
 

 

 

BU GÜNE KADAR NE YAPTIK? 
 
Plastik Tanıtım Grubu (PTG), İKMİB tarafından bir “oldu bitti” ile kuruldu.  
Bu süreç şu şekilde gelişti:     
 

İKMİB, sanayicilere Plastik Tanıtım Grubu  (PTG) kurma çalışmalarını duyurmamaya çalıştı. 

STK’ları manipüle edip, PTG’nin neye yaradığı ve  bunun parasının Plastikçilerden kesileceği 

açıkça ifade edilmeden yazılar alındı. Sonra binlerce üyesi olan İKMİB sessiz sedasız 40-50 

kişi ile bir Genel Kurul Yapıp bunu onaylattı.   Biz de  öncelikle STK’ları manipüle 

edildikleri konusunda bilgilendirdik. Bu grubun içinde yer almayan tüm STK’lar hemen 

sektörün aleyhine oynanan bu oyunu anladılar. Daha sonra defaatle İKMİB Başkanı ile 

görüşmeler yaparak, grubun kurulmamasını istedik. Buradan bir sonuca ulaşılamayınca, 

Başkanlığını yaptığımız TOBB Plastik, Kauçuk Kompozit Meclisinde konu gündeme taşındı. 

Ancak Meclis toplantısından bir gün önce, bir oldu bittiyle grubu 17 Mayıs 2016 tarihinde  

kurdular. Konuyu TOBB Sektör Meclisi gündeminden çıkarmak için büyük çaba sarf ettiler.  

PTG kurulmuş olsa bile böyle bir haksızlığı kabul edemezdik. Parasını biz ihracatçıların 

ödediği bir konuda konuşmamızı önlemek istediler ama başaramadılar. Meclis üyesi 

Plastikçiler ve STK’lar bir oldu bittiyle kurulmuş olsa bile, bu tanıtım grubunun kapatılması 

konusunda kararlı bir tutum izlediler.  Neticede Mecliste grubun kapatması yönünde tavsiye 

kararı aldık.  Öncelikle Ekonomi Bakanımız Sayın  Nihat Zeybekçi ile makamında bir toplantı 

gerçekleştirdik ve kendisine sektörün bu grubun kapatılması yönündeki görüşünü anlattık.    

  

Kendisinin bu konuda tam desteğini aldık. Hatta Sn. Bakan bu vesileyle bu isin başka bir yere 

gittiğini ve tüm tanıtım gruplarını incelemeye alacaklarını ifade ettiler. Kendisinin yorumu 

“Plastik Tanıtım Grubu’mu olur arkadaşlar? Bu iş başka yere gidiyor?” oldu. Başta Plastik 

Tanıtım Grubu olmak üzere tüm tanıtım gruplarının acilen mercek altına alınması ve 

gerekenlerin kapatılması talimatı vererek, bizlere büyük destek verdi. Böylece başlattığımız 

bu çalışma ile tüm sektörlerde, İhracatçı Birliklerinin bir ek gelir kapısına dönüşen bu Tanıtım 

Gruplarının yeniden değerlendirilip, gereksizlerin kapatılmasının yolu açılmış oldu. Nitekim 

zamanında iyi niyetlerle birkaç özel sektör için açılan bu kapı, sonrasında hem sayı hem de, 

içerik olarak amacından sapmış durumdadır.   

 

Kurulması anlamsız olan Plastik Tanıtım Grubu gibi gruplar dışında, faaliyetleri amaçlarına 

uymayan birçok grup kurulmuş durumda. Tanıtım grupları;  İhracatçıdan kestiği bütçesini 

çarçur eden İhracatçı Birliklerinin bazıları için bir ek gelir kapısı durumuna dönüşmüş. 

Bütçesini tüketen  İhracatçı Birliği, hemen bir tanıtım grubu kurarak, gelirini 2-3 katına 

çıkarabiliyor. Hem de bunu devletin koyduğu zorunlu aidat kanunlarını, kötüye kullanıp, 

varoluş sebebi olan ihracatçıların maliyetlerini arttırarak.   



 

 

  

Bu tanıtım grupları, ihracatçılardan zorunlu yapılan kesintilerle yurtdışına tanıtım yapmak 

yerine yurtiçinde “Türk’ü Türk’e tanıtıyorlar”…  Yurtdışında da  hoyratça, gezip tozuyorlar. 

Anadolu tabiriyle tanıtım grubu kuranların yedi sülalesinin ayağı yer görmüyor. Mesela, bir 

gıda ürününe ait tanıtım grubunun, tanıtımdan anladığı, kalabalık heyetlerle gittiği yurtdışı 

fuarlarda ziyaretçilere numune ürün yedirmekten ibaret…  

  

Gerek sektörün yasayla kurulmuş üst kurumu TOBB Plastik, Kauçuk, Kompozit Sektör 

Meclisi, gerek Sektörün güçlü Sivil Toplum Kuruluşlarının aldıkları karar ve kendilerinin 

Bakanlığa yazdıkları yazılarla bu grubun derhal kapatılmasını talep ettiler (TOBB Plastik 

Kauçuk Kompozit Meclisi, İTO, PAGEV, FASD, EVSİD, SEPA, Kompozit Sanayicileri 

Derneği, EPSDER, ASD). Sektörün en büyük STK’ları bu haksız uygulama karşısında 

sektörün yanında  kenetlendi ve çok güzel bir birlik örneği sergiledi.     

 

Daha sonra Bürokrasiden takip ettiğimiz süreçte, Bürokratlar, Bakanımızın talimatını 

uygulamaya çalıştıklarını ancak, Sektörel Tanıtım Gruplarının kurulduğu şekilde 

kapanabileceğini ifade ettiler. Yani önce, İKMİB Yönetim Kurulu karar alacak, sonra Genel 

Kurul kararı alacak ardından, TİM görüşü alınıp, Bakanlığa sunulup o şekilde kapanacaktı. 

Ancak bu süreç çok uzun bir süreçti ve diğer yandan grubun kuran İKMİB Başkanı, kesinlikle 

bu grubu kapatmayacaklarını ifade ettiğinden iş kilitlenir bir duruma geldi. 

 

Bugün hala Plastikçilerden de para kesilmeye devam ediyor. Bugüne kadar kısa sürede 

1.500.000 TL Plastikçilerden kesilmiş durumda.  Tüm bunların ışığında bizde, Sayın 

Bakanımız Nihat Zeybekçi’den, Sektörel Tanıtım Grupları Tebliğinde değişiklik yapılarak, 

kendisinin onayı ile  grupların resen kapatılabilmesini talep ettik.  20 Eylül 2016 tarihinde 

yayınlanan Resmi Gazete ile talebimiz gerçekleşti. Sn. Bakanımız  talebimizi dikkate alarak, 

tebliğ değişikliğiyle grupların resen kapatılabilmesinin önünü açtı.    

  

Süreç takibimizde olup en son 22 Eylül 2016 tarihinde TOBB Plastik Kauçuk Kompozit 

Sanayi Meclisi toplantımızda oy birliği ile tebliğ değişikliği için Sn. Bakana Teşekkür 

edilmesi ve Plastik tanıtım Grubunun derhal kapanması yönünde bir tavsiye kararı aldık. 

Ancak süreç tamamlanmış değil, konuyu hala takip ediyoruz. Bürokrasinin süreci bir an evvel 

hızlandırması çok önemli. Sektörün büyümeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde ayağına vurulan 

bu anlamsız yükten derhal kurtulması şart.  

 

Plastik sektörü olarak kendi üzerimizdeki bu yükün kaldırılması yanında, tüm diğer 

sektörlerdeki tanıtım gruplarının da gözden geçirilip, gereksiz olanların kapatılması yolunun 

açılmasından, ülkemiz adına da büyük memnuniyet duyuyoruz 

 


