de	covid-19	salgınından	olumsuz	etkilenmiştir.	Hükümetin	yeni	ekonomi	
programına	göre	2020	yılında	ekonomide	yüzde	1,5	küçülme	ile	yüzde	0,3	büyüme	arasında	
gerçekleşme	 beklentisi	 bulunmaktadır.	 Türkiye’nin	 ihracatı	 da	 2020	 yılında	 muhtemelen	
yüzde	7,0	oranında	küçülmüş	olacaktır.				
	
Türkiye’de	de	hükümetin	 ve	merkez	bankasının	 covid-19	 salgını	 sonrası	 yürürlüğe	koyduğu	
önemli	 destekler	 bulunmaktadır.	 Destek	 olarak	 önemli	 bir	 kredi	 genişlemesi	 sağlanmıştır.	
Destekler	 iktisadi	 faaliyetlerde	 hızlı	 bir	 toparlanmaya	 yol	 açmıştır.	 Ancak	 aynı	 dönemde	
Türkiye’nin	 finansal	 kırılganlıklarının	 arttığı	 görülmektedir.	 Cari	 işlemler	 dengesi	 ve	 bütçe	
yüksek	 açıklar	 verirken,	 enflasyon	 yeniden	 çift	 hanelere	 yükselmiştir.	 Merkez	 Bankasının	
döviz	rezervleri	azalırken	Türk	lirasında	önemli	bir	değer	kaybı	yaşanmıştır.	
	
Bu	 koşullar	 içinde	 yeni	 ekonomi	 programı	 2021	 yılı	 için	 yüzde	 5,8	 büyüme	 hedefi	 ortaya	
koymuştur.	 Türkiye’de	 büyüme	 covid-19	 salgınındaki	 gelişmelere	 ve	 de	 finansal	
kırılganlıkların	nasıl	yönetileceğine	bağlı	olarak	gerçekleşecektir.																		
	
5.2	COVID-19	SALGINININ	SEKTÖRLERE	ETKİLERİ		
	
Covid-19	salgını	ekonomiler	genel	olumsuz	bir	etki	yaratmıştır.	Salgının	sektörler	üzerindeki	
etkileri	ise	oldukça	farklı	gerçekleşmektedir.		
	
Buna	göre	çok	sayıda	sektör	salgından	yüksek	oranda	olumsuz	etkilenmiştir.	Özellikle	hizmet	
sektörleri	 en	 olumsuz	 etkilenen	 sektörler	 olmuşlardır.	 Turizm,	 yolcu	 hava	 taşımacılığı,	
eğlence-dinlence,	 sinema-etkinlik	 ile	 yeme-içme	 sektörleri	 bunların	 başında	 gelmektedir.	
Diğer	 yandan	 tüketicilerin	 zorunlu	 olmayan	 tüketim	 ürünlerinin	 yer	 aldığı	 sektörler	 de	 çok	
olumsuz	 etkilenmiştir.	 Hazır	 giyim,	 kozmetik,	 kişisel	 bakım	 bunların	 başında	 gelmektedir.	
Otomotiv	sektörü	de	çok	olumsuz	etkilenmiştir.												
	
Olumsuz	 etkileri	 daha	 sınırlı	 yaşayan	 sektörler	 de	 bulunmaktadır.	 İnşaat,	 gayrimenkul,	
madencilik	ve	kimya	sektörleri	dah	az	etkilenen	sektörler	olmuşlardır.		
	
Covid-19	salgını	bazı	sektörler	üzerinde	belirli	bir	etki	yaratmamıştır.	İletişim	ve	haberleşme	
sektörü,	medya,	savunma	sanayi	ve	ilaç	sanayi	bunların	içinde	yer	almaktadır.		
	
Covid-19	salgını	ile	oluşan	koşulların	bazı	sektörlere	yönelik	talebi	arttırdığı	ve	bu	sektörlerin	
bu	 dönemde	 büyüdükleri	 görülmektedir.	 Elektronik	 ticaret	 bu	 sektörlerin	 başında	
gelmektedir.	 Yazılım	 ve	 dijital	 hizmetler	 sektörleri	 de	 hızlı	 büyüme	 göstermektedirler.	
Medikal	 ürünler	 de	 hızlı	 büyüme	 gösteren	 sektörlerin	 başında	 gelmektedir.	 Tüketici	
elektroniği	 sektörü	 de	 büyümektedir.	 Gıda	 sanayinde	 toplam	 talepte	 çok	 değişiklik	
olmamakla	 birlikte	 evde	 yemek	 ve	 dışarıdan	 yemek	 getirmenin	 payı	 hızla	 artmıştır.	 Hızlı	
kargo	ve	lojistik	hizmetlerine	yönelik	talepte	de	hızlı	artış	olmuştur.		
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Karton	 ambalaj	 malzemeleri	 sanayinde	 de	 büyüme	 yaşanmaktadır.	 Benzer	 şekilde	 kâğıt	
ürünleri	sanayinde	de	talep	artışı	ile	büyüme	etkisi	görümektedir.																						
	
TABLO.71	COVID-19	SALGINININ	SEKTÖRLERE	ETKİLERİ			

YÜKSEK	OLUMSUZ		
ETKİLENEN	SEKTÖRLER	

BÜYÜME	GÖSTEREN		
SEKTÖRLER		

	
PERAKENDE	TÜKETİM	ÜRÜNLERİ	

HAZIR	GİYİM	
TURİZM	

EĞLENCE	DİNLENCE	
YOLCU	HAVA	TAŞIMACILIĞI	

YEME-İÇME	SEKTÖRÜ	
ULAŞTIRMA	SEKTÖRÜ	
SİNEMA-ETKİNLİK		

OTOMOTİV	
	

ELEKTRONİK	TİCARET	
YAZILIM	

DİJİTAL	HİZMETLER	
MEDİKAL	ÜRÜNLER	

TÜKETİCİ	ELEKTRONİĞİ	
GIDA	SANAYİ	

AMBALAJ	SANAYİ	
KÂĞIT	ÜRÜNLERİ	

HIZLI	KARGO	VE	LOJİSTİK	
			

OLUMSUZ	ETKİLENEN		
SEKTÖRLER		

ETKİ	GÖRMEYEN		
SEKTÖRLER	

	
İNŞAAT	

GAYRİMENKUL	
MADENCİLİK	

KİMYA	
	

	
İLETİŞİM	HABERLEŞME	

MEDYA	
SAVUNMA	SANAYİ	

İLAÇ	

	
5.3	COVID-19	SALGINI	VE	DEĞİŞEN	İŞ	YAPMA	ŞEKİLLERİ		
	
Covid-19	 salgını	 ekonomide	 ve	 sektörlerde	 yarattığı	 etkilerin	 yanı	 sıra	 iş	 yapma	 şekilleri	
üzerinde	 de	 kalıcı	 değişikliklere	 yol	 açmaktadır.	 Bunların	 başında	 daha	 güvenli	 tedarik	
zincirlerinin	kurulması	gelmektedir.	Bu	eğilim	ile	birlikte	küresel	tedarik	zincirlerinde	önemli	
değişim	olması	beklenmektedir.							
	
Dijitalleşme	covid-19	salgını	ile	birlikte	hız	kazanmıştır.	İşletmeler	artık	içerideki	ve	dışarıdaki	
tüm	iş	süreçlerini	dijital	ortama	taşımakta	ve	dijital	platformlar	üzerinden	yönetmektedirler.	
Elektronik	ticaret	bir	diğer	genişleyen	alandır.	
	
Yeni	 çalışma	 biçimleri	 yaygınlaşmaktadır.	 Uzaktan	 çalışma	 ve	 esnek	 çalışma	 kalıcı	 hale	
gelmektedir.	Esnek	ekip	yapıları	kurulmaktadır.								
	
Küreselleşmenin	 yavaşladığı	 buna	 karşın	 bölgeselleşme	 ve	 yerelleşmenin	 artttığı	
görülmektedir.	Özellikle	Asya	bölgesine	olan	bağımlılığın	azalması	beklenmektedir.		
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Ülkeler	 stratejik	 ürünlerde	 dışa	 bağımlılığı	 en	 aza	 indirmeyi,	 yerli	 üretime	 ağırlık	 vermeyi	
hedeflemektedirler.	 Özellikle	 sağlık	 ekipmanları,	 medikal	 ürünler,	 ilaçlar	 gibi	 ürünlerde	 ve	
temel	tarım	ve	gıda	ürünlerinde	yerli	üretim	öne	çıkmaktadır.		
	
Risk	alma	iştahı	sınırlanmakta	risk	yönetimi	ihtiyacı	ise	artmaktadır.	İklim	değişimi	ile	ortaya	
çıkan	yeni	risklere	covid-19	salgını	ile	birlikte	yep	yeni	riskler	eklenmiştir.									
	
TABLO.72	COVID-19	SONRASI	DEĞİŞEN	İŞ	YAPMA	ŞEKİLLERİ		

DAHA	GÜÇLÜ		
TEDARİK	ZİNCİRLERİ	

DİJİTALLEŞME	VE	ARTAN	REKABET	
YOĞUNLUĞU	

· Şirketlerin	 tedarik	 zincirlerini	 kısaltması	 ve	
daha	sağlam	bir	iç	tedarik	zincirine	geçerek	
fazlasıyla	 bölünmüş	 olan	 küresel	 tedarik	
sistemine	olan	bağımlılığın	azaltılması	

· Daha	yakından	tedarike	yönelme		
· Tedarikçiler	ile	yakın	işbirlikleri	yapılması			

· B2C	 uygulamalarının	 yanı	 sıra,	 fiziksel	
etkileşimler	 ve	 B2B	 süreçleri	 gibi	 geleneksel	
olarak	 ekonominin	 daha	 az	 dijitalleşmiş	
kısımlarında	artan	dijitalleşme	

· Akıllı	 teknolojileri	 iş	 süreçlerine	 başarılı	 bir	
şekilde	 entegre	 etmiş	 ve	 dijitalleşmesini	
büyük	 ölçüde	 tamamlamış	 işletmelerin	
tüketici	 taleplerine	 daha	 kolay	 uyum	
sağlaması	ve	pazar	paylarını	artırması	

YENİ	ÇALIŞMA	BİÇİMLERİ	 AZALAN	KÜRESELLEŞME	VE	ARTAN	
YERELLEŞME	

· Esnek	ekip	yapıları	
· Kişiselleştirilmiş	 ve	 daha	 verimli	 yeni	

çalışma	modelleri	
· Fiziksel	bir	ofise	duyulan	ihtiyacın	azalması	
· Akıllı	 teknolojilerin	 benimsenmesi	 ve	

uzaktan	çalışma	olanaklarının	artması	
· Daha	az	iş	seyahati	

· İç	 pazarların,	 yerli	 teknolojinin	 ve	
sermayenin	öneminin	artması	

· Başta	 Çin	 olmak	 üzere,	 uluslararası	
tedarikçilere	duyulan	güvensizlik	

· Birçok	 endüstride	 küreselleşmenin	 yerini	
yerelleşmeye	bırakması	

· Küresel	 ticarette	 yeni	 dinamikler	 ve	müşteri	
talepleri	

DAHA	AZ	RİSK	ALMA	 STRATEJİK	MALLARA	İTHALAT	
BAĞIMLILIĞININ	AZALTILMASI	

· Yatırımcıların	 stratejilerinde	 savunmaya	
geçmesi	ve	risk	almaya	daha	az	eğilimli	hale	
gelmesi	

· Düşük	 getirili	 ve	 daha	 güvenli	 finansal	
ürünlerle	 hane	 halkının	 tasarrufunda	 artış	
yaşanması	

· Risk	 kapsamı	 için	 talebin	 artması	 ve	 daha	
kapsamlı	 çözümler	 sunmak	 için	 sigorta	
şirketlerinin	üzerinde	baskıların	çoğalması	

· İlaç	 ve	 tarım	 gibi	 stratejik	 malların	 yerli	
üretiminin	 hükümet	 tarafından	 teşvik	
edilmesi	

· Daha	 temel	 ihtiyaçlar	 ve	 ürünlerde	 yerli	
üretimin	arttırılması	

· Sağlık	ekipmanları	ve	medikal	ürünlerde	yerli	
üretimin	arttırılması			
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5.4	COVID-19	PANDEMİ	SALGINI	VE	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNE	ETKİLERİ	
	
Covid-19	 salgınının	 karton	 ambalaj	 sanayine	 etkileri	 dünya’da	 ve	 Türkiye’de	 ayrı	
incelenmekte	ve	değerlendirilmektedir.	
	
5.4.1	COVID-19	PANDEMİ	SALGINI	VE	DÜNYA’DA	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNE	ETKİLERİ	
	
Ambalaj	sektörü	son	dönemde	2008	yılı	küresel	krizinin	yarattığı	olumsuz	etkilerden	önemli	
ölçüde	 kurtılmuş	 ve	 istikrarlı	 bir	 büyümeye	 kavuşmuştur.	 Ancak	 covid-19	 salgını	 tüm	
sektörleri	 olduğu	 gibi	 ambalaj	 sektörünü	 de	 etkilemiştir.	 Covid-19’un	 sektör	 üzerindeki	
etkileri	üç	döneme	ayrılmaktadır.		
	
Bunlardan	 ilki	 ani	 etkilerdir	 ve	mart-mayıs	 döneminde	 yaşanmıştır.	 	 Bu	 aylarda	 iktisadi	 ve	
sosyal	 hayatın	 durması	 sonucu	 ambalaj	 sektörü	 de	 olumsuz	 etkilenmiştir.	 Ambalaj	 sektörü	
COVID-19	salgını	nedeniyle	yavaşlama	ile	karşı	karşıya	kalmıştır.		
	
Covid-19	salgınının	kısa	vadeli	etkileri	ise	haziran	ayı	ile	2020	yılı	yılsonuna	kadar	olan	dönemi	
kapsamaktadır.	Bu	dönemde	ambalaj	sanayinde	ve	özellikle	karton	ambalaj	sanayinde	gıda,	
ilaç,	medikal	ürünler	ve	elektronik	ticaret	alanlarında	talep	artışı	yaşanmaktadır.	Lüks	karton	
ambalaj	malzemeleri	ile	kozmetik	ambalajları,	hazır	giyim	vb.	taşıma	kutuları,	otomotiv	yedek	
parça	kutuları,	kırtasiye	kutuları,	saklama	kutuları	gibi	alanlarda	ise	gerileme	yaşanmaktadır.					
	
Covid-19’un	orta	uzun	vade	de	 ise	 karton	ambalaj	 sanayi	üzerinde	kalıcı	 olumsuz	bir	 etkisi	
olmayacağı	 ve	 elektronik	 ticaret	 gibi	 bazı	 alt	 alanlarda	 ise	 kalıcı	 büyümeler	 getireceği	
öngörülmektedir.						
	
Bu	çerçevede	2020	yılında	karton	ambalaj	sanayi	küresel	ölçekte	büyümeye	devam	edecek	
olan	 az	 sayıdaki	 sektörlerden	 biri	 olacaktır.	 2020	 yılı	 için	 daha	 önce	 yüzde	 4,5	 olan	
büyümenin	 yüzde	 2,5	 olarak	 gerçekleşeceği	 beklenmektedir.	 2021	 yılından	 itibaren	 ise	
yeniden	 yüzde	 4,0	 üzerinde	 büyüme	 öngörülmektedir.	 Ancak	 burada	 covid-19	 salgınında	
2021	 yılında	 aşının	 yaygın	 olarak	 kullanılacağı	 varsayımı	 yer	 almaktadır.	 Aşının	
uygulanamaması	halinde	2021	yılında	da	zayıf	bir	büyüme	gerçekleşecektir.								
	
Covid-19	salgını	ile	ilgili	sağlık	sarf	malzemelerinin	ambalajlanması	yeni	ve	büyük	bir	iş	alanı	
yaratmış	 bulunmaktadır.	Maskelere,	 eldivenlere,	 şişelere,	 önceden	 doldurulmuş	 şırıngalara	
ve	kapaklarına	olan	artan	ihtiyaç	bu	ürünlerin	ambalaj	talebini	de	artırmıştır.		Bu	ürünlere	ek	
olarak	covid-19	testi	için	milyonlarca	test	kiti	üretilmektedir	ve	bu	da	karton	ambalajlar	için	
büyük	bir	talep	yaratmıştır.		
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Elektronik	 ticaret	 tüm	 ürün	 gruplarında	 birkaç	 katı	 artış	 göstermiştir.	 Buna	 bağlı	 olarak	
koruyucu	ambalaj	çözümlerine	olan	talepte	sıçrama	yaşanmaktadır.	Geleneksel	oluklu	karton	
kutulara	önemli	bir	talep	artışı	olmuştur.	
	
Kolonya,	 kağıt	mendiller,	 kağıt	 temizlik	malzemeleri	 ile	 diğer	 hiyjen	 ve	 temizlik	 ürünlerine	
yönelik	olarak	da	 talepte	hızlı	bir	artış	yaşanmaktadır.	Buna	bağlı	olarak	da	karton	ambalaj	
malzeme	talebi	yükselmiştir.						
	
Covid-19	salgınının	karton	ambalaj	sanayine	bir	diğer	etkisi	 ise	tedarik	zincirlerinde	yeniden	
yapılanmaların	başlamasıdır.	Bazı	önemli	küresel	ambalaj	 şirketi	 tedarik	 zincirlerini	yeniden	
değerlendirmeye	 başlamıştır	 ve	 tedarik	 zincirlerini	 başka	 ülkelere	 kaydırma	 sürecine	
girmişlerdir.		
	
İlaç	 sektöründe	 ise	 üretim	 merkezleri	 değişim	 gösterecektir.	 Buna	 bağlı	 olarak	 ilaç	
sektörünün	oluşturduğu	karton	kutu	talebi	de	değişim	içinde	olacaktır.		
	
5.4.2	COVID-19	PANDEMİ	SALGINI	VE	TÜRKİYE’DE	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNE	ETKİLERİ	
	
Covid-19	salgını	Türkiye’de	karton	ambalaj	sanayi	üzerinde	önemli	etkiler	yaratmıştır.	Covid-
19	salgını	ile	sektörler	3	ayrı	şekilde	etkilenmiştir.	Covid-19	salgını	ile	çok	olumsuz	etkilenen	
sektörler	olmuştur.	Covid-19	salgınından	göreceli	olarak	daha	az	olumsuz	etkilenen	sektörler	
bulunmaktadır.	Üçüncü	grupta	ise	olumlu	etkilenen	sektörler	yer	almaktadır.	
	
Türkiye’de	 karton	 ambalaj	 sanayi	 bu	 üç	 grup	 içinde	 olumlu	 etkilenen	 sektörler	 içinde	 yer	
almaktadır.	 Karton	 ambalaj	 sanayi	 2020	 yılını	 sınırlı	 bir	 büyüme	 ile	 kapatacaktır.	 Bununla	
birlikte	karton	ambalaj	sanayinin	alt	ürün	gruplarında	etkilenme	ve	büyüme	farklı	olacaktır.	
	
Ticari	matbaalar	olumsuz	etkilenirken	ambalaj	matbaaları	olumlu	etkilenmiştir.	Dijital	baskı	
işleri	büyürken,	ofset	baskı	işleri	daralmıştır.		
	
Gıda,	 ilaç,	 temizlik	malzemeleri,	elektronik	alışveriş	ürünleri	 talebinde	artış	yaşanırken,	 lüks	
ürünler,	 hızlı	 gıda	 tüketim	 ürünleri,	 hazır	 giyim,	 otomotiv	 yedek	 parça	 vb.	 gibi	 endüstriyel	
alanlarda	talepte	önemli	daralmalar	yaşanmıştır.	
	
İhracat	ikinci	çeyrekte	sert	şekilde	daraldıktan	sonra	üçüncü	çeyrekte	beklentilerin	üzerinde	
bir	hızla	toparlanmıştır.	Dördüncü	çeyrekte	ise	yavaşlama	ve	normalleşme	yaşanmaktadır.					
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	TABLO.73	COVID-19	SALGINININ	YURTİÇİNDE	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNE	ETKİLERİ	

SEKTÖRLERE	
ETKİLER	

COVID-19’DAN	ETKİLENEN	SEKTÖRLER	ÜÇ	GRUBA	AYRILIYOR;		
ÇOK	ETKİLENENLER,	AZ	ETKİLENENLER,	OLUMLU	ETKİLENENLER			
KÂĞIT	SEKTÖRÜ	AZ	ETKİLENEN	SEKTÖRLER	İÇİNDEDİR			
KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	OLUMLU	ETKİLENEN	SEKTÖRLER	İÇİNDEDİR	

	
MATBAALARA	

ETKİLER	
AMBALAJ	MATBAALARI	OLUMLU	ETKİLENDİ		
TİCARİ	MATBAALAR	OLUMSUZ	ETKİLENDİ		

	

KARTON		

İHRACAT	İKİNCİ	ÇEYREKTE	SERT	DARALDI,	ÖDEMELER/TAHSİLATLAR	GECİKTİ,	
ÜÇÜNCÜ	ÇEYREKTEN	İTİBAREN	NORMALLEŞME	BAŞLADI	
İTHAL	GİRDİLERDE	İKİNCİ	ÇEYREKTE	SIKINTI	YAŞANDI,	ÜÇÜNCÜ	ÇEYREKTEN	
İTİBAREN	TEDARİK	NORMALLEŞTİ			
KARTON	TALEBİNDE	İLK	ŞOK	SONRASI	HIZLI	TOPARLANMA	YAŞANDI,	DÖRDÜNCÜ	
ÇEYREKTE	TALEP	NORMALLEŞİYOR		
YURTİÇİ	KARTON	TOPTAN	TİCARETİNDE	KAPASİTELER	İLK	ŞOK	İLE	YÜZDE	30-35’E	
İNDİ,	SONRASINDA	YÜZDE	60-65’E	TOPARLANDI			
YAYIN,	KIRTASİYE	VE	YAZI	TABI	AMAÇLI	KARTON	TALEBİ	KÜÇÜLMEYE	DEVAM	
EDİYOR	
AMBALAJ	KARTONLARI	VE	HIZLI	TÜKETİM	ÜRÜNLERİ	KARTONLARI	TALEBİNDE	HIZLI	
ARTIŞ	YAŞANIYOR		
KARTON	SANAYİNDE	ÖNEMLİ	BİR	YATIRIM	ÜRETİME	GEÇECEK;	OLUKLU	MUKAVVA	
KAĞITLARINDAN	KARTONA	KADAR	GENİŞ	BİR	YELPAZEDE	ÜRETİM	YAPACAK,	
ÖNEMLİ	BİR	ARZ	ARTIŞI	İLE	BU	YATIRIM	OYUN	DEĞİŞTİRİCİ	OLACAK					

	
KARTON	
AMBALAJ	
BÜYÜME		

KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	2020	YILINI	BÜYÜME	İLE	KAPATACAKTIR		
KARTON	AMBALAJ	SANAYİNDE	BAZI	ÜRÜN	GRUPLARINDA	HIZLI	BÜYÜME	
YAŞANIRKEN,	BAZI	ÜRÜN	GRUPLARINDA	KÜÇÜLME	YAŞANMAKTADIR	

	

KARTON	
AMBALAJ	
BÜYÜME	
ALANLARI	

KARTON	AMBALAJ	SANAYİNDE	GIDA	ÜRÜNLERİ,	İLAÇ	VE	TEMİZLİK	MALZEMELERİ	
HIZLI	BÜYÜME	GÖSTERMEKTEDİR	
GIDA	SEKTÖRÜ	ODAKLI	KARTON	AMBALAJLARDA	HIZLI	BÜYÜME	YAŞANMIŞTIR,	
ANCAK	BÜYÜME	YILIN	DÖNEMİNDE	NORMALLEŞMEKTEDİR	
İLAÇ	SEKTÖRÜNDE	KRONİK	İLAÇLAR	VE	COVID-19	İLE	İLGİLİ	İLAÇ	TÜKETİMİNDE	
HIZLI	ARTIŞ	YAŞANMIŞTIR			
MASKE,	ELDİVEN,	KOLONYA,	TEMİZLİK	MALZEMELERİ	ALANLARINDA	HIZLI	TALEP	
ARTIŞI	GERÇEKLEŞMİŞTİR		

	

KARTON	
AMBALAJ	
SANAYİ	

DARALMA	
ALANLARI	

FAST	FOOD	GIDA	ÜRÜNLERİ		
PREMIUM	LÜKS	ÜRÜNLER/KUTULAR		ÇİKOLATA	VB.	
GELENEKSEL	İLAÇLAR;	SAĞLIK	SİSTEMİ,		HASTANELER	VE	DOKTORLARIN	PANDEMİ	
AĞIRLIKLI	ÇALIŞMASI			
SIVAMALI	KÂĞIT/KARTON	ÜRÜNLERİ	
MİKRO	DALGA	KARTON	AMBALAJ	İŞLERİ	
ESNEK	AMBALAJ	ÜRÜNLERİNİN	GELENEKSEL	KARTON	ÜRÜNLERİ	YERİNE	GEÇTİĞİ	
ALANLAR;	ESNEK	AMBALAJ	ÜRÜNLERİNDE	HIZLI	GENİŞLEME	SONUCU	OLARAK			
ENDÜSTRİYEL	ÜRÜNLER,		
HAZIR	GİYİM,	KOZMETİK	VB.	TÜKETİM	ÜRÜNLERİ,	FUAR	ÜRÜNLERİ-ÇANTA	VB.			
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TABLO.74	COVID-19	SALGINININ	YURTİÇİNDE	KARTON	AMBALAJ	SANAYİNE	ETKİLERİ	
HAMMADDE	
VE	GİRDİ	
FİYATLARI	

YURTİÇİ	VE	YURTDIŞINDAN	TEMİN	EDİLEN	HAMMADDE	VE	GİRDİ	FİYATLARI	
DURAĞAN	KALMIŞTIR			
İTHALATTA	GİRDİLER	ÜZERİNDE	İLAVE	GÜMRÜK	VERGİLERİ	OLMAMIŞTIR		

	

MÜREKKEP		

ÜRETİMLERİNİ	YURTDIŞINDA	YAPTIRAN	MÜREKKEP	FİRMALARI	SIKINTI	YAŞADI;	
YURTDIŞI	ÜRETİMLER	KESİLDİ,	SINIRLAR	KAPANDI,	TİCARET	DURDU	
MÜREKKEP	ÜRETİMİNDE	SIKINTI	YAŞANDI	
TEDARİKTE	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN	ÖNEMİ	ORTAYA	ÇIKTI			
YURTİÇİNDE	ÜRETİMİN	ÖNEMİ	VE	İHTİYAÇ	ARTTI	
BASIM	YAYIN	MÜREKKEPLERİ	TALEBİNDE	DÜŞÜŞ	SÜRÜYOR	
AMBALAJ	MÜREKKEPLERİNDE	ARTIŞ	DEVAM	EDİYOR	

	

ELEKTRONİK	
ONLİNE	
ALIŞVERİŞ	

ONLINE	EVE	SİPARİŞ	HIZLI	GENİŞLEME	YAŞANIYOR	
DIŞARIDAN	EVE	YİYECEK	GETİRME	VE	HİJYEN	PAKETLEME	TALEBİ	ARTTI		
HER	TÜRLÜ	HIZLI	TÜKETİM	ÜRÜNÜ	DE	DAHA	ÇOK	ONLINE	ALINMAYA	BAŞLANDI	
HIZLI	KARGO	TAŞIMACILIK	AMBALAJLARINDA	HZILI	GENİŞLEME	YAŞANIYOR	

	

İLİŞKİLİ	
SEKTÖRLER		

EĞİTİM	KURUMLARININ	KADEMELİ	OLARAK	AÇILMASI	TALEPTE	DARALMAYA	YOL	
AÇTI		
TURİZM	SEKTÖRÜNDE	SERT	DARALMA	TALEPTE	KÜÇÜLMEYE	YOL	AÇTI			
OTOMOTİV	YEDEK	PARÇA	PAZARINDA	DARALMA	OLUMSUZ	ETKİ	YARATTI	

	
BASKI		
TİPLERİ	

OFSET	VE	DISPLAY	BASKI	İŞLERİ	ZAYIFLADI		
DİJİTAL	BASKI	İŞLERİ	ARTTI		

	

İHRACAT	

İKİNCİ	ÇEYREKTE	SERT	DARALMA	YAŞANDI	
ÜÇÜNCÜ	ÇEYREKTE	BEKLENTİLERİN	ÜZERİNDE	ARTIŞ	GERÇEKLEŞTİ	
COVID-19	YENİ	DALGA	ENDİŞESİ	İLE	SİPARİŞLER	DEVAM	EDİYOR		
AVRUPA	BİRLİĞİNE	YÖNELİK	İHRACATTA	ARTIŞ	YAŞANIYOR,	ÇİN’E	ALTERNATİF	
TEDARİK	YAPILIYOR		
YILIN	SON	İKİ	AYINDA	SİPARİŞLER	YAVAŞLAYACAK	
YURTİÇİNDEN	KARTON	TEDARİK	EDEN	BİRÇOK	FİRMA	İHRACATA	YÖNELMEYE	
BAŞLADI	

	
YENİ	GELİŞME	
ALANLARI	

KÜÇÜK	ÖLÇEKLİ	HIZLI	TÜKETİM	ÜRÜNLERİ;	KARTON	POŞET	VE	ÇANTALAR			
	

	

YATIRIMLAR	

	
PANDEMİ	ÖNCESİ	KARAR	VERİLEN	MAKİNE	YATIRIMLARI	PANDEMİNİN	İLK		
AYLARINDA	DURMUŞ	OLSA	DA,	SONRASINDA	HIZLA	GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.	
	

	

FİYATLAR	

MALİYET	ARTIŞLARI	FİYATLARA	YANSITILAMAMAKTADIR	
GİRDİLER	BÜYÜK	ÖLÇÜDE	EURO	İLE	FİYATLANMAKTADIR,	EURO	KURUNDAKİ	ARTIŞ	
FİYATLARA	YETERİNCE	YANSITILAMAMAKTADIR	
ALICILAR	KUR	ARTIŞLARI	NEDENİYLE	İHRACAT	FİYATLARINDA	İNDİRİM	
İSTEMEKTEDİR	
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5.5	DEĞİŞEN	TÜKETİCİ	EĞİLİMLERİ		
	
Değişen	 tüketici	 eğilimleri	 ambalaj	 tercihlerinde	 belirleyici	 olmaya	 devam	 etmektedir.	 Son	
yıllarda	 tüketici	 eğilimlerinde	 çevre	 ve	 sürdürülebilirlik	 hassasiyeti	 öne	 çıkarken	 covid-19	
salgını	 ile	 birlikte	 hijyen	 ve	 güvenlik	 öne	 çıkmış	 ve	 paketli	 ürünlere	 talep	 güçlenmiştir.	 Bu	
çerçevede	Avrupa	genelinde	tüketicilerin	paketlemeye	ilişkin	tercihlerini	ölçen	Haziran	2020	
tarihli	saha	çalışması	önemli	bulgular	içermektedir.	(Twosides	Company,	European	Packaging	
Preferences	2020,	Haziran	2020)	
	
Ambalaj	Malzemeleri;			
	
Kağıt	ve	karton	ambalajlar	tüketiciler	arasında	en	çok	tercih	edilen	ambalaj	malzemeleridir.	
Sürdürülebilirlik	 özellikleri;	 atık	 olarak	 toplanabilmesi,	 çevre	 için	 daha	 dost	 olması	 ve	 geri	
dönüşüm	kolaylığı	nedeniyle	tercih	edilmektedir.		
	

Cam	ambalajlar	ikinci	sırada	yer	almaktadır.	Yeniden	kullanılabilir	olması	ve	ürünlerin	daha	iyi	
korunması	nedeniyle	tercih	edilmektedir.			
	

Tüketici	Davranışları;		
	

Tüketicilerin	 yüzde	 70'i,	 plastik	 ambalaj	 kullanımlarını	 azaltmak	 için	 aktif	 olarak	 adımlar	
atmaktadır.		
	
Tüketicilerin	 yüzde	 48'i,	 geri	 dönüştürülemeyen	 plastik	 ambalaj	 kullanımlarını	 aktif	 olarak	
azaltmaya	çalışmayan	perakendecilerden	kaçınacaktır.	
	
Avrupalıların	 yüzde	 58'i	 geri	 dönüştürülemeyen	 ambalajların	 vergilendirme	 yoluyla	
caydırılması	gerektiğine	inanmaktadırlar.		
	
Online	Alışveriş;		
	
Tüketicilerin	 yüzde	 66'sı,	 internetten	 sipariş	 edilen	 ürünlerin	 plastik	 ambalaj	 yerine	 kâğıt	
ambalajda	teslim	edilmesini	tercih	etmektedirler.		
	
Tüketicilerin	 yüzde	 73'ü,	 çevrimiçi	 olarak	 sipariş	 edilen	 ürünlerin	 uygun	 ambalajlarda,	 yani	
gerçek	ürünün	boyutu	için	çok	büyük	olmamasını	tercih	etmektedirler.		
	
Geri	Dönüşüm	Algıları;		
	

Tüketicilerin	 yüzde	 30'u	 Avrupa	 geri	 dönüşüm	 oranının	 yüzde	 60'ın	 üzerinde	 olduğuna	
inanarak	 (kâğıt	 ve	karton	ambalajların	%	85'i	 geri	dönüştürülür),	 kâğıt	 /	 karton	ambalaj	 en	
çok	geri	dönüştürülen	malzeme	olarak	kabul	etmektedirler.		
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Tüketicilerin	 yüzde	 23'ü	 camın	 yüzde	 60'ın	 üzerinde	 bir	 geri	 dönüşüm	 oranına	 sahip	
olduğuna	inanmaktadır.	(Cam	ambalajın	geri	dönüşüm	oranı	yüzde	74'tür).	
	
Tüketicilerin	 yüzde	 17'si	 metalin	 yüzde	 60'ın	 üzerinde	 bir	 geri	 dönüşüm	 oranına	 sahip	
olduğuna	inanmaktadır.	(Metalik	ambalajın	geri	dönüşüm	oranı	yüzde	80'dir).	
	
Plastik,	en	az	geri	dönüştürülen	ambalaj	malzemesi	olarak	kabul	edilmektedir.	Tüketicilerin	
yüzde	 12'si	 plastiğin	 geri	 dönüşüm	 oranını	 fazla	 tahmin	 etmesine	 rağmen,	 yüzde	 60'ın	
üzerinde	 olduğuna	 inanmaktadır.	 (Plastik	 ambalajın	 geri	 dönüşüm	 oranı	 Avrupa'da	 yüzde	
42'dir).	
	
Çevre	Etiketleri;		
	
Mobius	 Loop	 (geri	 dönüştürülebilir),	 tüketicilerin	 yüzde	86'sının	 farkında	olduğu	Avrupa'da	
en	 çok	 tanınan	 etikettir.	 Aynı	 zamanda	 tüketiciler	 tarafından	 en	 önemli	 etiket	 olarak	
derecelendirilmiştir.	
	
Alışveriş	Çantası	Tercihleri;		
	
Tüketiciler,	geri	dönüştürülebilirlik	ve	ve	yenilenebilir	malzemelerden	yapılmış	gibi	çevresel	
faktörler	açısından	en	yüksek	kâğıt	poşetleri	sıralamıştır.		
	
Pamuk	/	kanvas	çantalar,	birinci	sınıf	his,	dayanıklılık	ve	çekicilik	gibi	fiziksel	özelliklere	göre	
üst	sıralarda	yer	almıştır.		
	
Tüketicilerin	 yanı	 sıra	 perakende	 firmalarının	 tercihleri	 de	 önem	 taşımaktadır.	 Buna	 göre	
Avrupa	 çapında	 perakendecilerin	 ve	 özellikle	 süpermarketlerin	 çevresel	 taahhütlerini	
geliştirdikleri	 görülmektedir.	 Tüketiciler	 de	 perakendecilerin	 talebi	 artırmak	 için	 en	 çok	
çabayı	çevre	dostu	ambalajların	kullanımı	ile	gösterdiklerini	gözlemlemektedirler.			
	

Tüketiciler,	 özellikle	 tek	 kullanımlık	 ve	 geri	 dönüştürülemeyen	 ambalajlarla	 ilgili	 olarak	
ambalajın	 çevre	 üzerindeki	 etkisinin	 daha	 fazla	 farkına	 varmıştır.	 Çoğu	 aktif	 olarak	 plastik	
ambalaj	 kullanımını	 azaltmak	 için	 adımlar	 atmaktadır	 (yüzde	 70).	 Ayrıca	 kâğıt	 /	 kartonun	
daha	sürdürülebilir	bir	seçenek	olabileceğini	de	kabul	etmektedirler.	Tüketicilerin	yüzde	62’si	
kâğıt	/	kartonu	çevre	için	daha	iyi	olarak	algılamaktadır.		
	
Geri	 dönüşüm	 oranlarına	 ilişkin	 bulgular,	 kağıt	 /	 kartonun	 Avrupa'da	 en	 çok	 geri	
dönüştürülen	 ambalaj	 malzemesi	 olduğunu	 da	 göstermektedir.	 Bununla	 birlikte,	 önemli	
sayıda	tüketici	halen	kâğıt,	cam	ve	metal	ambalajların	geri	dönüşüm	oranları	 ile	 ilgili	yeterli	
bilgiye	sahip	bulunmamaktadır.			
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5.6	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	GELİŞME	ÖNGÖRÜLERİ		
	
Karton	 ambalaj	 sanayinde	 önümüzdeki	 döneme	 ilişkin	 öngörüler	 Covid-19	 salgını	 etkileri	
sonrasında	 güncellenerek	 yeniden	 değerlendirilmiştir.	 Bu	 çerçevede	 bu	 aşamada	 dünya	
karton	ambalaj	sanayine	ilişkin	olarak	güncellenmiş	öngörülere	yer	verilmektedir.		
	
Dünya	 ambalaj	 sanayi	 pazar	 büyüklüğü	 2019	 yılında	 917,1	 milyar	 dolara	 ulaşmıştır.	 	 Bu	
büyüklüğe	 bağlı	 olarak	 kâğıt,	 karton	 ve	 oluklu	 mukavva	 pazarının	 büyüklüğü	 2019	 yılında	
304,5	milyar	dolar	olarak	hesaplanmaktadır.		

Covid-19	 salgını	 sonrası	 ortaya	 çıkan	 koşullar	 çerçevesinde	 aşının	 2021	 yılından	 itibaren	
dünya	genelinde	yaygın	şekilde	uygulanacağı	ve	buna	bağlı	olarak	salgının	2021	yılsonunda	
sona	 ereceği	 temel	 varsayımı	 ile	 dünya	 ambalaj	 malzemeleri	 pazarı	 ve	 karton	 ambalaj	
malzemeleri	 pazarı	 için	 öngörüler	 sunulmaktadır.	 Öngörüler	 Smithers-Pira	 kurumunun	 The	
Future	 of	 Global	 Packaging	 çalışmasına	 ait	 olup	 2024	 yılına	 kadar	 olan	 dönemi	
kapsamaktadır.		

Buna	göre	dünya	ambalaj	malzemeleri	pazarının	2020	yılında	943	milyar	dolara	ulaşacağı	ve	
izleyen	 dört	 yıl	 içinde	 yıllık	 ortalama	 yüzde	 2,8	 büyüyerek	 2024	 yılında	 1,05	 trilyon	 dolar	
büyüklüğüne	 ulaşacağı	 öngörülmektedir.	 	 Büyümeyi	 daha	 çok	 gelişen	 ülkelerdeki	 gelir	
artışları,	 nüfus	 artışları	 ve	 kentleşme	 sürükleyecektir.	 	 Asya,	 Orta	 doğu,	 Afrika	 ve	 Doğu	
Avrupa	bölgeleri	dünya	ortalamasının	üzerinde,	Kuzey	Amerika,	Batı	Avrupa	ve	Avsutralya	ise	
dünya	ortalamasının	altında	büyüme	gösterecektir.	

Ambalaj	 malzemeleri	 içinde	 kâğıt/karton	 ambalaj	 malzemeleri	 pazarı	 dünya	 ortalamasının	
üzerinde	 büyüyecektir.	 Kâğıt	 karton	 ambalaj	 pazarının	 2020-2024	 arasında	 yıllık	 ortalama	
yüzde	3,7	büyümesi	ve	2024	yılında	368,9	milyar	dolar	büyüklüğe	ulaşması	öngörülmektedir.							
	
TABLO.75	AMBALAJ	MALZEMELERİ	PAZARI	İLE	KÂĞIT/KARTON	AMBALAJ		
																			MALZEMELERİNİN	PAYI	VE	PAZAR	BÜYÜKLÜĞÜ		

YILLAR	

AMBALAJ	
MALZEMELERİ	PAZAR	

BÜYÜKLÜĞÜ		
MİLYAR	DOLAR		

KÂĞIT/KARTON	
AMBALAJ	

MALZEMELERİ	PAZAR	
PAYI	YÜZDE		

KÂĞIT/KARTON	
AMBALAJ	

MALZEMELERİ	PAZAR	
BÜYÜKLÜĞÜ		

MİLYAR	DOLAR	
2019	 917	 33,2	 304,5	
2020	 943	 33,5	 315,9	
2021	 969	 33,8	 327,5	
2022	 996	 34,1	 339,6	
2023	 1.024	 34,5	 353,3	
2024	 1.054	 35,0	 368,9	

Kaynak:	Smithers	Pira,	The	Future	of	Global	Packaging	to	2024	
	
Kâğıt/karton	ambalaj	malzemeleri	 sanayinde	üç	önemli	ürün	yer	 almaktadır.	Bunlar	 karton	
ambalaj	malzemeleri,	kâğıttan	ambalaj	malzemeleri	ile	oluklu	mukavvalardır.			
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Karton	 ambalaj	 malzemelerinin	 kâğıt,	 karton	 ve	 oluklu	 mukavvadan	 oluşan	 pazar	 içindeki	
payının	yıllar	 itibariyle	 sınırlı	ölçüde	artış	 göstereceği	öngörülmektedir.	 	 2019	yılında	yüzde	
37,0	 olan	 pay	 2024	 yılında	 yüzde	 38,5	 olarak	 tahmin	 edilmektedir.	 Bu	 ürün	 grubu	 içinde	
oluklu	 mukavva	 en	 çok	 kullanılan	 malzeme	 olmaya	 devam	 etmekle	 birlikte	 oluklu	
mukavvaların	 ve	 kâğıttan	 ambalaj	 malzemelerinin	 payları	 sınırlı	 ölçüde	 düşmeye	 devam	
edecektir.				
	
TABLO.76	KÂĞIT	KARTON	VE	OLUKLU	MUKAVVADAN	AMBALAJ	MALZEMELERİNİN	PAZAR		
																			PAYLARI	YÜZDE			

YILLAR	

OLUKLU	
MUKAVVADAN	

AMBALAJ	
MALZEMELERİ	

KARTONDAN	
AMBALAJ	

MALZEMELERİ	

KÂĞITTAN	AMBALAJ	
MALZEMELERİ	

2019	 51,6	 37,0	 11,4	
2020	 51,5	 37,3	 11,2	
2021	 51,4	 34,9	 11,0	
2022	 51,3	 37,9	 10,8	
2023	 51,2	 38,2	 10,6	
2024	 51,1	 38,5	 10,4	

Kaynak:	Smithers	Pira,	The	Future	of	Global	Packaging	to	2024	
	
Karton	 ambalaj	 malzemelerinin	 payı	 yıllar	 itibariyle	 sınırlı	 ve	 kademeli	 olarak	 artış	
gösterecektir.	2019	yılında	yüzde	37,0	olan	pay	2024	yılında	yüzde	38,5	olacaktır.	Buna	bağlı	
olarak	 karton	 ambalaj	 malzemeleri	 pazarının	 büyüklüğü	 2024	 yılında	 142,0	 milyar	 dolar	
olarak	öngörülmektedir.											
	
TABLO.77	KAĞIT	KARTON	AMBALAJ	PAZARI	İLE	KARTON	AMBALAJ	MALZEMELERİNİN	PAYI									
																			VE	PAZAR	BÜYÜKLÜĞÜ		

YILLAR	

KÂĞIT/KARTON	
AMBALAJ	

MALZEMELERİ	PAZAR	
BÜYÜKLÜĞÜ		

MİLYAR	DOLAR	

KARTONDAN	
AMBALAJ	

MALZEMELERİNİN	
PAYI	YÜZDE	

KARTONDAN	
AMBALAJ	

MALZEMELERİ	PAZAR	
BÜYÜKLÜĞÜ		

MİLYAR	DOLAR		
2019	 304,5	 37,0	 112,7	
2020	 315,9	 37,3	 117,8	
2021	 327,5	 34,9	 114,3	
2022	 339,6	 37,9	 128,7	
2023	 353,3	 38,2	 135,0	
2024	 368,9	 38,5	 142,0	

Kaynak:	Smithers	Pira,	The	Future	of	Global	Packaging	to	2024	
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Karton	ambalaj,	diğer	hacimli	ambalaj	seçeneklerine	kıyasla	çok	sınırlı	karbon	ayak	 iziyle	ve	
çok	 farklı	 boyutlarda	 üretilebilmesi	 sayesinde	 en	 çok	 kullanılan	 çevre	 dostu	 ambalaj	
çözümlerinden	biri	olarak	neredeyse	tüm	son	kullanıcı	endüstrilerin	kullanımı	için	uygun	hale	
gelmiştir.	Buna	bağlı	olarak	karton	ambalaj	malzemelerine	yönelik	hızlı	talep	artışı	sürecektir.		
	
Karton	ambalaj	pazarındaki	büyümeyi	sürükleyecek	ana	alt	unsurlar	özellikle	gelişmekte	olan	
ülkelerde	dondurulmuş	/	soğutulmuş	gıdalar,	kuru	gıdalar	ve	tütün	ürünlerine	yönelik	sürekli	
artan	talep	olacaktır.	Gelişmiş	ekonomilerde	ise	karton	ambalaj	talebinin	tahmin	döneminde	
sabit	kalması	beklenmektedir.	
	
Smithers-Pira	 kurumunun	 The	 Future	 of	 Global	 Printing	 2024	 çalışması	 covid-19	 salgını	
sonrası	 hazırlanmış	 olup	 covid-19	 salgını	 etkilerini	 dikkate	 alarak	 dünya	 baskı	 pazarı	 için	
güncel	öngörüler	sunmaktadır.				
	
Dünya	 basım	 işleri	 pazarı	 2019-2024	 yılları	 arasında	 yıllık	 ortalama	 yüzde	 1,3	 büyüme	
gösterecektir.	Buna	bağlı	olarak	dünya	basım	pazarı	büyüklüğünün	2024	yılında	881,6	milyar	
dolara	ulaşacağı	tahmin	edilmektedir.		
	
Basım	 işleri	pazarında	ticari	baskı	 işleri	ve	gazete	baskısı	 işleri	küçülmeye	devam	edecektir.	
İşyerlerindeki	 baskılar	 ile	 diğer	 baskı	 işlerinde	 sınırlı	 bir	 büyüme	 olacaktır.	 Dünya	 basım	
pazarında	 büyüme	 ambalaj	 ve	 etiket	 baskılarından	 gelecektir.	 	 Ambalaj	 ve	 etiket	 baskı	
işlerinin	2019-2024	yılları	arasında	yıllık	ortalama	yüzde	3,5	büyüme	gösterecektir.							
	
Ambalaj	 ve	etiket	basım	 işleri	 içinde	karton	ambalaj	baskı	pazarı	2019	yılında	128,7	milyar	
dolar	pazar	büyüklüğüne	erişmiş	bulunmaktadır.	Pazarın	yıllık	ortalama	yüzde	3,6	büyüyeceği	
ve	2024	yılında	153,6	milyar	dolara	ulaşacağı	öngörülmektedir.	
			
TABLO.78	DÜNYA	BASIM	PAZARI	İŞLERİ	ÖNGÖRÜLER	2024		
	 2019	 	 2024	

PAY	%	
MİLYAR	
DOLAR	 PAY	%	

MİLYAR	
DOLAR	

	
TİCARİ	BASKI	İŞLERİ	 40,1	 331,2	 36,9	 325,0	

	
AMBALAJ	VE	ETİKET	BASKILARI	

40,2	 332,0	 44,4	 391,6	

	
GAZETE	BASIMI	

4,5	 37,0	 4,0	 35,0	

İŞYERLERİNDE	VE	DİĞER	BASKILAR		 10,3	 85,2	 10,0	 88,0	

BASKI	ÖNCESİ	VE	SONRASI	HİZMETLER	 5,0	 41,6	 4,7	 42,0	

TOPLAM	 100,0	 826,5	 100,0	 881,6	

Kaynak:	Pira-Smithers;	The	Future	Of	Global	Printing	2024		
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2020-2024	 döneminde	 karton	 ambalaj	 baskı	 işlerinde	 gelişen	 dijital	 baskı	 teknolojileri	
belirleyici	olacaktır.	Dijital	baskı	 teknolojisindeki	gelişmeler	donanım,	yazılım	ve	kimyasallar	
alanlarında	 daha	 verimli,	 üretken	 ve	 yeni	 uygulamalara	 olanak	 sağlayan	 olanaklar	
yaratmaktadır.	Dijital	makineler	üretim	maliyetini	düşüren	entegre	üretim	sistemleri	ortaya	
çıkarmaktadır.	Yüksek	üretkenliğe	sahip	dijital	baskı	makineleri,	 toplu	mürekkep	paketleme	
ve	 mürekkep	 ve	 tonerin	 doğrudan	 dağıtımı	 ile	 kullanılan	 sarf	 malzemesi	 maliyetini	
düşürmektedir.		
	
Önümüzdeki	 10	 yıl	 içinde,	 dijital	 baskı	 teknolojisi,	 ilişkili	 iş	 akışı,	 alt	 tabakalar	 ve	 son	 işlem	
eko-sistemi	 ile	 birlikte	 gelişmeye	devam	edecektir.	Hızla	 gelişen	 sosyal	medya	 ve	 çevrimiçi	
yöntemler	 daha	 fazla	 insanı	 ve	 şeyi	 birbirine	 bağladığından,	 genel	 iletişim	 sektörü	
önümüzdeki	 yıllarda	 çok	 daha	 farklı	 olacak.	 Mürekkep	 püskürtmeli	 ve	 elektrofotografi	
yöntemleri,	 ekipman	 performansındaki	 kademeli	 iyileştirmelerle	 birlikte	 gelişirken,	
mürekkep	teknolojisi	daha	geniş	bir	standart	baskı	ve	ambalaj	malzemesi	yelpazesinde	daha	
iyi	sonuçlar	verecektir.	
	
Önümüzdeki	 10	 yıl	 içinde	 dijital	 baskı	 için	 en	 önemli	 değişiklik,	 dijital	 baskıyı,	 özellikle	 de	
inkjet'i	 daha	geniş	üretim	 sistemlerine	entegre	eden	gelişmelerden	gelecektir.	Birçok	baskı	
ürünü	için	üretim	süresi	basitleşleşecek	ve	hızlanacaktır.	Bu	entegrasyon	örneğin,	yüksek	hızlı	
tek	 geçişli	 mürekkep	 püskürtmeli	 baskı	 makinelerinin,	 ciltleyiciye	 yüklenmek	 üzere	 teslim	
edilen	kitap	bloklarını	kesen,	katlayan	ve	harmanlayan	servo	kontrollü	sonlandırma	hatlarına	
bağlandığı	 kitaplarda	 zaten	 gerçekleşmiştir.	 Bu	 enegrasyon	 ile	matbaacıların	 tek	 kopyalara	
kadar	 düşük	 çalışma	 uzunluklarını	 uygun	 maliyetli	 bir	 şekilde	 sunmasına	 olanak	
sağlamaktadır.			
	
Dijital	baskı	pazarı	2019	yılında	toplam	basım	pazarı	içinde	yüzde	16,2	paya	ve	133,9	milyar	
dolar	 büyüklüğe	 sahiptir.	 2024	 yılında	 payın	 yüzde	 19,5’e	 çıkacağı	 ve	 pazar	 büyüklüğünün	
171,9	milyar	dolara	yükseleceği	öngörülmektedir.		
	
Ambalaj	ve	etiketleme	baskı	işlerinde	dijital	baskı	pazarının	büyüklüğü	2019	yılında	6,3	milyar	
dolar	olarak	ölçülmüştür.	Pazarın	2024	yılında	16,0	milyar	dolara	ulaşacağı	öngörülmektedir.				
	
Karton	ambalaj	sanayinde	etkili	olacak	eğilimler	 ise	şöyle	öngörülmektedir;	dijital	baskıların	
genişlemesi,	kişiselleştirilmiş	paketleme,	etiketlerde	açık	bilgi	ve	şeffaf	etiketler.	Özel	marka	
(private	 label)	 ve	 perakende	 markalarında	 (store	 brand)	 artış,	 artan	 tasarım	 ve	 grafik	
katkısı/etkisi,	 dönüştürülebilir	 malzeme	 kullanımı	 talebi,	 minimalist	 ürün	 ve	 paketleme	
tercihleri,	e-ticaret	paketlemeleri,	yeşil	ve	güvenli	üretim	süreçleri.			
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5.7	KARTON	AMBALAJ	MALZEMELERİ	KULLANICI	SEKTÖRLERİNDE	GELİŞME	ÖNGÖRÜLERİ		
	
Karton	 ambalaj	 sanayinde	 gelişmeleri	 şekillendirecek	 önemli	 bir	 unsur	 karton	 ambalaj	
kullanan	 veya	 yeni	 kullanacak	 olan	 sektörlerdeki	 olası	 eğilimler	 ve	 gelişme	 öngörüleri	
olacaktır.	 Bu	 nedenle	 çalışmanın	 bu	 aşamasında	 karton	 ambalaj	 kullanımında	 büyük	 paya	
sahip	olan	iki	önemli	sektöre	ilişkin	gelişme	öngörülerine	yer	verilmektedir.						
	
Gıda	ve	İçecek	Sektörü;		
	
Gıda	ve	içecek	sektörü	karton	ambalaj	sanayinde	hayati	bir	rol	oynamaya	devam	edecektir.	
Pandemi	 öncesi	 gıda	 ve	 içecek	 sektöründeki	 gelişmeyi	 paketli	 ve	 tüketime	 hazır	 gıda	
ürünlerindeki	talep	artışı	belirlemiştir.	COVID-19	salgını	bu	segment	üzerinde	olumlu	etkilere	
sahip	 bulunmaktadır.	 Ambalajlı	 yiyecek	 ve	 içeceklerde	 ihtiyaç	 ve	 talepte	 artış	 devam	
edecektir.		Ambalaj	ve	etkiket	sektörü	olumlu	etkilenecektir.	Olumsuz	etkiyi	ise	kapalı	kalan	
restoranlar	 ve	 kafeler	 yaratmaktadır.	 Covid-19	 salgınını	 yeni	 dalgaları	 ile	 yaşanacak	 yeni	
kapanmalar	olumsuz	etkiyi	yeniden	artıracaktır.	Turizm	sektörü	kaynaklı	gıda	talebi	de	2021	
yılı	sonuna	kadar	düşük	kalmaya	devam	edecektir.			
	
Covid-19	 salgını	 ile	 birlikte	 tüketicilerin	 gıda	 ürünleri	 ambalajları	 ve	 etiketlerine	 ilişkin	
beklentileri	 de	 değişmektedir.	 Tüketiciler	 güvenli	 paketleme	 ve	 hijyen	 konusunda	 daha	
hassas	olmaktadırlar.	Ayrıca	geri	dönüştürülebilir	ambalaj	ürünlerine	yönelik	artan	hassasiyet	
te	güçlenmektedir.		
	
Sürdürülebilirlik	 karton	 gıda	 ambalaj	 pazarında	 gözlenen	 önemli	 bir	 eğilim	 olmaya	 devam	
etmektedir.	 Bu	 çerçevede	 üretici	 firmalar	 inovatif	 çalışmalarını	 bu	 alanda	
yoğunlaştırmaktadırlar.	 	Uygun	maliyetli	 olacak	 şekilde	 tasarlanmış	 çok	 katlı	 kaplamalı	 geri	
dönüştürülmüş	 kartonlar	 ve	 katlanabilir	 karton	 seçenekleri,	 farklı	 görünüm	 ve	 performans	
avantajları	ile	de	yüzde	100	geri	dönüştürülmüş	karton	ambalaj	malzemesi	alternatifleri	öne	
çıkmaktadır.	Plastik	içermeyen,	tümüyle	geri	dönüştürülebilen,	çevreci	bariyer	özelliğe	sahip	
kartonlar	yiyecek	ve	içecek	firmaları	için	odak	noktası	haline	gelmektedir.			
	
Doğal	 kahverengi	 kartondan	 yapılan	 karton	 kutular	 da	 bir	 diğer	 yenilikçi	 ürün	 olarak	
gelişmektedir.	 Yeni	doğal	 kahverengi	 kartondan	yapılan	karton	kutular	 karbon	nötürdür	 ve	
hızlı	bir	talep	artışı	görülmektedir.			
	
Ayrıca,	tüketicinin	dikkatini	çekmek	 için	grafiklere	ve	 iyi	 tasarlanmış	etiketlere	sahip	 lamine	
ve	baskılı	kartonlar,	yiyecek	ve	içecek	üreticileri	için	odak	noktası	haline	gelmektedir.			
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İlaç	ve	Sağlık	Sektörü;		
Covid-19	 salgını	 ile	 ortaya	 çıkan	 sağlık	 ve	 hijyen	 koşulları	 ilaç	 ve	 sağlık	 sektörünün	 karton	
ambalaj	talebini	artıramaya	ve	çeşitlendirmeye	devam	edecektir.		İlaç	ve	sağlık	sektöründeki	
karton	ambalaj	talebini	şekillendirecek	önemli	eğilimler	ortaya	çıkmaktadır;	
	
Medikal	ürünlere	artan	talep	sürecek				
Covid-19	 salgını	 ile	 tüketimleri	 önemli	 ölçüde	 artan	 maske,	 tek	 kullanımlık	 giysiler,	 kâğıt	
temizlik	 ürünleri,	 diğer	 temizlik	 ürünlerinin	 talebi	 en	 azından	 2021	 yılsonuna	 kadar	 yüksek	
kalmaya	devam	edecektir.	Bu	nedenle	bu	alandan	yüksek	talep	sürecetir.						
	
İlaç	Kutularına	İzleme	Amaçlı	Seri	Numaları	Konulması	ve	İzlenmesi			
Şubat	 2019'da	 yürürlüğe	 giren	 ve	 ilaç	 kutularına	 izleme	 amacı	 ile	 seri	 numarası	 konulmayı	
zorunlu	kılan	Avrupa	Birliği	 (AB)	düzenlemeleri,	uyumluluk	süreleri	2023'ün	sonlarına	kadar	
uzanan	 ABD	 İlaç	 Tedarik	 Zinciri	 Güvenlik	 Yasası	 (DSCSA)	 ile	 birlikte,	 seri	 numaraları	
konulmasını	ve	de	 izleme	faaliyetlerini	yönlendirecektir.	 	Bu	 işlevlerin	yerine	getirilmesinde	
ilaç	kutuları	ve	etiketleri	büyük	önem	taşımaya	devam	edecektir.				
	
Sürdürülebilirlik	
İlaç	endüstrisinin	kendisi	gibi	farmasötik	ambalaj	geliştiricileri	de	sürdürülebilirliğe	daha	fazla	
önem	 verecektir.	 Geri	 dönüştürülebilir	 ve	 biyolojik	 olarak	 parçalanabilir	 ambalaj	
malzemeleri,	 yaşam	 döngüsü	 analizleri	 ve	 karbon	 ayak	 izi	 azaltmanın	 önceliği	 daha	 da	
artacaktır.		
	
Hasta	katılımı	
Hastaların	 kendi	 kendine	 tedavide	 ilaç	 kullanımını,	 dozlamayı,	 ilaç	 uyumluluğunu	 ve	 genel	
tedavi	 deneyimini	 yönetmeyi	 kolaylaştıracak	 ambalajlar	 daha	 yaygın	 hale	 gelecektir.	
Otomatik	 enjektörler,	 önceden	 doldurulmuş	 şırıngalar	 ve	 akıllı	 paketleme	 bunlara	 bazı	
örneklerdir.	Tüketiciler	hasta	dostu	paketlerin	ve	cihazların	kullanımını	talep	edeceklerdir.		
	
Daha	küçük	üretim	partileri	
Biyolojik	ve	diğer	kişiselleştirilmiş	ilaçların	sürekli	geliştirilmesi,	daha	küçük	üretim	partilerini	
tetikleyecek	ve	bu	da	bu	lot	boyutlarına	uygun	paketleme	kutularına	olan	talebi	artıracaktır.		
	
Paketleme	makinelerinde	/	otomasyonunda	yenilikler	
İlaçları	 paketlemek	 için	 kullanılan	 makinelerin	 robotik	 ve	 3D	 baskıya	 yönelmesi	
beklenmektedir.	Hızlı	prototipleme	ve	küçük	üretim	partileri	için	makine	kullanımı	artacaktır.	
Tıbbi	nesnelerin	 interneti	(IoMT)	ve	akıllı	teknolojiler,	farmasötik	paketleme	otomasyonunu	
da	giderek	daha	fazla	şekillendirecektir.	
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5.8	AMBALAJ	TASARIMLARI	VE	AKILLI	AMBALAJLAR				
	
Karton	 ambalaj	 sanayinde	 ürünlerde	 tasarım	 ile	 akıllı	 ambalajlar	 önümüzdeki	 dönemde	
belirleyici	unsurlar	içinde	öne	çıkacaktır.			
	
5.8.1	AMBALAJ	TASARIMLARI		
	
Ambalaj	 tasarımı	 bir	 ürünün	 pazarlamaya	 uygun	 hale	 getirilmesi	 için;	 ürün	 bilgisi,	 biçim,	
malzeme,	 renk,	 görüntü,	 tipografi	 ve	 yardımcı	 tasarım	 öğelerini	 birbirine	 bağlayan	 bir	
süreçtir.	 Çevre	 dostu	 olmak,	 sürdürülebilirlik,	 işlevsellik,	 estetik	 ve	 uygunluk,	 tekrar	
kullanılabilirlik,	fark	edilebilirlik	gibi	küresel	eğilimler	önümüzdeki	on	yılda	ambalaj	tasarımını	
etkileyecektir.	 Çevre	 duyarlılığı	 arttıkça,	 ürün	 ve	 hizmetlerin	 doğaya	 verdiği	 zararların	
azaltılması	 için	 birçok	 girişim	 başlatılmıştır.	 Tasarımda	 alanında	 bu	 girişimlerden	 birisi	
“Çevreci	 tasarım”	 (Ecodesign)	 dır.	 Ambalaj	 tasarımında	 çevre	 ve	 ekonomi	 iki	 önemli	 itici	
güçtür.	 Ambalajın	 veya	 ambalaj	 atıklarının	 en	 aza	 indirgenmesi	 çevresel	 kaygıları	 azaltmak	
yönünde	önemli	bir	adım	olarak	görülmektedir.			
	
Ambalaj	 tasarımında	öne	çıkan	eğilimler	bulunmaktadır;	 	 Şeffaf	baskı	 altı	malzemelerinden	
üretilen	 ambalaj	 daha	 fazla	 güven	 verdiği	 için	 pazar	 payı	 artmaktadır.	 Daha	 basit	 ve	 ilk	
görüşte	kolayca	anlaşılır	minimalist	ambalaj	tasarımına	yönelim	artmaktadır.	Doğaya	verilen	
zararı	 en	 aza	 indirgemek	 amacıyla	 doğada	 kolayca	 yok	 olabilecek	 (biyobozunur)	 çevreye	
zararlı	olmayan	geri	dönüştürülmüş	veya	geri	dönüştürülebilir	kâğıt	vb.	malzemelerin	olduğu	
ambalajlara	 yönelim	 artmaktadır.	 Mevcut	 kaynakların	 daha	 verimli	 kullanılabilmesi	
anlamında	farklı	ambalaj	tasarımları	üzerine	de	çalışmalar	yapılmaktadır.	Farklı	tasarımlarla,	
lojistik	 olarak	 yer	 problemi	 azaltılabilmekte,	 bir	 seferde	 daha	 fazla	 ürün	 taşınabilmekte,	
depolama	 alanından	 tasarruf	 sağlanabilmektedir.	 Modern	 hayatın	 etkisiyle	 insanlar	 yoğun	
geçen	gün	 içerisinde,	yolda	hareket	halindeyken	yeme	ve	 içme	alışkanlığı	edinmişlerdir.	Bu	
durum	 ambalaj	 tasarım	 ve	 beklentilerine	 etki	 ederek	 yolda	 hızlı	 bir	 şekilde	 tüketimi	
kolaylaştıracak	 tarzda	 tasarımlar	 ve	 düşük	 porsiyon	 içeren	 ambalaj	 tasarımı	 arayışını	
doğurmuştur.	 Arabaya	 servis,	 mikrodalga	 yemekleri,	 eve	 servisler,	 gıda-market	
alışverişlerinin	 internetten	 yapılması,	 eve	 teslimatın	 giderek	 artması,	 bütün	 bu	 tercihler	
yiyecek	 seçimlerini	 belirlemede	 kolaylığın	 önemini	 ortaya	 koymaktadır.	 Son	 yıllarda	 ve	
gelecekte	ambalaj	tasarımı	alanında	kullanım	kolaylığı;	kolay	açılma,	tekrar	kapatılabilme,	tek	
elle	kullanım,	kolay	taşınabilirlik	gibi	özellikler	olarak	sıralanabilir.		
	
Günümüzde	 her	 geçen	 gün	 gelişen	 ve	 değişen	 ambalaj	 sektörü,	 gıda	 ürünlerini	 su	 buharı,	
sıcaklık,	 oksijen,	 karbondioksit	 gibi	 bu	 gıdaların	 bozulmasına	 neden	 olacak	 çevre	
koşullarından	 ve	 fiziksel	 hasarlardan	 korumaktadır.	 Bu	 da	 ürünlerin	 raf	 ömrünün	 ve	
ambalajda	 kullanılan	 malzeme	 ve	 bu	 malzemenin	 bariyer	 özelliklerinin	 önemi	 ortaya	
çıkarmaktadır.		
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5.8.2	AKILLI	AMBALAJLAR	
	
Geleneksel	olarak	ambalajdan	beklenen	4	 fonksiyon,	koruma,	 iletişim,	kullanım	kolaylığı	ve	
taşımadır.	 Günümüzde	 ise	 ambalajlar	 ürünlere	 ve	 dolayısıyla	 tüketicilere	 fayda	 sağlayan	
fonksiyonel	özellikleriyle	akıllı	bir	hale	getirilmektedir.		
	
Akıllı	 ambalajların	 ilk	 kullanımı	 daha	 çok	 gıda	 ürünlerinin	 kullanılabilirliğini	 veya	 etkinliğini	
kanıtlanmış	bir	 şekilde	artıran	mekanik,	kimyasal,	elektrik	veya	elektronik	olarak	çalıştırılan	
fonksiyonlarla	 bir	 bütünleştirme	 yöntemidir.	 Günümüzde	 yaygın	 kullanılan	 akıllı	 ambalajın	
bazı	 örnekleri,	 zaman	 sıcaklıklı	 gıda	 kalitesi	 etiketleri,	 elektronik	 ekranlı	 self-ısıtma	 veya	
kendinden	soğutmalı	kapların	kullanımıdır.		
	
Akıllı	ambalajlar	aynı	zamanda	kullanım	sürelerini	ve	ürünün	çeşitli	kalitedeki	besin	özellikleri	
ve	menşei	ile	ilgili	bilgileri	göstermektedir.		
	
Oksijen	tutucu	ve	akıllı	fonksiyonlar,	antimikrobiyal	aktivite,	atmosfer	kontrolü,	yenilebilirlik	
ve	 biyolojik	 olarak	 parçalanabilirlik	 dahil	 olmak	 üzere	 gelişen	 akıllı	 ambalaj	 teknolojileri	 ile	
koruyucu	bariyer	sağlamanın	ötesinde	pek	çok	yeni	ilave	fonksiyon	ortaya	konmaktadır.		
	
Akıllı	 ambalaj,	bir	üst	başlık	veya	şemsiye	 terim	olarak	algılanmalıdır.	Küresel	akıllı	 ambalaj	
pazarı,	tür,	son	kullanıcı	ve	coğrafyaya	göre	segmentlere	ayrılmaya	başlamıştır.	Tipine	göre,	
piyasa	 geniş	 ölçüde	 aktif	 ambalajlara,	 akıllı	 ambalajlara	 ve	 modifiye	 edilmiş	 atmosfer	
türlerine	ayrılmış	bulunmaktadır.		
	

Bu	 kapsamda	 akıllı	 karton	 ambalajlar	 kullanılmaya	 başlanmaktadır.	 Örneğin	 gelecekte	 en	
fazla	 gelişmenin	 olacağı	 soğutulmuş	 ve	 dondurulmuş	 gıdalarda	 soğuk	 zincirin	 bozulduğunu	
akıllı	ambalaj	tüketiciye	bildirebilecek,	raf	ömrü	ile	ilgili	uyarı	yapabilecektir.	Tüm	sektörlerde	
olduğu	 gibi	 ambalaj	 sektöründe	 de	 akıllı	 ve	 teknolojik	 yatırımlarla	 kendisini	 geliştiren	 ve	
dijital	 çağa	 uygun	 insan	 kaynaklarına	 yatırım	 yapan	 firmalar,	 verimliliklerini	 ve	 rekabet	
güçlerini,	 yurt	 içi	 satışlarının	 yanı	 sıra	 ihracatlarını	 da	 artırarak	 sektörün	 itici	 gücü	
olacaklardır.		
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6.BÖLÜM	TÜRK	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	İÇİN	ÖNCELİKLER	VE	ÖNERİLER		
	
Çalışmanın	 ilk	 beş	 bölümünde	 karton	 ambalaj	 sanayine	 ilişkin	 geniş	 inceleme	 ve	
değerlendirmelere	 yer	 verilmiştir.	 Çalışmanın	altıncı	 ve	 son	bölümünde	 ise	bu	 inceleme	ve	
değerlendirmelere	bağlı	olarak	Türk	karton	ambalaj	 sanayi	 için	önceliklere	ve	önerilere	yer	
verilmektedir.	 Türk	 karton	 ambalaj	 sanayi	 için	 5	 öncelik	 ve	 5	 öneri	 oluşturulmuştur.	 Bu	
öncelik	 ve	öneriler	 aşağıdaki	 tabloda	 yer	 almaktadır.	Öncelik	 ve	öneriler	 ayrıntılı	 olarak	 da	
değerlendirilmektedir.	
	
TABLO.79	TÜRK	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	İÇİN	ÖNCELİKLER	VE	ÖNERİLER	

TÜRK	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	İÇİN	ÖNCELİKLER	

1	
KÜRESEL	TEDARİK	ZİNCİRİNDE	YENİDEN	YAPILANMA	VE	TEDARİKÇİ	
İHTİYAÇLARININ	KARŞILANMASI		

2	 HEDEF	PAZARLAR	ODAKLI	İHRACAT	
3	 KATMA	DEĞERLİ	ÜRÜNLERİN	İHRACATI		
4	 YEŞİL	VE	GÜVENLİ	ÜRETİM	
5	 TASARIM	VE	İNOVASYON	KAPASİTESİNİN	GELİŞTİRİLMESİ	İLE	DİJİTALLEŞME		

TÜRK	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	İÇİN	ÖNERİLER	
1	 İLAVE	KAPASİTE	İHTİYACI,	YATIRIMLAR	VE	YATIRIM	TEŞVİKLERİ			

2	
HEDEF	İHRACAT	PAZARLARI	İÇİN	KAPSAMLI	DESTEKLER		
“CARTONTURK”	UR-GE	PROGRAMI		

3	 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	YATIRIMLARININ	TEŞVİKİ			
4	 NİTELİKLİ	İNSAN	KAYNAKLARININ	YETİŞTİRİLMESİ	VE	KORUNMASI	
5	 ÜRETİM	MALİYETLERİNDE	İYİLEŞTİRMELER		

	
6.1	TÜRK	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	İÇİN	ÖNCELİKLER	
	
Türk	karton	ambalaj	sanayi	için	5	öncelik	belirlenmiştir.	Bu	öncelikler	aşağıda	ayrıntılı	olarak	
incelenmekte	ve	değerlendirilmektedir.			
	
1. KÜRESEL	 TEDARİK	 ZİNCİRİNDE	 YENİDEN	 YAPILANMA	 VE	 TEDARİKÇİ	 İHTİYAÇLARININ	

KARŞILANMASI	
	
Küresel	Tedarik	Zincirlerinde	Yeniden	Yapılanma	İhtiyacı	ve	Eğilimi			

	
Sanayide	 tedarik	 zincirleri	 2000’li	 yılların	 başından	 itibaren	 küresel	 hale	 gelmiştir.	 2005	
yılındaki	 çok	 taraflı	 ticaret	 anlaşması	 ile	 ticaretin	 serbestlemesi	 bu	 süreci	 hızlandırmıştır.	
Sanayide	 nihai	 ürünlerin	 ve	 ara	 girdilerin	 üretimi	 büyük	 ölçüde	 Asya’ya	 kaymıştır.	 Asya’da	
başta	 Çin	 olmak	 üzere	 büyük	 ölçekli	 üretim	 kapasiteleri	 oluşmuştur.	 Sanayide	 doğrudan	
yabancı	sermaye	yatırımları	bu	bölgede	toplulaşmıştır.		
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Dünya’nın	 en	 büyük	 tedarikçileri	 ABD-Kuzey	 Amerika,	 Avrupa	 ve	 Okyanusya	 bölgesinin	
tedarikte	 Asya	 bölgesine	 bağımlılığı	 sanayide	 yüzde	 60’ı	 aşmıştır.	 Asya’daki	 diğer	 gelişmiş	
ülkeler	ise	Çin	ve	diğer	ülkeler	ile	tedarikte	karşılıklı	ve	daha	dengeli	bir	bağımlılık	kurmuştur.		
	
Covid-19	salgını	 ile	ortaya	çıkan	koşullar	sonucu	ABD-Kuzey	Amerika	ve	Avrupa	Birliği	başta	
olmak	üzere	çok	sayıda	ülkenin	Çin	ve	Asya	ülkelerine	yüksek	tedarik	bağımlılığının	yarattığı	
sıkıntılar	 yaşanmıştır.	 Buna	 bağlı	 olarak	 genel	 eğilim	 küresel	 tedarik	 zincirlerinin	 yeniden	
yapılanacağı	şeklindedir.			
	
Küresel	Tedarik	Zincirlerinin	Yeniden	Yapılanmasında	Öne	Çıkan	Eğilimler			
	
Küresel	tedarik	zincirlerinin	yeniden	yapılanmasında	öne	çıkacak	eğilimler	şunlar	olacaktır;	
	
1. Tedarik	mesafelerinin	ve	sürelerinin	kısalması	
2. Tedarikçi	sayılarının	arttırılması	
3. Tedariklerin	daha	sık	ve	daha	küçük	partiler	halinde	yapılması				
4. Tedarik	zincirlerinde	bölgesel	yeni	ağlar	kurulması	
5. Ticaret	anlaşmalarının	yeni	tedarik	zinciri	ağlarına	göre	yapılması		
6. Yeni	 tedarik	 zinciri	 ağlarına	 yönelik	 olarak	 yeni	 ticaret	 ve	 gümrük	 birliği	 alanları	

oluşturulması			
7. Mevcut	yabancı	sermayeli	yatırımların	bir	bölümünün	Asya’dan	yeni	tedarik	zinciri	ağları	

içine	yer	değiştirmesi		
8. Yeni	 yabancı	 sermaye	 yatırımlarının	 azalması,	 ancak	 yatırımların	 yine	 bölgesel	 tedarik	

zinciri	ağları	içinde	yapılması	
9. Ticaretin	ve	yatırımların	finansmanında	yeni	tedarik	zinciri	ağlarındaki	oyunculara	ağırlık	

verilmesi											
10. Alıcı-tedarikçi	 ilişkilerinin	değer	zinciri	üzerinde	genişletilmesi	 (sadece	üretim	yaptırmak	

değil)	
11. Yurtiçinden	tedarikin	arttırılması	
12. Kritik	ürünlerde	mutlak	yurtiçi	tedarik	sağlanması	(kendine	yeterlilik)	
13. Yeni	 tedarik	 zincirlerinin	 oluşturulmasında	 güvenli	 ve	 yeşil	 üretimin	 ana	 kriter	 olarak	

kullanılması	
14. Tedarik	zincirlerinin	dijital	ağlar	üzerinden	kurulması	
15. Tedarikte	çevrim	içi	B2B’nin	payının	ve	öneminin	artması																										
	
Yeni	Tedarikçi	Seçiminde	Kriterler	ve	Türk	Karton	Ambalaj	Sanayi	İçin	Ev	Ödevleri	
	
Küresel	tedarik	zincirinin	yeniden	yapılanması	sürecinde	alıcılar	yeni	ve	alternatif	tedarikçiler	
ile	 çalışmayı	 hedeflemektedirler.	 Bu	 hedef	 çerçevesinde	 alıcılar	 yeni	 ve	 alternatif	
tedarikçilerde	çok	sayda	kriterin	karşılanmasını	 talep	etmektedir.	Bu	kriterler	büyük	ölçüde	
firmaların	covid-19	salgını	sonrası	ortaya	çıkan	yeni	koşullara	uyum	sağlamasını	temin	edecek	
unsurlardan	oluşmaktadır.	Bu	kriterler	aşağıda	tabloda	sunulmaktadır.				
	
Türk	 karton	 ambalaj	 sanayi	mevcut	 üretim	 yapısı	 ve	 kalitesi	 ile	 küresel	 tedarik	 zincirindeki	
yeniden	yapılanmadan	pay	almayı	hedeflemelelidir.	Bu	amaçla	da	sektör	ve	firmalar	yeni	ve	
alternatif	tedarikçi	firmalarda	aranan	kriterleri	karşılamaya	yönelik	iyileştirmeler	yapmalıdır.					
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TABLO.80	KÜRESEL	TEDARİK	ZİNCİRLERİNİN	YENİDEN	YAPILANMASINDA	TEDARİKÇİ				
																			FİRMALARDA	ARANAN	KRİTERLER				

1	 ALT	TEDARİKÇİ	AĞI	VE	YÖNETİMİ		
2	 DİJİTAL	ALT	YAPISI-GÜVENLİĞİ	VE	ENTEGRASYON	KAPASİTESİ		
3	 MALİYETLER	FİYATLAR	
4	 İŞLETME	SERMAYESİ	GÜCÜ	
5	 TEKNOLOJİ	KAPASİTESİ	
6	 ÖLÇEK	
7	 ÜRÜN	KALİTESİ		
8	 ÜRETİMDE	4.0	UYUMU	ESNEKLİK	VE	HIZ	
9	 GÜVENLİ	(HİJYEN)	ÜRETİM	
10	 STANDARTLAR	VE	SERTİFİKASYONLAR		
11	 DÜZENLEMELER	İTHALAT	VERGİLERİ	
12	 ŞEFFAFLIK	VE	BİLGİ	AKIŞI	

	
		
2. HEDEF	PAZARLAR	ODAKLI	İHRACAT	
	
Türk	 karton	 ambalaj	 sanayi	 için	 ikinci	 öncelik	 hedef	 pazarlar	 odaklı	 ihracat	 yapılması	 ve	
ihracatın	artırılmasıdır.			

	
Bu	çerçevede	karton	ambalaj	 sanayinin	mevcut	 ihracat	 konumu	değerlendirilerek	 ihracatın	
arttırılmasına	yönelik	öneriler	sunulmaktadır.	Bu	bölümdeki	analizlerde	ve	önerilerde	büyük	
ölçüde	İstanbul	Mobilya,	Kâğıt	ve	Orman	Ürünleri	İhracatçıları	Birliği	tarafından	2018	yılında	
hazırlatılan	“Kağıt	Sektöründe	Küresel	 İhracat	Analizi	Ve	Hedef	Pazarlara	Analitik	Yaklaşım”	
çalışmasından	yararlanılmaktadır.		
	
Mevcut	Ve	Hedef	İhracat	Pazarları		
	
Türkiye	kâğıt	ve	kâğıt	ürünleri	 sanayi	 için	mevcut	ve	hedef	pazarlar	aşağıda	sunulmaktadır.	
Buna	 göre	 mevcut	 ve	 hedef	 pazarlar	 Türkiye’nin	 bu	 pazarlardaki	 mevcut	 ve	 potansiyel	
rekabet	konumuna	göre	6	grupta	toplanmaktadır.	İlk	grupta	birinci	derecede	hedef	pazarlar	
olarak	 ABD,	 Çin	 ve	 Hindistan	 yer	 almaktadır.	 Ancak	 Türkiye’nin	 bu	 pazarlarda	 potansiyel	
rekabet	 gücü	 yüksek	 değildir	 ve	 bu	 pazarlara	 giriş	 stratejiler	 ve	 pazarlama	 yatırımları	
gerekmektedir.	İkinci	grupta	Türkiye’nin	mevcut	rekabet	gücünün	yüksek	olduğu	yine	birinci	
derecede	hedef	pazarlar	olarak	Fas	ve	Azerbaycan	yer	almaktadır.	Türkiye	bu	ülkelerde	pazar	
lideri	olma	potansiyeline	sahip	bulunmaktadır.									
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Diğer	 pazarlar,	 ülkeler	 ve	 Türkiye’nin	 rekabet	 konumu	 ile	 ilgili	 öneriler	 aşağıda	
sunulmaktadır.	
	
TABLO.81	TÜRKİYE	KÂĞIT	SANAYİ	İÇİN	HEDEF	PAZARLAR		

ÖNCELİKLER	 ÜLKELER	 TÜRKİYE’NİN	KONUMU	

BİRİNCİ	
DERECEDE	HEDEF	

PAZARLAR	
ABD,	ÇİN,	HİNDİSTAN,	

Türkiye’nin	bu	pazarlardaki	rekabet	gücü	yeteri	
kadar	yüksek	değildir.	

	
Bu	pazarlar	için	yeni	ihracat	stratejileri	uygulanması	

ve	yeni	pazarlama	yatırımları	yapılması	
gerekmektedir.	

BİRİNCİ	
DERECEDE	HEDEF	

PAZARLAR	
FAS,	AZERBAYCAN	

Türkiye’nin	bu	pazarlarda	rekabet	gücü	oldukça	
yüksektir.	

	
Bu	pazarlarda	liderlik	hedefli	strateji	ve	politikalar	

uygulanmalıdır	

ÖNCELİKLİ	CAZİP	
PAZARLAR	

İNGİLTERE,	IRAK,	İTALYA,	
MISIR,	PORTEKİZ,	

BULGARİSTAN,	GÜNEY	
AFRİKA	

Türkiye’nin	rekabet	gücünün	yüksek	ve	kabul	
edilebilir	düzeyde	olduğu	pazarlar	

Bu	pazarlarda	rekabet	gücünün	ve	pazar	paylarının	
kademeli	olarak	arttırılması	hedeflenmelidir.	

İKİNCİ	ÖNCELİKLİ	
CAZİP	PAZARLAR	

ALMANYA,	FRANSA,	
MEKSİKA,	HOLLANDA,	
BELÇİKA,	KANADA,	

TUNUS,	İSVEÇ,	İSRAİL,	
İRAN,	ROMANYA,	BAE	

Türkiye’nin	bu	pazarlarda	rekabet	gücü	yüksek	
değildir.	

Bu	pazarlarda	büyüme	için	yeni	yatırımlara	ihtiyaç	
duyulmaktadır.		

MEVCUT	
PAZARLAR	

	

POLONYA,	CEZAYİR,	
AVUSTURYA,	RUSYA,	
LİBYA,	DANİMARKA,	

UKRAYNA	

Türkiye’nin	rekabet	gücünün	yeterli	olduğu	
pazarlardır.	

Bu	pazarlar	yeniden	ele	alınarak	ülke	odaklı	Pazar	
payını	koruma,	çekilme	veya	genişleme	stratejileri	

izlenmelidir.	

	

FIRSAT	
PAZARLARI	

DİĞER	ÜLKELER	
Diğer	pazarlar	ile	ilgili	araştırmalar	yapılarak	fırsatlar	

sunan	alternatif	pazarlar	belirlenmelidir.			

KAYNAK;	 İSTANBUL	 MOBİLYA,	 KÂĞIT	 VE	 ORMAN	 ÜRÜNLERİ	 İHRACATÇILARI	 BİRLİĞİ,	 KÂĞIT	 SEKTÖRÜNDE	
KÜRESEL	İHRACAT	ANALİZİ	VE	HEDEF	PAZARLARA	ANALİTİK	YAKLAŞIM	RAPORU,	2018	

Pazar	Ve	Ürün	Eşleştirmeleri		

Türkiye	 kağıt	 ve	 kağıt	 ürünleri	 sanayinde	 yukarıda	 gruplandırılan	 pazarlara	 yönelik	 olarak	
ürün	eşleştirmeleri	yapılmaktadır.	Buna	göre	bu	pazarlar	çerçevesinde	Türkiye’nin	ihracatını	
arttırma	 politikaları	 konusunda	 öne	 çıkan	 alt	 ürün	 grupları;	 başta	 4819	 (karton	 ambalaj	
malzemeleri/diğer	 kartondan	 saklama	 ve	 muhafaza	 kutuları)	 ve	 4811	 olmak	 üzere	 4818,	
4803	ve	4821	(Ambalaj	etiketleri)	dir.	
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Hedef	 pazarlara	 yönelik	 en	 uygun	 ürün	 grubunu	 belirlemek	 üzere	 hedef	 pazarların	 ithalat	
yapıları	 ayrıntılı	 olarak	 incelenmiş	 ve	 pazara	 yönelik	 en	 uygun	 ürünler	 belirlenmiştir.	 Buna	
göre;	hedef	pazarlara	yönelik	en	uygun	ürün	alt	grupları	aşağıda	olduğu	gibidir;		
	
Karton	 ambalaj	 sanayi	 için	 hedef	 pazarlar	 olarak	ABD,	 İngiltere,	 Fas,	Azerbaycan,	 Çin,	 Irak,	
Mısır,	Bulgaristan	ve	Güney	Afrika	Cumhuriyeti	öne	çıkmaktadır.	Türk	karton	ambalaj	sanayi	
bu	hedef	pazarlara	öncelik	vererek	ihracatını	artırmalıdır.			
	
Hedef	pazarlar	içinde	ABD	pazarı	öne	çıkmaktadır.	ABD	Dünya’dan	ve	Çin’den	en	büyük	alıcı	
konumundadır.	ABD	Çin’e	alternatif	ülkeler	arayışı	içindedir.	Türkiye’nin	ABD	pazarında	Çin’e	
alternatif	olma	potansiyeli	 yüksektir.	 Türk	karton	ambalaj	 sanayi	ABD	pazarında	uygulanan	
standartlar	ile	uyumlu	durumdadır.	Ancak	ABD	pazarı	büyük	ölçekli	mal	alımları	yapmaktadır	
ve	bu	nedenle	Türk	karton	ambalaj	sanayinde	ABD	pazarı	için	daha	büyük	üretim	ölçeklerine	
ihtiyaç	duyulmaktadır.		
	
İngiltere	karton	amablaj	sanayi	için	öncelikli	bir	diğer	hedef	pazardır.	Özellikle	Brexit	sonrası	
yeni	alternatif	tedarikçi	arayışları	hız	kazanacaktır.	Türk	karton	ambalaj	sanayi	için	önemli	bir	
potansiyel	ortaya	çıkacaktır.		
	
Genel	 olarak	 Avrupa	 Birliği	 de	 Türk	 karton	 ambalaj	 sanayi	 için	 önemli	 bir	 pazar	 olmayı	
sürdürecektir.	 Türk	 karton	 ambalaj	 sanayi	 Polonya	 ile	 birlikte	 önümüzdeki	 dönemde	
Avrupa’da	 en	 yüksek	 kapasite	 artışı	 sağlayacak	 iki	 ülke	 olacaktır.	 Türkiye	 kapasite	 artışını	
ihracat	yolu	ile	de	değerlendirmelidir.						
	
Avrupa	 Birliği’nde	 ticari	 matbaaların	 iş	 hacmi	 azalırken,	 ambalaj	 matbaalarının	 iş	 hacmi	
büyümektedir.	 Bununla	 birlikte	 karton	 ambalaj	 üretimi	 ile	 karton	 ambalaj	 baskı	 işlerinin	
Avrupa	 içinde	 başta	 Polonya	 olmak	 üzere	 Doğu	 Avrupa’ya	 doğru	 kaymakta	 olduğu	
görülmektedir.	 Doğu	 Avrupalı	 üretciler	 batı	 Avrupalı	 yatırımlar	 ile	 önemli	 bir	 tecrübe	 ve	
rekabet	gücü	kazanmaktadır.	Türkiye	için	rekabette	önemli	rakip	haline	gelmişlerdir.								
	
Avrupa	 Birliği’nde	 zayıflayan	 ve	 iş	 hacmi	 daralan	 ticari	 matbaaların	 önemli	 bir	 bölümü	
ambalaj	 matbaalarına	 dönüşmeyi	 hedeflemektedirler.	 Bu	 hedefe	 bağlı	 olarak	 yurtiçi	 ve	
yurtdışında	 yeni	 yatırımlar	 planlanmaktadır.	 Sermaye	 güçleri	 yüksek	 bu	 firmaların	 ambalaj	
matbaaları	işine	girmeleri	rekabeti	daha	da	artıracaktır.		
	
Türkiye’de	karton	ambalaj	 ve	baskı	 sanayi	Avrupalı	 yatırımcılar	 ile	Türkiye’de	ve	Avrupa’da	
yeni	ortak	yatırımlar	yapmayı	hedeflemelidir.												
	
Türkiye’nin	 karton	 ambalaj	 sanayinde	 diğer	 önemli	 iki	 ihracat	 pazarı	 Irak’da	 kısa	 vadede,	
İran’da	ise	orta	vadede	pazar	paylarının	artırılması	hedeflenmelidir.			
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TABLO.82	ÖNCELİKLİ	PAZARLAR	İÇİN	ÖNCELİKLİ	ÜRÜNLER	
BİRİNCİ	DERECEDE	HEDEF	PAZARLAR	

ABD	 4819,	4818,4811	
İNGİLTERE	 4819,	4811,4818	
ÇİN	 4811,4821	
HİNDİSTAN	 4811	
FAS	 4811,	4819	
AZERBAYCAN	 4811,	4819,	4818	

ÖNCELİKİ	CAZİP	PAZARLAR	
IRAK	 4819,4818	
İTALYA	 4811	
MISIR	 4819,4811	
PORTEKİZ	 4811,4819	
BULGARİSTAN	 4819,4811	
GÜNEY	AFRİKA	 4819,4811	

KAYNAK;	 İSTANBUL	 MOBİLYA,	 KAĞIT	 VE	 ORMAN	 ÜRÜNLERİ	 İHRACATÇILARI	 BİRLİĞİ,	 KAĞIT	 SEKTÖRÜNDE	
KÜRESEL	İHRACAT	ANALİZİ	VE	HEDEF	PAZARLARA	ANALİTİK	YAKLAŞIM	RAPORU,	2018	

3. KATMA	DEĞERLİ	ÜRÜN	İHRACATI			

Karton	ambalaj	sanayi	ürünlerinin	ihracatında	bir	diğer	önemli	hedef	katma	değerli	ürünlerin	
ihracatı	 olmalıdır.	 Bu	 çerçevede	 incelenen	 sanayinin	 ihracat	 ortalama	 birim	 fiyatları	 son	
yıllarda	gerileme	göstermektedir.	2010	yılında	100	birim	olan	 ihracat	ortalama	değeri	2019	
yılında	91,2’ye	gerilemiştir.	 İhracatta	ortalama	birim	fiyatlarının	artırılması	 için	daha	yüksek	
katma	 değerli	 ürünlerde	 rekabet	 gücü	 kazanılması	 gerekmektedir.	 Daha	 yüksek	 katma	
değerli	 ürünlere	 yeşil	 ve	 güvenli	 üretim	 süreçleri,	 endüstriyel	 tasarımlar,	 fonksiyonel	
ürünlerin	 geliştirilmesi,	 çevrim	 kapasitesi	 yüksek	 ürünlerin	 üretimi	 ve	 akıllı	 ambalajlar	
ulaşılacaktır.												

4. YEŞİL	VE	GÜVENLİ	ÜRETİM	

İklim	değişimi	ile	mücadele	ve	sürdürülebilir	kalkınma	hedeflerine	ulaşılması	ihtiyacı	küresel	
ticareti	 de	 yeniden	 şekillendirmektedir.	 İlk	 olarak	 ticarete	 konu	 olan	 mal	 ve	 hizmetlerin	
sürdürülebilirlik	 uyumu	 giderek	 daha	 çok	 aranmaktadır.	 Buna	 ilişkin	 olarak	 tedarik	
aşamasında	 alıcılar	 satıcılardan	 sürdürülebilirlik	 ile	 uyumu	 aramaktadırlar.	 Tüketiciler	 de	
ithalatı	 yapılan	 ürünlerde	 sürdürülebilirlik	 uyumu	 aramaktadır.	 İhraç	 ürünlerinde	
sürdürülebilirlik	ile	uyumu	gösteren	kodlar	ve	etiketler	hızla	gelişmekte	ve	uygulanmaktadır.	

Çok	taraflı,	bölgesel	ve	ikili	ticaret	anlaşmalarında	sürdürülebilirlik	henüz	bir	alt	başlık	olarak	
müzakerelere	 ve	 anlaşmalara	 yansımaktadır.	 Çok	 taraflı	 ticareti	 düzenleyen	 dünya	 ticaret	
örgütünün	 daha	 çok	 ilke	 ve	 önerileri	 bulunmaktadır.	 Ortak	 sürdürülebilirlik	 kurallarının	
uygulanması	aşamasına	henüz	gelinmemiştir.			

Ülkeler	 de	 hem	 sürdürülebilirlik	 ile	 uyumu	 gözeterek	 rekabet	 avantajı	 kazanmayı	
hedeflemekte	 diğer	 yandan	 da	 sürdürülebilirlik	 uyumu	 için	 gerekli	 yüksek	 kaynak	 ihtiyacı	
nedeniyle	düzenleme	ve	kurallarda	esneklikler	sağlamaktadırlar.										



KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	SEKTÖR	RAPORU		 	ARALIK	2020	

  
 

  
KARTON	AMBALAJ	SANAYİCİLERİ	DERNEĞİ	 97 

 

Uluslararası	piyasalarda	talep	edilen	malların	çevre-dostu	üretim	süreçleri	ile	üretilmiş	olması	
gerekliliği,	 üreticileri	 üretim	 süreçlerinde	 çevre-dostu	 teknolojileri	 kullanmaya	
yöneltmektedir.	 Böylece	 üretici	 firmalar	 yeşil-ürünler	 üretmek	 suretiyle	 uluslararası	
piyasalarda	yeni	bir	rekabetçi	üstünlük	elde	etmektedirler.			

Firmalar	 endüstriyel	 kirliliği	 önleme/azaltma	 yatırımları,	 çevre	 projeleri,	 yenilenebilir	 enerji	
ile	 enerji	 ve	 kaynak	 verimliliği	 projeleri,	 temiz	 üretim	 ve	 döngüsel	 ekonomi	 yatırımları	
yaparak	yeşil	üretim	alt	yapısını	oluşturmaktadırlar.			

Güvenli	 üretim	 ise	 covid-19	 salgını	 ile	 ortaya	 çıkmış	 olan	 bir	 ihtiyaçtır.	 Üretimin	 hijyen	
ortamda	 yapılması	 ve	 ürünlerin	 her	 türlü	 sağlık	 güvenliğini	 sağlar	 nitelikte	 olması	
istenmektedir.	 Firmalar	 bu	 alana	 da	 öncelik	 vermekte,	 üretim	 süreçlerini	 iyileştirmekte	 ve	
güvenli	üretim	sertifikaları	almaktadırlar.							

Türk	 karton	 ambalaj	 sanayi	 için	 yeşil	 ve	 güvenli	 üretim	 yapılması	 önemli	 bir	 rekabet	 gücü	
sağlayacaktır.	 Özellikle	 küresel	 tedarik	 zincirlerinin	 yeniden	 yapılanması	 sürecinde	 yeşil	 ev	
güvenli	üretim	önemli	bir	üstünlük	sağlamaktadır.	Bu	itibarla	Türk	karton	ambalaj	sanayi	yeşil	
ve	güvenli	üretim	alt	yapısını	kurmalı	ve	sürekli	iyileştirmelidir.					

5. TASARIM	VE	İNOVASYON	KAPASİTESİNİN	GELİŞTİRİLMESİ	İLE	DİJİTALLEŞME	

Karton	 ambalaj	 sanayinde	 önümüzdeki	 süreçte	 rekabetin	 en	 önemli	 usnurları	 sektörün	 ve	
firmaların	 tasarım	 ve	 inovasyon	 kapasitesi	 ile	 dijitalleşme	 seviyeleri	 olacaktır.	 Bu	 nedenle	
Türk	karton	ambalaj	sanayi	için	bu	alanlar	da	öncelikler	içinde	yer	almalıdır.	

Tasarım	 kapasitesi	 renklendirme	 ve	 grafik	 uygulamalar	 yanı	 sıra,	 hafiflik,	 az	 yer	 kaplama,	
kolay	 taşınabilirlik,	 minimalist,	 kişiye	 özel	 olma,	 kolay	 çevrim,	 çok	 fonksiyonellik	 ve	 akıllı	
ambalaj	uygulamalarına	olanak	sağlamalıdır.	

Karton	 ambalaj	 sanayinde	 inovasyon	 kapasitesinin	 geliştirilmesine	 birçok	 alanda	 ihtiyaç	
duyulmaktadır.	 Öncelikle	 ambalajların	 daha	 hafif	 ve	 aynı	 aynı	 zamanda	 daha	 sağlam	
olmasının	 sağlanması,	 ambalajlara	 fonksiyonellik	 katılması,	 akıllı	 ambalajların	 geliştirilmesi,	
minimalist	 paketlerin	 geliştirilmesi,	 	 akıllı	 etiketlerin	 kullanımı	 gibi	 alanlarda	 inovasyon	
kapasitesinin	geliştirilmesine	ihtiyaç	duyulmaktadır.	

Dijitalleşme	 karton	 ambalaj	 sanayi	 için	 de	 kaçınılmaz	 bir	 önceliktir.	 Firmalar	 tüm	 iş	
süreçlerinin	dijital	ortama	taşınmasını	hedeflemelidir.	Üretimde	dijital	baskı	yanı	sıra	özellikle	
tedarik	ve	dağıtım	süreçlerinde	dijitalleşme	büyük	önem	taşımaktadır.																		
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6.2	TÜRK	KARTON	AMBALAJ	SANAYİ	İÇİN	ÖNERİLER		

Çalışmanın	bu	bölümünde	Türk	karton	ambalaj	sanayi	için	5	öneri	sunulmaktadır.				
	
1. İLAVE	KAPASİTE	İHTİYACI,	YATIRIMLAR	VE	YATIRIMLARIN	TEŞVİKİ			
	
Karton	 ambalaj	 sanayi	 ağırlıklı	 olarak	 İstanbul’da	 toplulaşmış	 bulunmaktadır.	 Sanayi	 hem	
ilave	kapasite	yatırımlarına	hem	de	covid-19	sonrası	ortaya	çıkan	yeni	talep	alanları	için	yeni	
yatırımlara	 ihtiyaç	 duymaktadır.	 Karton	 ambalaj	 sanayinde	 ihtiyaç	 duyulan	 yatırımların	
hayata	geçirilmesi	için	aşağıdaki	destekler	önerilmektedir.	
	
a. İstanbul	çeperlerinde	ambalaj	organize/ihtisas	sanayi	bölgeleri	kurulmalıdır.		
b. Bu	 bölgeler	 içinde	 yatırımlar	 için	 uzun	 süreliğine	 arazi	 tahsisi	 yapılmalı	 veya	

kiralanmalıdır.	
c. Bu	 bölgelerin	 alt	 yapısı	 sürdürülebilirlik	 koşullarını	 sağlayacak	 şekilde	 kamu	 tarafından	

yapılmalıdır.			
d. İstanbul	 1.bölge	 yatırım	 teşvik	 bölgesidir	 ve	 karton	 ambalaj	 sanayinde	 yeni	 yatırımlar	

1.bölgede	 yani	 İstanbul’da	 desteklenmemektedir.	 Sanayinin	 büyük	 ölçüde	 yoğunlaştığı	
İstanbul’da	yeni	karton	ambalaj	sanayi	yatırımları	teşvik	kapsamına	alınmalıdır.	

e. Yüksek	katma	değerli	ürünlerin	üretimi	için	yapılacak	yatırımlar	yüksek	finansman	ihtiyacı	
gerektirmektedir.	Bu	nedenle	yeni	yatırımlar	ile	modernizasyon	yatırımlarının	finansmanı	
için	uygun	koşullarda	uzun	vadeli	yatırım	kredileri	sağlanmalıdır.		

	

2. HEDEF	İHRACAT	PAZARLARI	İÇİN	KAPSAMLI	DESTEKLER	ile	“CARTONTURK”	PROGRAMI	
	

Karton	 amabalaj	 sanayinin	 küresel	 tedarik	 zincirlerindeki	 yeniden	 yapılanmadan	 daha	 çok	
pay	alabilmesi	ve	hedef	pazarlara	ihracatının	artırılması	 için	uygulanması	önerilen	destekler	
aşağıda	sunulmaktadır;					

a. ABD	ve	İngiltere	pazarları	başta	olmak	üzere	hedef	pazarlarda	ihracatı	artırmaya	yönelik	
olarak	“Cartonturk”	programları	uygulanmalıdır.	

b. Cartonturk	programları	kamu	desteği	ile	hedef	pazarlarda	sürekli	tanıtım,	pazaralama	ve	
satış	hizmetleri	sunmalıdır.		

c. İhracatta	işlevi	azalan	mevcut	bazı	destekler	(seyahat	destekleri	vb.)	gözden	geçirilmeli	ve	
bunların	 yerine	 işlevsel	 olacak	 dijital	 pazarlama	 ve	 elektronik	 ticaret	 destekleri	
verilmelidir.		

d. İhracatta	alacak	sigortaları	limitleri	artırılmalı	ve	sevk	öncesi	teminat	sigortaları	(sipariş	
iptalleri	ile	oluşacak	risklere	karşı)	da	uygulanmalıdır.	

e. Sektör	için	sürekli	sanal	fuarlar	oluşturulmalıdır.				
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f. İhracat	finansmanında	Türk	lirası	cinsi	Eximbak	Reeskont	kredileri	kullandırılmalıdır.				

g. İhracatçı	 şirketlerin	 küresel	 oyunun	 yeni	 koşulları	 konusunda	 sürekli	 bilinçlendirilmesi;	
rekabetle	 baş	 edebilmelerine	 destek	 olmak	 üzere	 ihracatçı	 şirketlere	 sürekli	
bilgilendirmeye	yönelik	eğitim	faaliyetleri	sağlanmalıdır.				

	
h. İhracatçı	 firmaların	 B2C	 faaliyetlerinin	 desteklenmesi,	 B2B	 faaliyetlere	 ağırlık	 verilmesi,		

hedef	 pazarlarda	 B2B’ye	 uygun	 kurumlar	 ile	 ilgili	 ayrıntılı	 bir	 çalışma	 yapılarak,	 elde	
edilen	bilgiler	ihracatçılar	ile	paylaşılmalıdır.				
	

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	(YEŞİL	VE	GÜVENLİ)	YATIRIMLARININ	TEŞVİKİ			

Karton	ambalaj	sanayinde	yeşil	ve	güvenli	üretimin	sağlanması	için	firmalar	önemli	yeni	
yatırımlara	ihtiyaç	duymaktadırlar.	Bu	yatırımlar	desteklenmelidir;					

a. Yapılacak	 yatırımlarda	 bölge	 farkı	 gözetilmeksizin	 tüm	 bölgelerdeki	 yatırımlar	 aynı	
ölçülerde	teşvik	edilmelidir.		

b. Yapılacak	yatırımlarda	yüzde	100	yatırım	indirimi	uygulanmalıdır.		

c. Yapılacak	yatırımlarda	KDV	ve	gümrük	vergisi	istisnası	uygulanmalıdır.		

d. Yapılacak	yatırımlarda	kullanılacak	Türk	 lirası	ve	döviz	cinsi	kredilerde	 faiz	oranı	desteği	
sağlanmalıdır.		

e. Sertifikasyon	süreci	harcamalarının	belirli	bir	bölümü	karşılanmalıdır.																		

f. Bankaların	 ve	 firmaların	 sürdürülebilirlik	 yatırımlarının	 finansmanı	 için	 ihraç	 edecekleri	
yeşil	 tahvil	 düzenlemeleri	 yapılmalı,	 ihraç	 ve	 ikincil	 piyasaları	 kurulmalı	 ve	 tahvil	
yatırımcılarına	vergi	istisnası	sağlanmalıdır.	İhraç	koşulları	daha	esnek	olmalıdır.		
	

g. Bankalar	 sürdürülebilirlik	 yatırımlarının	 finansmanı	 için	 özel	 kredi	 programları	
geliştirmelidir.	 Bu	 kredilerin	 tutarı	 kadar	 Merkez	 Bankası’ndaki	 karşılıklar	 azaltılarak	
bankalar	özendirilmelidir.		

	
h. Merkez	 Bankası	 Türk	 lirası	 yeşil	 kredilere	 re-finansman	 olanağı	 sağlamalıdır.	 Bankalar	

ihraç	ettikleri	yeşil	tahviller	ile	özel	kredi	programlarını	finanse	etmelidir.	Sürdürülebilirlik	
ile	uyum	yatırımlarının	finansmanında	yatırım	kredileri	5	yıl	vadeli,	işletme	kredileri	ise	3	
yıl	vadeli	olmalıdır.																								

	

4. NİTELİKLİ	İNSAN	KAYNAKLARI	YETİŞTİRİLMESİ	VE	KORUNMASI			
	
Karton	 ambalaj	 sanayinin	 rekabet	 gücünün	 arttırılmasında	 başta	mühendislik	 olmak	 üzere	
nitelikli	 insan	 kaynaklarına	 sahip	 olunması	 gerekmektedir.	 Bu	 çerçevede	 öneriler	 aşağıda	
sunulmaktadır.								
	
a. Karton	ambalaj	sanayinde	endüstri	mühendisleri	ihtiyacı	karşılanmalıdır.				
b. İnsan	 kaynaklarına	 ilişkin	 olarak	 karton	 ambalaj	 alanında	 fakülte	 seviyesinde	 4	 yıllık	

yüksek	eğitim	bulunmamaktadır.	4	yıllık	bir	fakülte	kurulmalıdır.		
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c. Yine	 araştırma	 ve	 ürün	 geliştirme	 alanında	 uzman	 araştırmacı	 eğitimi	 de	
bulunmamaktadır.		

d. Endüstriyel	tasarımcılar	içinde	bu	alanda	ihtisaslaşma	sınırlıdır.	Üniversiteler	ile	işbirlikleri	
artırılmalıdır.	Tasarım	yarışmaları	ve	uluslararası	eğitim	işbirlikleri	artırılmalıdır.			

e. Yaygın	olarak	 kullanılan	ürün	 standartlarının	 testlerini	 yapacak	 ve	ölçecek	uzman	 sayısı	
sınırlıdır.	Bu	alanda	insan	kaynağı	yetiştirilmelidir.										

f. Üretim	 teknolojilerinin	 geliştirilmesi	 için	 özel	 sektör	 ile	 makine,	 kimya	 ve	 orman	
mühendisliği	fakülteleri	arasında	iş	birlikleri	oluşturulmalı,	odak	projeler	yürütülmelidir.		

g. Uluslararası	standartlarda	bir	kağıt-karton	mamulleri	 laboratuvarı	kurulmalı	ve	firmalara	
hizmet	vermelidir.			

h. Araştırma	 Enstitüsü	 kurulmalı,	 laboratuvar	 uzmanları	 ile	 araştırma	 mühendisleri	 ve	
uzmanlar	yetiştirilmelidir.			

i. Usta	 ve	 benzeri	 çalışanlar	 için	 sürekli	 meslek	 eğitimleri	 verilmeli,	 formasyonları	
geliştirilerek	sektörde	kalmaları	özendirilmelidir.				

	
5. ÜRETİM	MALİYETLERİNDE	İYİLEŞTİRMELER	
	
Karton	 ambalaj	 sanayinin	 rekabet	 gücünün	 artırılması	 üretim	 maliyetlerinde	 iyileştirmeler	
yapılması	önerilmektedir.		

	
a. Karton	ambalaj	sanayinde	toplam	üretim	maliyetleri	içinde	enerji	maliyetleri	yüzde	10-12	

arasında	 pay	 almaktadır.	 Elektrik	 ve	 doğalgaz	 fiyatları	 üzerindeki	 vergi	 yükünün	
azaltılarak	 kullanım	 bedellerinin	 düşürülmesi	 üretim	 maliyetlerinde	 iyileştirme	
sağlayacaktır.			
	

b. Ulaştırma	 ve	 taşımacılık	 maliyetleri	 yüksek	 oluşmaktadır.	 Bunun	 üç	 nedeni	
bulunmaktadır.	 Öncelikle	 Türkiye	 enerjide	 dışa	 bağımlıdır	 ve	 fiyatlar	 da	 dışa	 bağımlı	
olmaktadır.	Taşımacılık	büyük	ölçüde	kara	yolları	ile	yapılmaktadır	ve	bu	da	çok	maliyetli	
olmaktadır.	 Üçüncü	 olarak	 ise	 benzin,	 mazot	 ve	 diğer	 enerji	 ürünlerinde	 yüksek	 kamu	
vergileri	bulunmaktadır.		Bu	alanlarda	iyileştirmeler	yapılmalıdır.					

c. Türkiye’de	sanayi	firmalarının	finansman	maliyetlerinde	iki	önemli	sorun	yaşanmaktadır.	
Bunlardan	 ilki	 kısa	 vadeli	 işletme	 sermayesi	 ile	 ticaret	 finansmanında	 kullanılan	 kredi	
faizleri	çok	yüksektir.	 İkinci	olarak	 ise	yatırım	finansmanında	kullanılacak	uzun	vadeli	TL	
cinsinden	uygun	maliyetli	yatırım	kredileri	bulunmamaktadır.	Bu	nedenle	firmalar	ya	kısa	
vadeli	 krediler	 ile	 yatırımlarını	 finanse	 etmekte	 ya	 da	 döviz	 cinsi	 kredi	 alarak	 kur	 riski	
üstlenmektedir.	Tüm	bunlar	 firmalar	 için	yüksek	 finansman	maliyetleri	oluşturmaktadır.	
Her	iki	alanda	da	iyileştirmeler	yapılmalıdır.	

d. İşgücü	 üzerindeki	 kamu	 yükleri	 de	 maliyetleri	 artırmaktadır.	 İşgücü	 üzerindeki	 kamu	
yükleri	azaltılmalıdır.	


