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Ü
lke olarak ithal ürünlere olan 
bağımlılığımız hepimizin malumu. 

Sadece 2019 yılında 210.4 milyar 
dolar ithalat yapmışız.

Rahatlamışız. 

İthalat bağımlılığımız sektörlere 
göre değişiyor.

Ülkeler bazında da tercihlerimiz 
mevcut. 

Millî ve yerli olanı “cümle içinde” 
kullanmayı seviyoruz.

Fransız, İspanyol, Japon ise bir 
başka. 

Alman, Amerikan ise daha bir başka.

İthalat bağımlılığımız yazımızın 
konusu baz yağlar için de söz konusu 

2019 yılında 260 milyon dolar da 
ona vermişiz.

405 bin ton ithalat yapmışız.
Rahatlamışız. 

Son beş yıldır her yıl yaklaşık bu 
miktarlarda ithalat yapıyoruz. 

Bu doz en verimli ve etkili doz olsa 
gerek.

Reçete bu şekilde yazılmış.
Kimsenin itirazı yok.
Herkes halinden memnun.

Nedir bizi ithalata mecbur kılan? 
Ülkemizde yok mu kaynak? 
Var tabii ki ! Faydalı kullanım ömrü 

sona eren madeni yağlar, 
Hammaddesi baz yağın. 
Üstelik bir seferlik değil tekrar 

tekrar geri dönüştürmek mümkün.

300 bin ton atık madeni yağ her 
yıl baz yağ olmayı bekliyor. 

Benzin, motorin kullanınca tükeni-
yor bitiyor.

Madeni yağ öyle mi ?  
Tükenmiyor, bitmiyor eğer ki bir 

başka ürünün mesela lastiğin üretimde 
kullanılmıyorsa, kullanım amacı 
yağlama ise görevini yaparken sadece 
içeriğindeki katkı maddeleri bozuluyor.

Çalıştığı ekipmanda aşınma varsa 
onları da bünyesine alıyor.

Kirleniyor.

Üstelik kirlenmiş malzeme gelişmiş 
diyarlarda stratejik ham madde.

Gelişmiş diyarlar, özellikle 
gelişmekte olan veya gelişemeyen diyar-
lardan topluyor stratejik ve ucuz ham 
madde olarak. 

Rafinerilerinde temizliyor, yeni ürün 
olarak tekrar satıyorlar.

Biz ise direkt ithal ediyoruz. 
Rahatlıyoruz.

Temizlemek kolay mı?
Kolay değil ancak mümkün tabi ki 

ancak biraz emek istiyor.
Rafineriler, ileri teknoloji yatırımlar 

lazım.

Her şey bir yana belirli miktarda 
ithalat yapmaz isek yoksunluk çekeriz.

İtiraf etmeliyiz İTHALAT 
BAĞIMLISIYIZ…

TAYRAŞ Genel Müdürü
AYDIN ÖZBEY

www.recyclingindustrydergisi.com
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RECYCLING
I N D U S T R Y  M A G A Z I N E

İthalata mı bağımlıyız? 
yoksa İthalat 
bağımlısı mıyız?  

a.ozbey@tayras.com


