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News

the mirror of Turkish economy: “Every year our sector grows
1,5 times the Gross National Product. Packaging production
increases as much as the consumption occurs.”
E-commerce is very influential
Görenoğlu indicated that corrugated board consumption
has increased 80% in the last decade: “Last year corrugated
board consumption per capita in Turkey has reached 25,3 kg.
This used to be only 11 kg in 2000 which indicates consumption has increased more than twice despite the high growth in
population in Turkey. This is partly due to the improvement in
consumption sector as well as changing shopping habits of
individuals and increasing demand in e-commerce. Because
corrugated board is primarily the most preferred packaging
material in shopping orders. Furthermore consumer awareness to opt for environment and nature friendly products has
been influential too.”
Görenoğlu stated that the sector has exceeded a production
volume of 2 million 22 thousand tons last year: “As production
increased capacity utilization rate in 2016 in total of 49 factories belonging to our member 31 companies is around 70%.
We have high hopes that consumption therefore production
and capacity utilization will increase even more by the end of
2017.”
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Mehmet Nuri Görenoğlu stated that sectoral total magnitude
has reached USD 2 billion as of the end of 2016 and predicted
that this magnitude would reach USD 3 billion by the end of
2017.
Food and agriculture are the two top sectors with 41,7 % served by OMÜD member companies. The goal of the association is to increase the consumption up to 40-45 kg per capita
which is currently 25 kg per capita with a 4 million ton production by 2023.
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Haber

e-ticaretin etkisi büyük
Son 10 yıl içerisinde oluklu mukavva tüketiminin yüzde 80
oranında arttığına işaret eden Görenoğlu, “Geçen yıl Türkiye’de kişi başı oluklu mukavva tüketimi 25,3 kg’ye ulaştı.
Bu rakam 2000 yılında yalnızca 11 kg’ydi. Bu da Türkiye’nin
yüksek nüfus artışına rağmen tüketimin iki kattan fazla arttığını
ortaya koyuyor. Bunda tüketim sektöründeki gelişmenin
olduğu kadar bireylerin değişen alışveriş alışkanlıklarının
ve e-ticarete yönelik artan ilginin de etkisi var. Çünkü oluklu
mukavva, online alışveriş siparişlerinde en çok tercih edilen
ambalaj malzemelerinin başında geliyor. Bunun yanı sıra tüketicilerdeki doğaya ve çevreye dost ürünleri tercih etme bilinci
de etkili oluyor” dedi.
Geçen yıl sektörün 2 milyon 22 bin tonluk üretim hacmini
aştığını kaydeden Görenoğlu, “Artan tüketimle birlikte 2016
yılında dernek üyemiz olan 31 kuruluşa ait toplam 49 fabrikada kapasite kullanım oranı yüzde 70’ler civarında. 2017
yılının tamamında tüketimin, dolayısıyla üretim ve kapasite
kullanımının daha da artacağına dair büyük umutlarımız var.”
diye konuştu.
2016 yılı sonu itibariyle sektörün toplam büyüklüğünün
2 milyar dolara ulaştığını kaydeden Mehmet Nuri Görenoğlu,
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2017 yılı sonunda ise bu büyüklüğün 3 milyar doları bulacağını
öngördü.
OMÜD’e üye kuruluşların hizmet verdiği sektörlerin başında
yüzde 41,7 ile gıda ve tarım sektörü geliyor. Derneğin hedefi
2023 yılına kadar 4 milyon tonluk bir üretim ile kişi başı halen
25 kg civarındaki tüketimi 40-45 kg çıkarmak.
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