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ÖNSÖZ
Devlet Planlama Teşkilatõ’nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ
Kanun Hükmünde Kararname, “İktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlõk alanlarõ ile
ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde
bulunmak amacõyla Devlet Planlama Teşkilatõ’na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda
yardõmcõ olmak, Plan hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve
ülkemizin bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek” üzere sürekli ve geçici Özel
İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir.
Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi uyarõnca
kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. Beş Yõllõk Kalkõnma
Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini
Plan’a yansõtacaktõr. Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ
Başbakanlõk Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş Yõllõk
Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri dikkate alõnarak
tamamlamõşlardõr.
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin sağlanmasõ,
sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn yükseltilmesi, piyasa
ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve
hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk
hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç
olarak refah düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile bütünleşme
amaçlanmaktadõr.
8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm kesimlerinin katkõsõ,
her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr.
Planlarõn demokratik katõlõmcõ niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ
çalõşmalarõnõn dünya ile bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan
inancõmõzla, konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, Sekizinci Beş
Yõllõk Kalkõnma Planõ’nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ dilerim.
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1.GİRİŞ
“Meydan Larausse”a göre basõm “mürekkeplenen bir levha ve kalõbõ kağõda, kartona ve kumaşa
bastõrarak bir metnin, bir resmin suretlerini çõkarma, bunlarõ çoğaltma sanatõ”dõr. Tanõmlamanõn
sonunda yer alan “sanatõ” deyimi basõm sektörünün tüm özelliklerini ifade etmektedir.
2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
2.1. MEVCUT DURUM
Modern anlamda ilk baskõ işlerinin 1455 yõlõnda Gutenberg tarafõndan yapõlmasõndan
yaklaşõk 300 yõl sonra ülkemizde ilk matbaa 1727 yõlõnda padişah III. Ahmet’in sadrazamõ
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nõn izni ile İbrahim Müteferrika tarafõndan kurulmuş, ancak dinin
baskõsõ ve diğer bağnazlõklar nedeni ile Cumhuriyet dönemine kadar gelişme gösterememiştir. Bu
dönemde Büyük Önder Atatürk’ün talimatlarõ ile bugünkü modern matbaacõlõğõn temelleri
atõlmõştõr.
2.1.1. Sektördeki Kuruluşlar
Basõm sektörü ;
-

Basõm evlerini,

-

Karton ve Oluklu Ambalaj üreticilerini,

-

Kamu matbaalarõnõ,

-

Üniversite ve meslek okullarõnõ,

-

Kağõt, karton, kraft ve oluklu mukavva kağõtlarõ üreticilerini,
kapsamaktadõr.

2.1.1.1. Basõm evleri ( Özel Sektör Matbaalarõ )
Ülkemizde basõm sanayiinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarõnõn tamamõnõn
modern teknoloji ile üretim yaptõğõ söylenemez. Son yõllarda pek çok matbaanõn makine parkõnõ
yenilemiş olmasõna, baskõ öncesi ve baskõ sonrasõ makine ve ekipmanlarda bilgisayar destekli
üretim yapmasõna rağmen, son yõllarda kullanõlmõş makine ve donanõm satõn alõnmasõna izin
verilmesi, eski teknoloji ithalini ortaya çõkarmõş ve pek çok matbaa Avrupa’lõ meslektaşlarõnõn
kullanmadõğõ makinalarõ almak zorunda kalmõştõr. Diğer taraftan, ülkemizdeki matbaacõlõğõn temel
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karakteristiklerinden biri de küçük ölçekli işletmeciliğin geçerliliğidir. Dünyada gözlenen
globalleşme eğilimine rağmen bu sektörde küçük işletmecilik ağõrlõğõnõ korumaktadõr. Basõm
işletmeciliğinin bu temel yapõsõ rekabet yapõsõnõ etkilediği gibi üretimin kalitesini, verimliliği,
hammadde firesini ve işçilik kayõplarõnõ da etkilemektedir.
2.1.1.2 Karton ve Oluklu Ambalaj Üreticileri
Ülkemizde Karton Ambalaj sanayiinde kullanõlan makineler 1995 yõlõndan başlamak üzere
yenilenmiş ve büyük bölümü Avrupa’lõ meslektaşlarõnõn düzeyine ulaşmõştõr. Yüksek teknoloji ile
üretim yapõlmasõ nedeni ile halen kurulu kapasitenin ancak % 65’i kullanõlmaktadõr.
Buna rağmen, basõm sektöründe olduğu gibi bu sektörde de geçmiş yõllarda verilen teşvikler
ve bu teşvikler ile alõnan kullanõlmõş makineler nedeni ile ambalaj sektöründe de haksõz rekabete
maruz kalõnmaktadõr.
2.1.1.3. Kamu Matbaalarõ
Türkiye’deki Kamu matbaalarõnõ iki kategoride incelemek gerekmektedir:
- Büyük ölçekli ihtisas matbaalarõ,
- Diğerleri,
Büyük ölçekli ihtisas matbaalarõ, zaman içerisinde meydana gelen talep nedeniyle kurulmuş
olup, faaliyetlerini, özel sektör matbaalarõ ile rekabet ederek sürdürmektedirler.Bu matbaalarõn
kuruluş amaçlarõna uygun çalõşõp çalõşmadõklarõ, karlõlõklarõ ve verimlilikleri incelenmeli,
gerekenler derhal özelleştirilmelidir.
Büyük ölçekli ihtisas matbaalarõnõn dõşõndaki büyük bir kõsmõ
gelişmelerin gerisinde kalmõş, yan hizmetleri üreten üniteleri bulunmayan,
ekonomiye ve bulunduğu kuruma yarar sağlamayan (sayõlarõ yüzleri
matbaalarõnõn derhal kapatõlmasõ ve makinalarõnõn satõlmasõ gerekmektedir.
halinde ise kesinlikle yeni makina alõmõna izin verilmemelidir.

tamamen teknolojik
prodüktivitesi düşük,
bulan) diğer kamu
Bunun yapõlamamasõ

2.1.1.4. Üniversite ve meslek okullarõ
Ülkemizde basõm sektöründe teknik eleman yetiştiren yüksek okullar ve teknik liseler,
bulunmaktadõr. Yüksek okulu bitiren elemanlarõn büyük bölümü matbaacõlõk dõşõnda iş yapmakta,
çok azõ basõm sektöründe ancak satõş ve pazarlama departmanlarõnda çalõşmaktadõr.
2.1.1.5. Kağõt, karton kraft ve oluklu mukavva kağõt üreticileri
Kağõt, karton, kraft ve oluklu mukavva kağõtlarõ Devlet ( SEKA Müesseseleri ) ve özel
sektör tarafõndan üretilmektedir. 1990 yõlõna kadar SEKA kağõt üretimindeki öncülüğünü sürdürmüş
olup, 1991 yõlõndan itibaren özel sektör üretimde ağõrlõğõ elde etmiştir ve bu durum halen devam
etmektedir. Kartonda ise 1970’lerin başõndan itibaren Kartonsan’õn devreye girmesi
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ile iç piyasadan da kaliteli ürün alõnabilmiştir. Özel sektörde düşük kapasiteli fabrikalarõn
kapanmasõ, bunlarõn yerine büyük kapasiteli türlere yönelik ( işletmelerin ) fabrikalarõn kurulmasõ
hem düzenli olarak üretim seviyesinin artmasõnõ hem de kalitenin iyileşmesini sağlamõştõr ve
sağlayacaktõr.
2.1.2. Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ
Ülkemizde gerek özel sektör matbaalarõnda gerekse karton ambalaj üreticilerinde toplam
talebi aşan bir kapasitenin varlõğõ bilinmektedir. Ancak kapasitenin ne kadar olduğu konusunda
kesin bilgiler vermek imkansõzdõr. Basõm sanayiinde talebe bağlõ üretim yapõldõğõndan dolayõ
düzensiz bir pazar sistemi bulunmaktadõr. Batõ ülkelerinde ihtisaslaşmõş kombine basõmevleri (
kitap, broşür,karton,kataloğ, basõlõ kağõt vs.) yaygõn olduğu halde, ülkemizde basõmevleri sipariş
üzerine çalõşan karma bir talebe hitap etmektedir. Ancak, son yõllarda ülkemizde de ihtisas
matbaalarõ hõzla artmaktadõr.
Sektörde kullanõlan ana mallarõn bir kõsmõ ülkemizde üretilmekle birlikte bir kõsmõnda dõşa
bağõmlõlõğõmõz halen devam etmektedir.
2.1.3. Üretim
Basõm sektöründe standart, önceden planlanan, stoklanan ve talep olduğu zaman piyasaya
arz edilen üretim yapõlarõndan farklõ olarak, sipariş esasõna göre çalõşma prensibi geçerlidir.
Sektördeki sipariş esaslõ üretimin geçerliliği, başta üretim planlamasõ olmak üzere stoklama,
şartlandõrõlmõş ortamlardan oluşan malzeme ve bitmiş ürün stoklarõ, dağõtõm araçlarõ ve benzeri ara
üretim alanlarõnda olduğu gibi, destek hizmetlerde de daha farklõ bir yönetim anlayõşõnõ
gerektirmektedir. Sipariş üzerine üretim yapma, girdi maliyetlerini arttõrõcõ etki yapmaktadõr.
Diğer taraftan, basõm sanayiinin malzeme yoğun üretim alanõ olmasõ, kullanõlan
malzemelerin yüksek kalite ve standartlarõ içermesi, doğada çok zengin olarak bulunmamalarõ
nedeniyle yüksek maliyetlidir. Bu nedenle üretim aşamasõnda fire oranlarõnõn düşürülmesi son
derece önemli olup, potansiyel tasarruf alanõ olarak karşõmõza çõkmaktadõr.
2.1.4. Dõş Ticaret
2.1.4.1. İthalat
Basõm sanayiinde kullanõlan makinalarõn büyük bir kõsmõ ile kullanõlan yardõmcõ maddelerin
bir bölümü yurt dõşõndan getirilmektedir. Çok sõnõrlõ olmakla birlikte bazõ yardõmcõ makinalar
ülkemizde imal edilmektedir.
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2.1.4.2. İhracat
Basõm sanayiinde ihtisaslaşmõş, makina parkõnõ yenilemiş bazõ matbaalar ihracat
yapabilmektedirler. Ancak sektörün toplam ihracatõ, ülkemizin toplam ihracatõ ile
karşõlaştõrõldõğõnda yok denecek seviyededir.
2.1.5. İstihdam
Basõm sanayii işyerlerinde sõnõrlõ iş gücü kullanõlmaktadõr. Daha öncede belirtildiği gibi
sektör talebe göre çalõştõğõndan, aile işletmelerinin dõşõnda kalan ihtisas matbaalarõnda kõsõtlõ sayõda
personel çalõşmaktadõr. Basõm sanayiinin büyük bölümü iş olmasõ halinde geçici işçi almakta veya
işleri, özellikle baskõ sonrasõnõ götürü usülde yaptõrma yoluna gitmektedir.
Diğer taraftan, ülkemizdeki tüm sektörlerde olduğu gibi basõm sanayiinde de yeterli bilgi ve
beceriye sahip iş gücüne ihtiyaç had safhadadõr. Batõ ülkelerinde teori ve pratiği uyumlandõran
teknik okullar eğitimlerini yõllardõr sürdürdükleri halde, ülkemizde pratik ve teoriyi uyumlandõran
gelişmeler son derece sõnõrlõdõr. Özel sektör öncülüğü ile kurulacak matbaa meslek liseleri, ileride
bu konudaki talebi karşõlayabilecektir.
2.1.6. Rekabet Gücü
Basõm sanayiinde kullanõlan makina, ekipman ve yardõmcõ maddelerin, kağõt-karton gibi
hammaddelerin tamamõ AB ülkelerinde, ABD ve Japonya’da ağõrlõklõ olarak üretilmekte, sektördeki
teknolojik gelişmeler bu ülkelerde en kõsa sürede işletmelerde uygulamaya konulmakta, yedek parça
temininde, bakõm ve onarõm işlerinde zaman kaybõ olmamaktadõr. Aynõ ülkelerde teknik eleman
eğitimi çözümlenmiştir. Okullar yeterli düzeydedir. Bu okullar iş başõ eğitime ağõrlõk verdikleri için
okuldan mezun olan kişi makinayõ yönetebilecek duruma gelmektedir. Üretimde çalõşan yönetici ve
teknik elemanlarõn da eğitimli olmasõ nedeniyle üretim kalitesi ve işletmelerin teknik konularda
sorunlarõ bulunmamaktadõr.
Oysa bu sektörde kalifiye eleman, yetişmiş ara personele olan ihtiyaç işletmelerimizin temel
sorunu olarak ortadadõr. Basõm sanayiinde, bu sektöre hizmet verecek insanlara uygulamaya yönelik
eğitim veren kurumlarõn tesisi, kaçõnõlmaz bir zorunluluktur.
AB ülkelerinde ihtisaslaşma mevcut olup ithalat ve ihracat dengesi kurulmuştur. Oysa bizde
ihtisaslaşmaya yönelmiş işletmeler sayõlõdõr ve talebe bağlõ karma üretim yapõlmaktadõr. Hepsinden
önemlisi ülkemizde talep büyümekle beraber batõlõ ülkelerle kõyaslanamayacak kadar geridir.
Batõ ülkelerinde üretimde kullanõlan hammadde ve yardõmcõ maddeler kendi ülkelerinde
üretilmekte; bu maddelerde kalite ve standart sağlanmõş bulunmaktadõr. Ülkemizde ise basõm
sanayiini tamamlayõcõ boya ve diğer girdileri üreten sanayiilerde yeterli bir gelişmenin olduğunu, bu
girdilerle uluslararasõ pazarlarda rekabet edebilecek ürünler üretilebileceğini söylemek hemen
hemen imkansõzdõr.
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Kağõt sanayiinde; özel sektörün de katõlõmõ ile kapasite artõşõnõn yanõ sõra ürün kalitesinin
iyileştirilmesi, piyasa koşullarõna uygun düzenlemelerin yapõlmasõ gibi çok yönlü çabalara rağmen
ulaşõlan seviye kağõt sanayiinin geliştiği bazõ ülkelerin altõnda bulunmaktadõr. Genelde kalitenin
dünya standartlarõndan düşük olmasõna karşõlõk maliyetleri daha yüksektir.
3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR
3.1. Talep projeksiyonu
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemine ait talep projeksiyonu aşağõdaki gibidir.
TABLO 1 : TALEP PROJEKSİYONU
BİRİM: TON
YILLAR

Y.TABİ

GAZETE

SARGILIK

TEMİZLİK

KRAFT T.

OLUKLU

KARTON

SİGARA

TOPLAM

2001
2002
2003
2004
2005

417.303
438.552
459.615
480.491
501.180

395.168
409.286
423.281
437.152
450.898

56.102
57.004
57.898
58.784
59.662

72.911
77.198
91.448
85.660
89.834

115.192
115.562
115.929
116.292
116.653

761.925
805.571
848.834
891.714
934.210

402.620
425.638
448.453
471.066
493.477

11.328
11.622
11.913
12.202
12.488

2.232.550
2.340.434
2.447.371
2.553.360
2.658.402

3.2. Üretim projeksiyonu
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemine ait üretim projeksiyonu aşağõdaki gibidir.
TABLO 2 : ÜRETİM PROJEKSİYONU
BİRİM: TON
YILLAR

Y.TABİ

GAZETE

SARGILIK

TEMİZLİK

KRAFT T.

OLUKLU

KARTON

SİGARA

TOPLAM

2001
2002
2003
2004
2005

261.295
273.787
286.169
298.442
310.604

63.070
55.614
48.224
40.899
33.639

21.324
19.319
17.332
15.362
13.410

134.832
141.291
152.500
152.500
152.500

44.507
39.816
35.165
30.556
25.988

668.221
705.801
743.050
779.970
816.559

260.461
270.901
281.249
291.505
301.670

8.200
9.600
11.200
13.100
15.300

1.461.911
1.516.129
1.574.889
1.622.334
1.669.672

3.3. İthalat projeksiyonu
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemine ait ithalat projeksiyonu aşağõdaki gibidir.
TABLO 3 : İTHALAT PROJEKSİYONU
BİRİM: TON
YILLAR

Y.TABİ

GAZETE

SARGILIK

TEMİZLİK

KRAFT T.

OLUKLU

KARTON

SİGARA

TOPLAM

2001
2002
2003
2004
2005

169.711
179.534
189.270
198.920
208.483

336.039
357.922
379.613
401.112
422.419

37.590
40.780
43.943
47.077
50.184

4.145
4.394
4.640
4.883
5.125

73.338
77.899
82.420
86.901
91.342

138.199
148.022
157.758
167.409
176.973

154.614
167.443
180.160
192.764
205.256

6.460
6.815
7.167
7.515
7.861

920.096
982.809
1.044.971
1.106.582
1.167.643
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3.4. Teknolojide muhtemel gelişmeler
Basõm sanayii proses olarak üç ana başlõkta incelenmelidir.
-

Baskõ öncesi ,

-

Baskõ ,

-

Baskõ sonrasõ,

Baskõ Öncesi :
Basõlacak işin dizgisi, grafikleri ve kalõp haline getirilmesidir. Yakõn geçmiş zamana kadar
bu işlemler ayrõ birimlerde yapõlõrken, bugün birbirine geçişler olmuş, bilgisayar ortamõnda işlem
gerçekleştirilerek direk film alõnabilmiş, hatta film ortadan kaldõrõlarak direk kalõba
geçilebilmektedir. Kalõptan sonra baskõ prosesine geçilme aşamasõnda, gelişme yaşanmõş yine
bilgisayar ortamõndan digital baskõ sistemi ile doğrudan baskõya geçmek mümkün olmaktadõr.
Bugünkü teknolojide bu sistem az miktarda siparişler için rantabõl olmasõna rağmen ilerde
yüksek trajlõ işlerde kullanõlabilecektir.
Baskõ :
Bilgisayar teknolojisinin baskõ makinalarõnda yoğun olarak kullanõlmaya başlanmasõ ile,
baskõ makinalarõndaki ayar süreleri son derece düşmüş, buna mukabil hõzlarõ artmõştõr. Yeni
makinalarõn ithali ile ülkemizde de bu tür makinalar kullanõlmaya başlanmõş ve yatõrõm
maliyetlerinin yüksek olmasõna rağmen, ürün maliyetlerinde düşüş sağlanmõştõr.
Baskõ Sonrasõ :
Basõlan işin özelliğine ve talebe göre baskõ sonrasõ işlemler yapõlmaktadõr. Basõlan malzeme
kağõt ise ciltleme işlemleri uygulanmakta, karton ise keski, yapõştõrma işlemleri uygulanmaktadõr.
Baskõ sonrasõ içinde yüksek teknoloji ürünü makinalar ülkemizde de kullanõlmaktadõr.
4. YATIRIMLAR :
Basõm sanayiinde kapasite kullanõm açõsõndan bakõldõğõnda, ülkemizdeki talebin üzerinde
makina parkõ görülmektedir. Dolayõsõyla arz – talep dengesi sağlanana kadar sektörde genel olarak
daha fazla kapasite artõrõcõ yatõrõma ihtiyaç olmadõğõ düşünülebilir. Ancak, pazar olarak sadece
ülkemizin değil tüm dünyanõn, Türk basõm Sanayii için pazar olabileceği unutulmamalõ, ve
yatõrõmlar bu yönde teşvik edilmelidir. Ayrõca, teşvikler konusunda basõm sektörünün organize
sanayi bölgeleri ile kalkõnmada öncelikli gelişmiş bölgeler sõnõrlarõnda düşünülmesi son derece
yanlõştõr. Matbaacõlõk verdiği hizmet özelliği açõsõndan, dünyanõn her yerinde şehirlerin en merkezi
yerlerinde çalõşmakta ve teşvik edilmektedir.
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Diğer taraftan, GAP projesinin istenilen sürede başarõya ulaşmasõ ve basõm sanayiinin ülke
kültürüne katkõlarõ gözönünde bulundurularak Güneydoğu Anadolu bölgesinde tesis edilecek kağõt
sanayiine ve basõm sanayiine ek teşvik tedbirleri uygulanmalõdõr.
5. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ YASAL
VE KURAMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK POLİTİKALAR
Dünyada kültürel ve ekonomik kalkõnmõşlõğõn 1. kriteri basõlõ ürünlerin kullanõmõdõr.
Ülkemizin ekonomik ve kültürel kalkõnmasõna basõm sanayiinin en büyük katkõyõ sağladõğõna
inanmaktayõz. Bunun için ;
- Basõm sanayiinde teşvik kullandõrma açõsõndan bölgesel sõnõrlandõrmalar
kaldõrõlmalõ matbaacõ yaptõğõ işin özelliği gereği tüketiciye yakõn olabilmek için
her yerde teşvik edilmelidir.
-

GAP bölgesinde yatõrõm yapacak kağõt - karton üreticileri ile basõm sanayiicilerine
ilave teşvik tedbirleri uygulanmalõ ve teşvik edilmelidir.

-

Yaş farkõ gözetmeksizin kullanõlmõş makina ithalatõna engel olunmalõdõr.

-

Matbacõlõk eğitimi veren eğitim kurumlarõnõn teknolojik donanõmlarõnõn
yetersizliği nedeniyle bugüne kadar sektörümüzün ihtiyacõ olan teorik bilgisi iyi
fakat yüksek el becerisine sahip teknik elemanlar yetiştirilememiştir. Bu nedenle
de sektör kendi içinde uzmanlaşmayõ tercih etmiştir. Ancak teknik eleman sõkõntõsõ
yoğun olarak yaşayan sektörümüz, eğitim kurumlarõyla
işbirliği yaparak
matbaacõlõk eğitiminin sektörle uyumlu hale getirilmesini sağlamaya çalõşmalõdõr.
Bu sorunun bir çözümü de matbaacõlõk eğitimi veren Anadolu Teknik Lisesi
seviyesindeki okullarõn çoğalmasõdõr. Ancak, bu eğitim kurumlarõna destek
sağlamak amacõyla ülkemizdeki tüm matbaalardan belli bir kritere göre ( çalõşan
personel sayõsõ, baskõ ünite sayõsõ gibi ) kesinti yapõlarak bu paralarõn vakõf, birlik
veya benzeri örgütler aracõlõğõ ile eğitim kurumlarõnõn ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ
gerekmektedir.

-

Yerli makina, techizat ve malzeme üreten firmalarõn standartlara uygun üretim
yapmasõ sağlanmalõdõr.

-

İhtisaslaşmõş büyük Kamu Matbaalarõnõn dõşõnda kalan ve rantabõl çalõşmayan
diğer kamu matbalarõnõn yeni makina alõmõ engellenmelidir.

-

Bugün Türkiye’de kolaylõkla üretilen ürünler, Türki Cumhuriyetlerince ithal
edilmektedir. Her konuda Türki Cumhuriyetlerde üretim başladõğõ zaman
ürünlerin tanõtõmõ ve ambalajõnõn temini yönünde sorun yaşanacağõ görülecektir.
Bu ülkelerde matbaacõlõk ve ambalaj üretimi yatõrõmõ yapmak için Türk
matbaacõsõnõn yeterli bilgi birikimi vardõr. Ancak, sermaye temininde zorluk
yaşanacağõndan, bu ülkelerde yatõrõm yapmak isteyen matbaacõ ve ambalajcõlarõn
desteklenmesi gerekmektedir.
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Türkiye’de kağõt, karton basõm ve ambalaj fuarlarõ, bölge ülkelerin ziyaretçilerine
açõk bir şekilde düzenlenmeli, örneğin İstanbul, bölgenin fuar merkezi haline
getirilmelidir.

- Basõm sanayiinde ihtisas matbaacõlõğõ özendirilmeli ve firmalar yönlendirilmelidir.
- Sanayiyi yönlendiren DPT, Sanayii Bakanlõğõ gibi kamu kuruluşlarõnõn, periyodik
olarak yapõlacak toplantõlarda sektör temsilcileri ile bir araya gelmeleri ve sorunlarõ
tartõşmalarõ gerekmektedir.
Ülkemizin AB üyeliği aşamasõnda basõm sanayiinin bilgi birikimi, Avrupa’ya
hizmet vermeye hazõrdõr. Türkiye coğrafi konumu itibarõyla Avrupa’nõn basõlõ
malzeme ihtiyacõnõnõn tedarik merkezi haline gelebilir. Unutulmamalõdõr ki
Avrupa’nõn birçok ünlü dergi ve kitabõ Uzakdoğudan tedarik edilmektedir. Bu konuda
sektörün DPT’den somut bir talebi bulunmamakla birlikte, ilgili devlet kuruluşlarõna
bu konunun ivedilikle iletilmesi gerekmektedir. Bu konunun olabilirlik oranõnõn çok
yüksek olduğu belirtilmektedir.
-

Çevre ve insan sağlõğõnõn korunmasõ amacõyla, açõkta satõlan tüm gõda ürünlerinin
usülüne uygun olarak ambalajlanmasõ ve artõk PVClerden imal edilen naylon
poşetlerin derhal kaldõrõlmasõ gerekmektedir.

-

Teşvik kapsamõna getirilen makine ve techizatõn devir, temlik ve satõşõnda
kolaylaştõrõcõ işlemlerin yürürlüğe girmesi teknolojik gelişmeye ayak
uydurabilmek için beş yõl olan sürenin 3 yõla indirilmesi yatõrõmcõlarõn kaynak
ihracõna yardõmcõ olacaktõr.
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