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21.Yüzyılın
Malzemesi

PLASTİKLER
Telefonumuz, ayakkabımız, diş
fırçamız ve hayatımızın sayısız
vazgeçilmezi plastikten üretiliyor.
Hızlı ve pratik yaşamın sembolü
plastik, evlerimizin de sessiz
demirbaşı. Bu kadar iç içe
yaşıyor olsak da onun hakkında
bilmediğimiz çok şey var...

PLASTİK
Herkesin
Hayatını
iyileştirir
yeter ki biz onu iyi anlatalım

PAGEV bunun için var...

PLASTİK

TEKNOLOJİDİR

PLASTİK
SAĞLIKTIR
Sağlık sektöründe
kullanılan malzemelerin
geleceğe uygun olarak
üretilmesiyle daha
sağlıklı olabilmektir.
Tek kullanımlık şırınga,
lensler, damar içi
kan torbaları, sonsuz
ömürlü kemik ve kalp
kapakçıkları plastikten
yapılmaktadır. Plastik
sayesinde invasif
ameliyat teknikleri
gelişmiştir.

Gelişen dünyada
ihtiyacımız olan
materyallerin hızlı,
sorunsuz ve hafif bir
şekilde üretilebilmesidir.
Plastik geleceğe şekil
veren teknolojidir. Plastik
sayesinde gerçekleşen
bir buluş da 3D baskıdır.
Plastik; hassas parçaları
üretme yetkinliği ve
hızıyla tıbbi protezleri
oluşturmak için çoktan
kullanılmaya başlanmıştır.

PLASTİK

PLASTİK
ENERJİDİR
Yenilenebilir enerji
kaynaklarının
kullanımında ihtiyaç
duyulan sistemler
sayesinde doğru sonuca,
ekonomik şekilde
ulaşabilmektir. Plastik
pervanelerin kullanımı
sera gazı salınımını
%33 azaltmakta,
üretim maliyetinin
140 katı kadar fayda
sağlamaktadır.

AMBALAJDIR

PLASTİK

GÜVENLİKTİR
Özellikle iş hayatında
ihtiyacımız olan
güvenlik ekipmanlarını
istenilen dayanım
ve ergonomi ile
üretebilmektir. Plastikler
yolcu güvenliği
için de önemlidir.
Emniyet kemerleri,
çocuk araç koltukları
ve hava yastıkları
tamamen plastikten
üretilmektedir.

PLASTİK

KONFORDUR
Otomobil sektöründe
kullanım alanı her
geçen gün daha da
artan plastik, estetik ve
konfora bir arada sahip
olabilmektir. Modern
bir otomobilde 100 kg
plastik, 200-300 kg'lık
diğer malzemenin yerini
alırken; söz konusu
otomobilin 150 bin
km'lik ömründe yaklaşık
750 litre yakıt tasaruffu
sağlar.

İsrafı önleyen,
ürünlerin tazeliğini
ve kullanımını
kolaylaştıran doğru
ambalajdır. Plastik
ambalajlar sayesinde
gıda ürünlerinin raf
ömürleri 6-10 gün
uzar bu sayede gıda
israfı %16-40 arasında
azalabilmektedir.

PLASTİK

UÇABİLMEKTİR
Plastik sayesinde uçaklar
çok daha az yakıtla,
daha uzak mesafelere
uçabilmektedirler.
Airbus A380
uçağının %70'i
plastik malzemeden
oluşmaktadır.

PLASTİK

EĞLENCEDİR
Neşeli oyuncakların
üretiminde kullanılan
plastik ile hem sağlık
hem de mutluluk
elde edebilmektir.

DÜNYAYI

çevreci plastikler
kurtaracak

Plastik ambalajlar tüketici dostu ve çevrecidirler.
Plastik ambalajlar korudukları ürünlerden bile daha az Karbondioksit üretirler.
Ürünlerin korunması iklimin korunması demektir.
Ayrıca hiçbir ürün, enerji tasarrufu konusunda plastiklerle yarışamaz.
Üretim aşamasından mağazaya ve buzdolabına kadar geçecek süre boyunca
kullanılan ambalajlar, bir parça peynir üretebilmek için harcamamız gereken
toplam enerjinin %2’sini oluşturuyor.
Plastik ambalajlar çok hafif oldukları için nakliye sırasında da enerji tasarrufu
sağlar. Üstelik plastiklerin üretiminde kullanılan malzeme miktarı çok azdır.
Her şeyi koruyabilen plastik ambalajların hayatımızdaki önemi büyük.

Türkiye Plastik Sektörü

Avrupa'nın İkİncİ en büyük
İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİP!

HEDEF:

AVRUPA BİRİNCİLİĞİ

35,5 MİLYAR $
ÜRETİM DEĞERİ
150 ÜLKEYE
İHRACAT

GSMH'YE
%4 KATKI

Plastik sanayisi Avrupa ve Dünya ekonomisinde
çok önemli bir yere sahiptir.

TÜRKİYE
PLASTİK
SEKTÖRÜ

Plastik ürünler günlük yaşantımızda birçok alanda
kullanılmakta olup bize sağladığı sayısız fayda
ve avantaj sayesinde vazgeçilmez ürünler olarak
kullanılmaya devam edilecektir.
Plastik sektörü ülkemizde, özellikle 90'lı yıllardan
sonra büyük bir gelişme kaydetmiş ve Dünya'da
6'ncı sırada yer almıştır.
Türkiye 9.4 milyon ton plastik mamül üretimiyle
Almanya'nın ardından Avrupa'da 2'nci sırada yer
almaktadır.
Türkiye'de plastik sektörü %99'u KOBİ düzeyinde
yaklaşık 14.000 firmada 250.000 kişilik istihdam
sağlamaktadır.

250.000
İSTİHDAM

11.000
FİRMA

9,4 MİLYON TON
ÜRETİM

%99
KOBİ

KG BAŞI İHRACAT
2,61 $

Logomuzu tasarlarken bir polimer tanesinin
kıvrılarak P harfini oluşturmasını temel aldık.
“P” harfinin alt kısmındaki damla formu
plastiğin hammaddesi petrolü simgelerken,
üst kısımdaki yeşil form hem bir damlayı
hem de bir yaprağı anımsatarak doğaya
duyduğumuz saygıyı ve sürdürülebilirliğe
verdiğimiz önemi gösteriyor.
“P” harfinin bir sayfa gibi kıvrılması, Vakfın
eğitim ve araştırmaya verdiği değeri sembolize
ediyor. Ve petrol rengiyle doğayı simgeleyen
yeşilin bir araya gelmesi, Vakfımızın
birleştirici gücünü tek bir görselde toplamış
oluyor.
Plastiğin ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi
olacağımızı biliyoruz ve yeni logomuzun,
birleştirici gücümüzü daha da artıracağına
inanıyoruz.

PAGEV, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme
ve Eğitim Vakfı olarak 1989 yılında kurulmuştur. Halen
İstanbul'daki merkezinde faaliyet gösteren ve 600 civarında
aktif üyesi bulunan PAGEV, sürekli gelişerek, Türk Plastik
Sektörünü yurt içi ve yurt dışı platformlarda başarı ile temsil
eden bir kurum haline gelmiştir.
Kuruluş Amacı
PAGEV, Dünyadaki gelişime paralel olarak, ülkemizde de
hızlı bir büyüme gösteren ve çoğunluğu KOBİ niteliğindeki
işletmelerden oluşan Türk Plastik Sanayinin; örgütlenme
ihtiyacını karşılamak, sektörü başta mesleki eğitim olmak
üzere kalite, teknoloji, verimlilik ve rekabet gücü açısından
gelişmesini sağlayarak, dünya ile bütünleşecek bir alt yapıya
kavuşturmak, kamuoyu ve kamu kurumları ile ilişkileri
geliştirerek plastik imajını arttırmak ve sektörün önemini
duyurmak, araştırma çalışmalarına katkıda bulunarak sektöre
kalifiye işgücü ve teknolojik üstünlük sağlamak ve plastik
sanayine her konuda öncülük etmek üzere özel vakıf statüsü
ile kurulmuştur.
"Sektörün Birleştirici Gücü" olan PAGEV, yasayla
oluşturulmuş sektörün çatı kuruluşu, TOBB Plastik, Kauçuk,
Kompozit Sektör Meclisi Başkanlığı'nı yürütmektedir.
PAGEV, Avrupa Plastik İşleyicileri Birliği
(EuPC), Avrupa Plastik Hammadde Üreticileri Birliği
(PlasticsEurope) ve Uluslararası Plastik Dernekleri Birliği
(CIPAD) ‘ın aktif üyesidir.
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PAGEV, üyelerinin ileri teknoloji imalat kabiliyetlerini dış
dünyaya tanıtmak ve üyeleri arasında iletişim kurmak amacıyla
faaliyetlerde bulunur.

v

Sektörümüzün sorunlarını ve çözüm önerilerini,
yazılı ve görsel medyayı kullanarak tüm
kamuoyuna duyurmaya azami gayret sarf eder.
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Sektörle ilgili yurt içi ve yurt dışı sempozyum ve
toplantılara iştirak eder.

Plastik Sektör Platformu, Kimya Sektör Platformu gibi
sektörümüzü ilgilendiren alanlarda sektör öncüleri
buluşturan bir platform oluşturur ve sekretaryasını yürütür.

PAGEV Yönetmenler Kurulu Üyeleri, TOBB, ITO, ISO, TTGV
gibi sektörümüzle ilgili kurumlarda aktif görevler alarak,
sektörümüzün sorunlarını ve çözüm önerilerini değişik
platformlara taşır.
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Plastik sektörünün imajını güçlendirmek amacıyla Çevre
Bilincini Geliştirmek ve Sosyal Sorumluluk Projeleri’ne
katkıda bulunmak için projelerin hazırlanıp uygulanmasını
sağlar.

Sektörün bazen bir bütün, bazen de özel sorunlarını, yazılan
raporlar ve bizzat Bakan düzeyindeki görüşmelerle dile getirir.

Üyelerinin değişen koşullara uyum sağlaması amacıyla,
üyelerce ihtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerini organize eder.
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Üyelerinin, yurt içi ve yurt dışı uluslararası
fuarlara daha uygun şartlarla katılımını sağlamak
amacıyla fuar firmaları ile anlaşmalar yapar,
uygun görülen fuarlara info stand ile katılır
ve üyelerinin eriştiği ileri imalat teknoloji
kabiliyetlerini tanıtır.

v

Üyelerine her yıl TÜYAP-PAGEV işbirliği ile
düzenlenen PlastEurasia Fuarı’na standlı
katılımlarında özel indirimler sağlar.
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Internet sayfasında sektöre yönelik raporları ve
verileri yayınlar.
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Plastik sektörünün bir bütün olarak rekabet
gücünün arttırılmasına ve plastik sektörümüzce
yaratılacak katma değer ve istihdamın, yabancı
ülkelere değil, kendi ülke ekonomimize
kazandırılmasını sağlayacak çalışmalar yapar.  
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Devletin, sektörümüzü destekleyici politikalar
oluşturmasına yardımcı olur.
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PAGEV'İN ÜYELERİNE
SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Her yıl düzenlediği “Plastik Endüstrisi Kongresi”
ve “Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri
Kongresi” ile belli zamanlarda bizzat organize
edeceği veya işbirliğinde bulanacağı seminer
ve eğitimlere üyelerinin ücretsiz veya indirimli
katılmalarına olanak tanır.

FUARLAR KONGRELER

ULUSLARARASI TEMSİL
PAGEV AKADEMİ PAGÇEV

PAGEV ULUSAL ve
ULUSLARARASI DEV
ORGANİZASYONLARA
İMZA ATIYOR

SOSYAL SORUMLULUK

OKULLAR YAYINLAR

SEKTÖREL SORUNLAR
RAPORLARZİRVELER

PAGEV DÜNYA
PLASTİK SEKTÖRÜNÜ
HER YIL İSTANBUL'DA
BULUŞTURUYOR

PLASTEURASIA
HER YIL DÜZENLENEN FUARLAR
ARASINDA DÜNYA'NIN EN BÜYÜK 2'NCİ
PLASTİK FUARI
41 ÜLKEDEN 957 KATILIMCI
84 ÜLKEDEN 50 BİN ZİYARETÇİ

HER YIL
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ
TÜRK PLASTİK
ENDÜSTRİSİ
VE ULUSLARARASI
PLASTİK
AMBALAJ
TEKNOLOJİLERİ
KONGRELERİYLE
SEKTÖRÜN
DUAYENLERİNİ
UZMANLARINI VE
YATIRIMCILARINI BİR
ARAYA GETİREREK
TÜRK PLASTİK
SEKTÖRÜNÜ DÜNYAYA
TANITIYORUZ.

ULUSLARARASI
KONGRELER

"Sektörün
Bİrleştİrİcİ Gücü"
olan PAGEV, yasayla
oluşturulmuş
sektörün çatı
kuruluşu, TOBB
Plastİk, Kauçuk,
Kompozİt
Sektör Meclİsİ
Başkanlığı'nı
yürütmektedİr.

ULUSAL
TEMSİL

Pagev sektörün gelişimi için üstlendiği
misyon çerçevesinde global piyasalara
entegre olarak Dünyada Türkiye plastik
sektörünün güçlü sesi olmak için
faaliyetler yürütmektedir. Uluslararası
kongreler ve zirveler organize
ederken aynı zamanda Uluslararası
platformlarda aktif görevler
almaktadır.
Bu önemli kuruluşlar;
Avrupa Plastik Üreticileri Birliği
EUPC İcra Kurulu Üyeliği.
PlasticsEurope (Avrupa Plastik
Hammadde Üreticileri Birliği)
Akdeniz Bölge Danışma Kurulu Üyeliği.
Atıksız Denizler WFO projesi Türkiye,
Ortadoğu ve Afrika Başkanlığı.

ULUSLARARASI

TEMSİL

Türkİye’ye
kazandırdığımız
okullarla; İş
tabanlı eğİtİm
modelİnİ
destekleyİp,
sektörün
donanımlı ve
nİtelİklİ ara
elEman İhtİyacını
karşıladık.
Öğrencİ-sanayİcİ
buluşmalarıyla
derslerdekİ teorİyİ,
İş yerlerİndekİ
pratİkle
buluşturduk.
PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
PAGEV Küçükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

EĞİTİM

Türk plastik sektörünün
çatı kuruluşu PAGEV,
konunun uzmanları
tarafından hazırlanan
güncel raporları ile
sektörün önünü açmaya
devam ediyor. Plastik
sektörüyle ilgili pek çok
konuda sorun ve çözüm
önerilerini içeren
raporları firmaların
hizmetine sunuyor.
Sektör temsilcileri için
yol haritası niteliği
taşıyan raporlar,
plastik üreticileri
ve ihracatçıları için
önemli bir başvuru
kaynağı teşkil ediyor.
Ayrıca PAGEV Plastik
Dergisi sektörün en
önemli yayın organı
olarak okuyucusuyla
buluşuyor.

RAPORLAR
VE
YAYINLAR

Ambalaj Atıklarının
Yetkilendirilmiş Kuruluşu
PAGEV’in Geri Dönüşüm İktisadi
İşletmesi olan PAGÇEV; ambalaj
atıklarının kaynakta ayrı toplanarak
geri dönüşüme kazandırılması
amacıyla kurulmuş kar amacı
gütmeyen bir kuruluştur. 3 Ocak
2014 tarihinde "Yetkilendirilmiş
Kuruluş" olarak T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından tüm ambalaj
türleri için faaliyet göstermekle
görevlendirilmiştir.
PAGÇEV, ürünlerini ambalajlı olarak
yurt içi piyasaya süren işletmelerin
bu ambalajları geri dönüştürme
ve belgelendirme yükümlülüğünü
üstlenerek, belediyelerle işbirliğiyle
ambalaj atıklarının kaynakta ayrı
toplanması ve geri dönüştürülmesini
sağlamaktadır. Ayrıca ambalaj atığı ve
geri dönüşüm konularında eğitim ve
bilinçlendirme faaliyetleri yürütmekte,
geri dönüşümü özendirici kampanyalar
düzenlemekte ve kamuoyunu
bilinçlendirici spotlar hazırlamaktadır.

SORUMLU
ENDÜSTRİ
SORUNSUZ
ÇEVRE

PLASTİK SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM
EDİLMEKTE OLAN PERSONELİN
VERİMİNİ YÜKSELTMEK, GELİŞEN
TEKNOLOJİLERE UYUMUNU
KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA,
ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER
TARAFINDAN HEM MESLEKİ TEKNİK
EĞİTİMLER HEM DE TEHLİKELİ VE
ÇOK TEHLİKELİ İŞLER EĞİTİMLERİ
VERİLMEKTEDİR.

VOC TEST
TÜRKAK VE MYK TARAFINAN
YETKİLENDİRİLEN "PLASTİK
SEKTÖRÜ MESLEKİ BİLGİ VE
BECERİ TEST VE BELGENDİRME
MERKEZİ" TARAFINDAN YAPILAN
SINAVLAR SONUCUNDA SEKTÖR
ÇALIŞANLARINA, SEKTÖRÜN İLK VE
TEK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
VERİLMEKTEDİR.

PAGEV
AKADEMİ

pagev

pagev1989

pagevtv

pagev1989

www.pagev.org
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