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Konu: Ambalaj sanayinin sokağa çıkma yasağında çalışma 

zorunluluğu. 
 

 

 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

Cumhurbaşkanı 
 

  

Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), COVID-19 Krizi döneminde özellikle 
gıda güvenliği ile ilaç ve tıbbi malzemelere erişim gibi durumlarda temel ambalaj 

ve plastik film, alüminyum folyo, mürekkep ve tutkal gibi ambalaj destek 

malzemeleri üretimine duyulacak ihtiyaç konusunda ilgili Bakanlıklara 
bilgilendirme yapmıştır. 

 
COVID-19 pandemisi ile Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde dirayetli bir 

mücadele sergilendiği görülmektedir. Ambalaj sanayinin faaliyetleri sırasında  
Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) önerileri doğrultusunda gerekli 

önlemler alınmaktadır. 
 

Esnek ambalaj; ekmek, dondurulmuş yemekler, meyve – sebze, bakliyat, bebek 
maması, süt ve meyve suyu gibi gıda ürünleri; ayrıca tıbbi malzemeler, steril 

sağlık ve hijyen ürünleri ile dezenfekte edici mendiller gibi sağlık ürünlerinin 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlar. Bu süre zarfında gittikçe önem kazanan 

gıda ambalajları ve e-ticaret dağıtımları, esnek ambalaj sanayi tarafından büyük 
ölçüde desteklenmektedir. Bu nedenle, FASD üyeleri, ülkemizdeki tüketicilerin 

COVID-19 krizine yanıt vermelerinde ihtiyaçlarının karşılanmasında tedarik zinciri 

için hayati önem taşımaktadır. 
 

Sanayi üretim tesislerinin açık kalması ve gerekli ambalajlı tüketici ürün firmaları 
ile perakendecilere bu sağlık krizi sırasında, insanların ihtiyaç duyduğu malların 

tedariki için faaliyet göstermesi temel önemdedir.  Bunu başarabilmek için FASD, 
kamudaki görevler konusunda uygulanan yasakların ticari operasyonlardan 

ayrılmasında netlik olmasını düşünmektedir. 
 

COVID-19 salgını ile ilgili mücadele kapsamında 11-12 Nisan 2020 tarihlerinde 

sokağa çıkma yasağı kararı açıklanmıştır. O anda üretimde olan ambalaj ve 

ambalaj malzemesi üretimlerinin hemen durdurulması mümkün olamayacağı için 

sektörümüze özel uygulamalarda aksaklıklar yaşanmıştır. Durdurulan sanayi 
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kuruluşlarında, yasağın açıklandığı sırada vardiya değişikliklerinde de büyük 

sorunlar yaşanmış ve gereğinden çok kişi dışarıda kalmıştır. 

Tedarik zincirinde eksiklik olmaması ve tüketicileri güvende tutmak için gereken 

malların teslim edilebilmesi amacıyla ambalaj / ambalaj malzemesi üretiminin 

temel imalat olarak kabul edilmesi ve gıda ve sağlık endüstrilerindeki tedarik 

zinciri ortaklarımızla eşit derecede kritik kabul edilerek, üretiminin her durumda 

sürdürülebilmesinin sağlanması uygun olacaktır.  

Üretim tesislerimizde sadece işçileri değil, aynı zamanda ambalajlarının koruduğu 

ürünleri kullanacak tüketicileri de korumak için Sağlık Bakanlığımız tarafından 

belirtilen sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaktadır. FASD üyeleri, işgücü ve 

destekledikleri ailelerin sağlığı ve güvenliği konusunda kararlıdır. Bu nedenle, 

bundan sonra uygulanacak sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalarda her türlü 

ambalaj ve ambalaj malzemesi üreten işyerleri ile bunların tedarikçileri ve 

çalışanlarının kapsam dışında olması gerektiği hususunun göz önünde 

bulundurulmasını tensiplerinize arz ederim. 
 

 

Saygılarımla, 
 

 
 

Fahri Özer 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği 
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