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“Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması”na
Rekor Katılım
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları 2020
Yarışması’nın kazananları belli oldu. Bu yıl rekor katılımın olduğu yarışmaya başvuru yapan 278 ambalaj, 13
farklı kategoride değerlendirildi, 133 ambalaj ödüle layık görüldü. Finale kalan tüm katılımcıların WorldStar ve
AsiaStar yarışmalarına da katılabildiği Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri ileri bir tarihte
İstanbul’da düzenlenecek özel bir törende verilecek.
dereceye giren katılımcıların ödülleri, Covid-19 salgınının
sona ermesinin ardından, İstanbul’da düzenlenecek özel bir
törende verilecek. Gecede, finale kalan 133 ambalaj arasından
Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik Ödülü alanlar ilan edilecek.
‘Altın Ödül’ almaya hak kazanan ürünler arasından ise Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliği ile en fazla 3 adet ‘Altın
Ambalaj Ödülü’ verilecek.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl
dokuzuncusu düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’
sonuçlandı. Ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve
tasarımcıların son iki yıldır piyasada var olan ambalajlarıyla
katıldıkları ve bu yıl dördüncü kez yurt dışından başvuruların
da kabul edildiği yarışma sektörden yoğun ilgi gördü. Bir
başarı öyküsü haline gelen ve artan katılımıyla Türkiye
genelinde marka olan yarışmaya bu yıl başvuru yapan 278
ambalajın 133’ü ödüle layık görüldü. Sekizincisi 2018 yılında
düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’na 210 başvuru
yapılmış, 113 ambalaj finale kalmıştı.
ASD Ambalaj Binası’nda, 17-18 Eylül 2020 tarihlerinde bir
araya gelen Seçici Kurul Üyeleri, yarışma şartnamesinde
yer alan 11 kriter doğrultusunda başvuruları değerlendirdi.
Kullanım kolaylığı ve üretim kalitesinden çevreye duyarlılığa,
tasarımdan özgünlüğe kadar yapılan değerlendirme sonrası
toplam 133 ambalaj finale kaldı. İki yılda bir düzenlenen
yarışmaya bu yıl en fazla başvuru gıda, grafik tasarım ve içecek
kategorilerinden oldu. Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması’nda

Profesyonel Jüri

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-ay-yildizlari-yarismasina-rekor-katilim-basin-bulteni
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Ambalaj Tasarımının Genç Yıldızları
Ödüllendirildi
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde
bu yıl 16.’sı düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Türkiye genelinde
17 farklı üniversiteden 101 projenin değerlendirildiği yarışmada 17 proje finale kaldı ve ödüle layık görüldü. ASD
Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bir ambalajın tasarımı en az içinde bulunduğu ürün kadar değerli. Genç tasarımcılarımızın
vizyonuna güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz.” dedi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed
TÜYAP işbirliğinde her yıl düzenlenen Ambalaj
Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2020’nin
kazananları belli oldu. Türkiye’de tasarım eğitimi
alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da
yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen
yarışmaya 17 farklı üniversitenin Grafik ve Grafik
Tasarım, Görsel İletı̇ şı̇ m Tasarımı, Endüstri
Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım
Bölümlerinden 101 öğrenci projesi başvuru yaptı.
Online olarak yapılan, 11 jüri üyesinin yer aldığı

1.Crack’t, Berk Can Yıldız
Selçuk Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı
Eylül Hıfzıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı

Seçici Kurul toplantısı
8 - 9 Temmuz 2020 tarihlerinde
gerçekleştirildi. Titizlikle
yapılan değerlendirme
sonrasında 17 proje finale
kalmaya hak kazandı. Selçuk
Üniversitesi ve TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi
öğrencileri Berk Can Yıldız ve Eylül
Hıfzıoğlu, ortak geliştirdikleri ‘Crack’t’
projesi ile yarışmada birinci oldu.
Selçuk Üniversitesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü öğrencisi İlyas
Sımpil, ‘Ojo’ adlı projesiyle ikinci
olurken, Eskişehir Teknik Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi
Rabia Elif Bulut ‘Standbox’ projesiyle
üçüncü olmaya hak kazandı.
Yarışmanın birincisi 6 bin TL, ikincisi
4 bin TL, üçüncüsü ise 3 bin TL para
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir
ödülünün sahibi olurken mansiyon alan
üç öğrenci 1.500’er TL ile ödüllendirildi. Ayrıca ilk üçe giren öğrenciler
12 ay boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya da hak
kazandı.

2.Ojo, İlyas Sımpil
Selçuk Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

3.Standbox, Rabia Elif Bulut
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-tasariminin-genc-yildizlari-odullendirildi-basin-bulteni
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“Ambalajlı Gıda Hayat Kurtarır”

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle ambalaj kullanımının önemine ve hijyenin
insan sağlığındaki kritik rolüne dikkat çekti. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir “Küresel salgın bizlere ambalajlı gıdanın
önemini bir kez daha hatırlattı. İsrafın önüne geçmek için de ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ambalajlı gıdaların
tercih edilmesi bu noktada kritik etkenlerden biri.” dedi.
Geçtiğimiz yılı 4,7 milyar dolar ihracatla
kapatan Ambalaj Sektörü, Türkiye’nin
toplam ihracatına aralıksız katkı
sunmanın yanında ambalajın
insan sağlığı, hijyen ve israfı
önleme konularında farkındalık
yaratmaya devam ediyor.
Ambalaj Sanayicileri Derneği
(ASD), 16 Ekim Dünya Gıda Günü
nedeniyle ambalaj kullanımının
önemine vurgu yaptı. Dernek, gıda
tüketimi
alışkanlıkları hakkında halkı
ASD Başkanı
bilinçlendirmek
amacıyla dünya genelinde
Zeki Sarıbekir
çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Gıda
Günü’nde ambalajın insan sağlığı ve hijyen konularındaki rolünü ve
ekonomiye sağladığı katma değeri bir kez daha vurguladı.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajli-gida-hayat-kurtarir-basin-bulteni

Ambalaj Sektöründen Yılın İlk Yarısında
2,4 Milyar Dolar İhracat
Ambalaj sektörü Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 414 milyon 219 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektör
ihracatı bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 11, değer olarak ise yüzde 4 arttı. Ambalaj Sanayicileri
Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Sektör olarak bu dönemde 883 milyon dolar dış ticaret fazlası
vermek bizler adına mutluluk ve gurur kaynağı. Diğer yandan en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında
Avrupa bölgesinin olması başka bir olumlu gelişme.” dedi.
Geçtiğimiz yılı 4,7 milyar dolar ihracatla kapatan ambalaj sektörü,
Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermeyi aralıksız sürdürüyor.
Sektör ihracatı bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine
göre miktar olarak yüzde 11, değer olarak ise yüzde 4 artış kaydetti
ve 2 milyar 414 milyon 219 bin dolar olarak hesaplandı.

İlk 10’da 7 Avrupa Ülkesi
Ambalaj sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke 197 milyon 530
bin dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Irak, İtalya,
İsrail, Fransa, ABD, Hollanda, İspanya ve Belçika takip etti. Ambalaj
türüne göre genel toplamlara bakıldığında plastik ambalajların
yüzde 65’lik payla ilk sırada, ikinci sırada ise yüzde 22 ile kağıt/
karton ambalajların yer aldığı görüldü.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sektorunden-yilin-ilk-yarisinda-2-4-milyar-dolarihracat-basin-bult
INDEX

04

ASD HABERLER

İSO 1000’e Ambalaj Sektöründen 58 Firma

Geçtiğimiz yılı 4,7 milyar dolarlık ihracat geliri ile tamamlayan ambalaj sektöründeki istikrarlı büyüme, ekonomi
çevrelerinde referans olarak kabul gören ‘İSO Birinci 500 + İkinci 500, İSO 1000’ Büyük Sanayi Kuruluşu listesine de
yansıdı. Listede, 34’ü Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam 58 ambalaj firması yer aldı. ASD
Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün her geçen gün daha fazla ihracat yapmak için ter döktüğünü ifade ederken, ana
hedefin Türkiye’de üretilen ambalajların en az yarısını ihraç etmek olduğunu bir kez daha vurguladı.

2019

2019

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan İSO Birinci
500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluş listelerinin toplamında,
Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında, 34’ü
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere 58 ambalaj

sektörü firması yer aldı. Listede yer alan 58 firmanın üretimden
satışlarının bir yıl öncesine göre yüzde 4,20 oranında arttığı,
ihracatlarının yüzde 3,33 azaldığı, buna karşılık çalışan sayılarının
yüzde 4,31 oranında yükseldiği görüldü.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/iso-1000e-ambalaj-sektorunden-58-firma-basin-bulteni

WorldStar Özel Ödül ve WorldStar Student
Kazananları Açıklandı
Dünya Ambalaj Örgütü – WPO, 25-26 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlediği WorldStar Sanal Ödül
Töreninde, Özel Ödül Kategorilerinde ( Başkan Ödülü, Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Sürdürülebilir Ambalaj
Ödülü, Gıda Tasarrufu Sağlayan Ambalaj Ödülü, Pazarlama Özel Ödülü ) ve WorldStar Student
yarışmasında Altın, Gümüş ve Bronz Ödül kazananlarını açıkladı.
organize edilen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışmasında
finale kalan ve WorldStar Student yarışmasında Bronz Ödül
almaya hak kazanan öğrenciler ile WPO’da Eğitimden Sorumlu
Başkan Yardımcısı olan ASD Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan
konuşma yaptılar.
Ödül kazananların tam listesine ve sanal ödül töreni videolarına
WPO’nun web sayfasından ulaşabilirsiniz; www.worldpackaging.org.

WorldStar Sanal Ödül Töreninde, WorldStar Ödül Kazananları ve
WorldStar Student Kazananları röportaj videolarıyla yer aldılar.
Törende, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından

İlgili İngilizce filmleri bağlantılardan izleyebilirsiniz;
https://bit.ly/3nhMuaW - https://bit.ly/36x38xf
INDEX
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Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı
20-23 Ekim 2021’de TÜYAP İstanbul’da…
Yerel ve uluslararası katılımcılarını, nitelikli sektör profesyonelleri ile buluşturacak olan Dünyanın ve bölgesinin
en kapsamlı ve etkili fuarlarından biri olan Avrasya Ambalaj İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı, 2021
yılında 20-23 Ekim tarihlerinde Tüyap İstanbul’da gerçekleşecek.
da ekleyerek, hibrit fuar deneyimini de sunan Tüyap Fuarcılık
Grubu, yüz yüze görüşmelerin gücüne bir de online toplantıları
ekledi. Böylece Avrasya Ambalaj İstanbul katılımcıları, Fuara
gelemeyen sektör profesyonelleri ile online platformda
buluşacak.

Ticaret için önce sağlık: TSE Covıd-19 Güvenli Hizmet
Belgeli TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar, yeni ihracat pazarlarına açılmak, stratejik iş ortaklıkları
aramak veya mevcut pazar paylarını artırmak isteyen katılımcıları
için etkin bir ticaret platformu olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.
Türkiye’de ambalaj sektörünün daha fazla ihracat yapması için
önemli fırsatlar sunmaya devam eden Avrasya Ambalaj İstanbul
2021 için 400 firma yerini şimdiden onayladı.

Business Connect Programı ile ziyaretçiler ve
katılımcılar online platformda buluşuyor

Tüyap Fuarcılık Grubu, dijital dönüşüme yaptığı yatırımları
ile Yeni Nesil Fuarcılık Uygulamaları kapsamında katılımcı ve
doğru alıcıları bir araya getiren MyTüyap dijital platformu ile yıl
boyu fuar süresiyle sınırlı olmayan kesintisiz ticaret bağlantıları
sağlamaya devam ediyor.
Ayrıca, katılımcılarına ve ziyaretçilerine yüksek verimli bir fuar
süreci yaşatmak için hizmetlerine Business Connect Programı’nı

Yeni dönemde ‘ticaret için sağlık’ mottosuyla fuarlarını
düzenleyen TÜYAP, Türk Standartları Enstitüsü’nün Covid-19
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı
şartlarını yerine getirerek TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi
almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi olmayı başardı.
Fuar süresince HES kodu ile fuar alanına giriş, maske ve sosyal
mesafe kurallarının dışında, ayrıca hijyen uygulamaları, ateş
ölçümü, sosyal mesafeye uygun ortak alanlar, havalandırma
sistemlerindeki iyileştirmeler gibi T.C. Sağlık Bakanlığı’nın
yönergelerine uygun bir şekilde tasarlanan fuar alanında gerek
dijital kayıt ve kapı giriş süreçleriyle, gerekse katılımcıların
kullandığı sistem üzerindeki geliştirmeler ile süreçler mümkün
olduğunca temassız olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Sektörün gücü ile 2021’de birlikteyiz

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Ambalaj Sanayicileri Derneği
(ASD) ve REED TÜYAP Fuarcılık işbirliğinde, Ambalaj Makinecileri
Derneği (AMD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Etiket
Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği
(KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu
Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj
Sanayicileri Derneği (SEPA) destekleri ile organize ediliyor.

Fuar Proje Ekibine ulaşmak için:
www.packagingfair.com - team@packagingfair.com
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Bakan Kurum’dan
“Türkiye Çevre Ajansı”
Açıklaması
Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat
Kurum, daha
yaşanabilir
bir çevre için
attıkları adımlara
Çevre Ajansıyla
bir yenisini
eklediklerini belirtti. Bakan Kurum,
“Çevre Ajansının kurulmasını
sağlayan düzenlememizle Depozito
İade Sistemi’nin etkinliğini tek bir
merkezden, Çevre Ajansımızdan
yöneterek artıracağız” dedi.
Türkiye Çevre Ajansının kurulması,
“Sıfır Atık” ve çevre dostu bisikletli
ulaşımın yaygınlaştırılması için AK
Partili milletvekillerince TBMM’ye
sunulan yasa teklifinin Çevre
Komisyonunda kabul edildiğini
hatırlatan Kurum, depozito İade
Sistemi ile yıllık 20 milyar adedi
aşan içecek ambalajı atıklarının
daha temiz bir şekilde toplanacağını
kaydetti. Kurum, 3-4 yıl içerisinde
atıkların yüzde 90’ının geri dönüşüme
ulaştırılacağını ve her yıl en az 1
milyon ton ilave atığın oluşmasının
önleneceğini bildirdi.
Çevrenin korunmasına yönelik
toplumsal duyarlılık ve farkındalık

oluşturma
misyonu bulunan
Türkiye Çevre
Ajansının sıfır atık
uygulamalarının
yaygınlaştırılması
için çalışmalar
yürütüp ilgili
paydaşlara destek vererek Sıfır Atık
Projesi’ne önemli katkı sağlayacağını
belirten Kurum, şunları kaydetti:
“Çevre dostu ulaşım araçlarının
kullanımının kolaylaştırılması ve
yaygınlaştırılmasını içeren yeni
düzenlemeler elektrikli skuteri
yasal bir zemine kavuşturdu. Yasa
teklifinin Çevre Kanunu’na ilişkin
önemli düzenlemelerinde ise
atık yönetim sorumlusu, motor
yağlarının yönetimi, eko etiket ve
çevre kirliliğinin önlenmesinde
caydırıcı etkiye sahip idari para
cezaları hususlarının kapsamlarını
da genişletiyoruz.” Bakan Kurum,
yaşanabilir çevre hedefleri dâhilinde
geliştirilen düzenlemenin Çevre
Komisyonu’ndan geçtiği gibi yakın
zamanda TBMM Genel Kurulu’ndan
da geçerek yasalaşmasını ümit
ettiklerini belirterek, başta
milletvekilleri olmak üzere emeği
geçenlere şükranlarını sundu.

Vestel’den Maske
Dönüşüm Ünitesi
Vestel, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde
sosyal sorumluluk odaklı bir çalışmaya imza attı.
Vestel, toplum sağlığı için ciddi risk oluşturan bu
durumun önüne geçilmesine destek ve toplumsal
farkındalık oluşturmak amacıyla “Maske Dönüşüm
Ünitesi”ni tasarladı.
Vestel mağazalarında konumlandırılan Maske
Dönüşü Ünitesine atılan maskeler hem toplum
sağlığının tehdit edilmesini engelleyecek hem
de her dolu ünite bir görme engellinin hayatında
fark yaratacak bağışa dönüşecek. Vestel ve YGA’lı
gençler tarafından geliştirilen, TIME’ın geçen yıla
damga vuran 100 icattan biri olarak gösterdiği
Akıllı Baston WeWALK, maskesini bu üniteye atan
bireyler sayesinde Askıda Ne Var Sosyal Sorumluluk
Platformu aracılığıyla görme engelli bir bireye
bağışlanacak. “Kendini koru, çevreni koru, herkesi
koru” söylemiyle yola çıkan Maske Dönüşüm Ünitesi
Projesi ilk olarak Zorlu Center, Vestel Ekspres
mağazaları (Kızıltoprak, Feneryolu, İnönü Caddesi,
Suadiye, Serasker), Beşiktaş, İzmir Mavibahçe,
Karşıyaka ve Alsancak’ta hayata geçirildi. Bakırköy
ve Bahçeşehir’de de konumlandırılacak Maske
Dönüşüm Ünitesi’nin kısa sürede 200 noktaya
ulaşması planlanıyor.

Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracatı 1,28 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşti
Türkiye, kağıt ve karton ürünleri sektörü, pandemi kaynaklı
kayıplarını büyük oranda geri alarak Ocak-Eylül döneminde 1,28
milyar dolarlık ihracat yaptı. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos
ve Eylül döneminde ciddi bir toparlanma yaşayan sektör, 2019
yılının aynı döneminde 1,32 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat
rakamına büyük oranda yaklaştı. Başta İngiltere olmak üzere,
Almanya, ABD, Çin, Bulgaristan, Mısır, Fas, İsrail, Irak ve İran en çok
ihracat yapılan ülkeler olurken, 2019 yılında ilk on sıralamasında yer
almayan Çin’de gösterilen performans dikkat çekti.
İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (İİB)
Başkan Yardımcısı Alican Duran, kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün
pandemi kaynaklı kayıplarını özellikle Haziran-Eylül dönemindeki
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üstün performansı ile büyük oranda
geri aldığını söyledi. Sektörün ihracat
pazarlarının ağırlıklı olarak endüstrisi
gelişmiş ülkeler olduğuna dikkat
çeken Duran, Türkiye’nin özellikle
karton ambalajda Avrupa’nın üçüncü
büyük üreticisi olduğunu kaydetti.
Duran, konuşmasına şöyle devam
etti: “Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri
sektörü olarak pandemiye rağmen kimi alanlarda güzel gelişmeler
yaşamadık. Yüzde 11’ini elinde bulundurduğumuz Avrupa karton
ambalaj pazarı üretim sıralamasında İngiltere’yi de geride bırakarak
iki basamak yükseldik ve üçüncü büyük üretici olduk” dedi.

07

SEKTÖRDEN

İKMİB, Genç Kimyacıları ve Kadın Kimyacıları Bekliyor

Kimya ihracatçılarının çatı kuruluşu İstanbul
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği (İKMİB), hem genç kimyacıları hem
de kadın kimya ihracatçılarını bir araya
getirmek, yeni bir farkındalık yaratarak
sektördeki sinerjiyi yükseltmek amacıyla
“İKMİB Gençlik Komitesi”ni ve “İKMİB Kadın
Kimya İhracatçıları Komitesi”ni kurdu. İKMİB
bünyesinde yer alan ve alt sektörlere dair
daha etkin ve verimli çalışma yapabilmek
adına oluşturulmuş birer çalışma grubu olan
alt sektör komiteleri ile sektörün sorun ve
çözüm önerileri değerlendirilirken, sektörün
gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar
yapılıyor.
İlk toplantısını dijital olarak gerçekleştiren
Gençlik Komitesi’nde genç kimyacılarla bir
araya gelen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı

Adil Pelister, “Gençlerimizin sektörümüzün
gelişimine büyük katkı sağlayacağına
inancımız tam. Geleceğimizin teminatı
gençlerimizin her zaman yanındayız ve
destekliyoruz. Bu kapsamda iş birliğimizin
devamı ve sürekliliğinin sağlanması adına
İKMİB bünyesinde oluşturduğumuz ‘Gençlik
Komitesi’ne katkılarınızı bekliyoruz” dedi.
“İKMİB Kadın İhracatçıları Komitesi”ni
de kurduklarını söyleyen Pelister, “Kadın
ihracatçılarımız sektörümüz için büyük
bir güç oluşturacak. Yönetimde daha
fazla olmaları gerektiğine inanıyoruz.
Kadınlarımızın olduğu her yerde bir disiplin
var ve sonuç odaklı işlere imza atılıyor.
Biz de İKMİB olarak sektörümüzde kadın
ihracatçılarımızın daha aktif rol almalarını
destekliyoruz ve bunun için her zaman
yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde
Gıdanın Geleceği Konuşuldu
Sürdürülebilirlik
Akademisi ve Türkiye
Gıda İşverenleri
Sendikası (TÜGİS)
tarafından, T.C. Tarım
ve Orman Bakanlığı’nın
destekleriyle altıncısı
düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, yurt içi ve yurt dışından
önde gelen gıda markaları, girişimciler, yatırımcılar, kamu ve
sivil toplum temsilcilerini bu kez ‘ekran başında’ buluşturdu.
Pandemi nedeniyle herkese açık ‘online’ etkinlik olarak 22 Ekim
2020 tarihinde yapılan zirvede, pandemi sonrasında gıda ve tarım
sektörlerini bekleyen gelişmeler ve çözüm önerileri tartışıldı.
Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa,
Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada,
“Covid-19, hiçbir gıda sektörü temsilcisinin veremeyeceği kadar
güçlü bir mesajı tüm dünyaya vermiş oldu. İnsanoğlunun sağlıklı,
besleyici, yeterli, ulaşılabilir ve uygun fiyatlı gıda ürünlerini
sürdürülebilir şekilde tedarik edebilmesi için topraktan çatala,
çataldan çöplüğe ya da yeniden kazanım noktalarına kadar
gıdayla ilgili her değer halkasında en yüksek verimliliğe ulaşmayı
sağlayacak çalışmaları yürütmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
60’ı aşan konuşmacı ile Sürdürülebilir Gıda Zirvesi 2020 de “Gıda
Perakendesi Hayvan Refahi ve İzlenebilirlik İçin Neler yapılmalı’’,
“Sağlıklı Yaşam İçin Gelecek Besinlerde”, “Gıda ve Tarımda Dijital
Dönüşüm”, “Türkiye Organik Pazarındaki Fırsatlar ve Riskler,
Sağlıklı Beslenme ve Yerel Gıdalar”, “Alışverişçi Davranışları
Nasıl Değişecek”, “Gıdanı Koru ve Açlığa Son’’, “Ev dışı Tüketim
Sektörünün Sürdürülebilirliği için Tedarikte Güven Zinciri” gibi
oturumlar yer aldı.
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Bahçeden, İnovasyonla Büyüyor
lezzetlerimizi güçlü markamız
Bahçeden’in profesyonelliği
altında toplamaya karar
verdik” dedi.

Ambalaj, içindeki
ürünün kimlik kartıdır
Peyman’ın, çiğ ve kavrulmuş kuruyemiş ile kuru
meyve ürünlerini bir araya
toplayan yeni Bahçeden,
gurme ve sağlıklı lezzetler
tüketmek isteyen kuruyemiş
severler için raflardaki yerini
aldı. Bahçeden’in geçirdiği
dönüşüm hakkında bilgi
veren Peyman CEO’su Kaan
Baral, “Sağlıklı beslenme
bilinci arttıkça, sağlıklı atıştırmalık olarak kuruyemişe olan
talep de artıyor. Yaptığımız
araştırmalarda, tüketicilerimizin Bahçeden ürünlerini
alırken çiğ, kavrulmuş ayrımı
yapmadığını, tükettiği ürüne
dair önemli sağlık ve fayda
bilgilerini ambalajın üzerinde
okumak istediğini gördük.
Biz de tüketicilerimizin bu
isteklerini ambalajlarımıza
yansıttık, çiğ, kavrulmuş
ayrımını ortadan kaldırarak,
tüm doğal, sağlıklı ve gurme

Peyman olarak toplumda
sağlıklı gıda okuryazarlığını
artırma hedefiyle ambalajlarını da yeniden
tasarladıklarını söyleyen
Kaan Baral, “Sağlığına ve
yaşam kalitesine değer
veren tüketici artık ambalajın
üzerindeki etiketi, uyarıları,
sağlık bilgilerini inceliyor ve
değerlendiriyor. Bu da sağlıklı
gıda okuryazarlığının gelişimi
adına bizi mutlu ediyor. Yeni
ambalajlarımızda ürünün
hangi besin değerlerini ve
vitaminleri taşıdığı, glütensiz
ve yüksek lif içerdiği gibi detaylı bilgiler yer alıyor. Ayrıca
tüketicilerimizin aradıkları
lezzetlere daha kolay ulaşabilmesi için ambalaj tasarımlarımızda çiğ ürünleri beyaz,
kavrulmuş ürünleri ise yeşil
renkle ayrıştırdık. Tüketicilerimizin karşısına inovatif
ürünlerle çıkmaya devam
edeceğiz” dedi.
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Migros, Özgün Markalarına Uluslararası Ödül
Migros, Private Label Manufacturers Association (PLMA)
tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en itibarlı
organizasyonlarından biri olarak kabul edilen “Uluslararası
Özgün Markalar” yarışmasında iki Mükemmellik Ödülü kazandı.
Dünya çapında 4.500’den fazla üyesi bulunan PLMA’nın
“Uluslararası Özgün Markalar” yarışmasının kazananları, PLMA
tarafından yayınlanan basın bültenleri ile uluslararası basına
duyuruldu.Bu yıl 23 ülkeden 70 perakendecinin yaklaşık 550
ürünle başvuru yaptığı yarışmada ürünler PLMA’nın uluslararası
jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda
Migros’un Un ve Temel Pişirme Malzemeleri kategorisindeki M
Life Glutensiz Un ve Kadın Bakım kategorisindeki Migros Ultra
Hijyenik Ped ürünleri; görünüşü, yarattığı fayda, fiyat-kalite
karşılaştırması, ambalaj gibi birçok kriteri başarıyla geçerek
“Salute to Excellence Awards” almayı başardı.
Jüri üyeleri, Migros’un son zamanlarda sadece gluten
hassasiyeti olanların değil, sağlıklı yaşam trendiyle glutensiz

ürünleri tercih eden müşterileri için ürettiği M Life Glutensiz
Un’u “En iyi ürün, iyi fiyata”, “Çok iyi lezzet”, “Ambalajla
çok iyi iletişim” ve “Çok iyi konsept, çok iyi lezzet” şeklinde
yorumlarken; bambu içerikli ve saflaştırılmış formülü ile
dikkat çeken, ayrıca renklendirici, paraben ve parfüm
içermeyen Migros Ultra Hijyenik Ped için “Kalitesine göre fiyatı
inanılmaz”, “Yenilikçi bir ürün” ve “İyi konsept ve uygun fiyat”
değerlendirmesi yaptı.

Tüm Belediyeler 2021 Sonuna
Polinas Koronavirüsü
Kadar Sıfır Atık Sistemine Girecek Yok Eden Koruyucu
Çevre ve
Film Üretti
Şehircilik Bakanı
Murat Kurum,
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı
binasından
başlatılan Sıfır Atık
uygulamasının
bugün 49 bin
kamu kurum ve kuruluş binasına ulaştığını, bu sayede enerjide tasarruf
edilirken, çevrenin kirlilikten korunduğunu söyledi.

Ücretli poşet uygulaması ile plastik poşet kullanımında %80 azaltım
sağlandığı bilgisini de veren Kurum, gelecek yıllarda dijital atık konusunun
gündeme geleceğine ifade ederken, Türkiye’deki tüm yazılım ve uygulama
teknoloji yatırımlarının birbiri ile uyumlu olması kirlilik açısından çok ciddi
önemle sahip olduğunu dijital sıfır atık anlayışıyla Türkiye’nin teknoloji ve
yazılım çöplüğü olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.
Murat Kurum nüfusu 250 binin üzerinde olan 88 büyükşehir ilçe
belediyesinin 2020 sonuna kadar sisteme geçişi tamamlanacağını ve
belge alacağını kaydederken, bunun ülke nüfusunun yarısına denk
şekilde 40 milyon kişinin sisteme dahil olması anlamına geleceği
değerlendirmesinde bulundu. 2020 sonuna kadar da Türkiye’deki tüm il
ve ilçe belediyelerinin sisteme geçişi tamamlamış olacağını da söyleyen
Çevre Bakanı Kurum Öte yandan 250 bin nüfus altı büyükşehir ilçe
belediyeleri, il merkez ilçe belediyeleri ile belediye birlikleri 31 Aralık
2021’de, il merkez ilçe belediyeleri dışındaki diğer belediyeler, mücavir
alan dışındaki il özel idareleri için de sisteme geçişin son tarih 31 Aralık
2022 olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
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YILDIZ Holding
bünyesinde faaliyet
gösteren Polinas,
COVID-19 virüsünü
yüzde 99,2 oranında
yok ettiği kanıtlanan
gümüş iyonlu
koruyucu film
üretti. Bakteri ve
virüslere karşı etkili olduğu yüzyıllardır bilinen gümüş
iyonu içeriğine sahip ve “BOPP AB1F1/30µ” ismiyle
tescillenen film, salgınla mücadelede önemli bir
gelişme olarak görülüyor.
Polinas CEO’su Faik Önaldı, bakteri ve virüse karşı
etkinliği laboratuvar ortamında da kanıtlanan
koruyucu filmin sağlık ve gıda başta olmak üzere
pek çok sektörde kullanım alanı bulacağını söyledi.
Önaldı, “Koruyucu filmimiz salgınla mücadelede
eldiven, gıda ambalajı, catering ekipmanı gibi çok
geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Anti-COVID-19
filmimiz ambalajlar üzerinde koruyucu katman görevi
üstlenecek. En önemlisi de pandemiyle mücadelenin
kahramanları olan sağlık çalışanlarının giydiği
eldivenlerin üzerine ilave bir eldiven olarak üretilmesi
durumunda etkili bir koruma sağlayacak. Bu filmimiz
sayesinde pandemiyle mücadelede yeni bir cephe
açacağımıza inanıyorum” dedi.
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ASAŞSANAT, Heykel Yarışması ile
Sanatçıların Tasarımlarını Hayata Geçiriyor
ASAŞ’ın, sanat üretim
merkezi olarak
adlandırdığı ve
sanatçıların üretim ve
tasarım çalışmalarına
destek vermek amacıyla
kurduğu ASAŞSANAT
tarafından iki yılda bir
düzenlenen Heykel
Yarışması’nın kazananları
belli oldu. Alüminyum alanında ilk ve tek olma özelliğine sahip
heykel yarışmasının kazananları, tasarımlarını ASAŞSANAT
bünyesinde hayata geçirme şansı elde etti. Yarışmanın
birincisi Furkan Depeli oldu. Marmara Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu Depeli, 25 bin TL
para ödülünün de sahibi oldu.Yarışma kapsamında 64 maket
arasından seçilen ilk üç tasarım, ASAŞSANAT bünyesinde
hayata geçirilecek. Jürisinde Prof. Meriç Hızal, Prof. Süleyman

Saim Tekcan, Prof. Mustafa Pilevneli, Öğretim Görevlisi
Ziyaeetin Nuriev, ASAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar
Yavuz, ASAŞSANAT Yöneticisi Mert Ege Köse gibi alanında
uzman isimlerin yer aldığı yarışmada ikinciliğe Bahadır Hızol,
üçüncülüğe ise Nermin Ülker layık görüldü. Ayrıca ikinci 15 bin
TL, üçüncü ise 10 bin TL’lik para ödülünü almaya hak kazandı.

ASAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar Yavuz, “ASAŞ olarak
2015 yılında sanatçı, akademisyen ve öğrencileri bir araya
getirmek ve karşılıklı sinerjiyle öğrenme, tasarlama ve üretim
süreçlerini desteklemek amacıyla ‘Sanat üretim merkezi’ olarak
adlandırdığımız ASAŞSANAT’ı kurduk. ASAŞSANAT ile genç
yetenekleri desteklerken profesyonel sanatçı ve tasarımcılara
eserlerini üretebilmeleri için profesyonel atölye hizmeti ve
artizan desteği veriyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıl hizmete
sunmayı planladığımız sanat atölyesi ile sanatın ve tasarımın
çeşitli alanlarında üretim yapan kişilere kapılarımızı açmayı
hedefliyoruz” dedi.

Borsa İstanbul’da Gong Şişecam için Çaldı
Cam sanayinin yanı sıra soda ve krom bileşiklerini kapsayan
kimyasallar alanında küresel bir oyuncu olan Şişecam, Türkiye
sermaye piyasalarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük
birleşme işlemini tamamladı. 5 Ekim 2020 tarihinde Borsa
İstanbul’da gong Şişecam için çaldı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel
Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, İş Bankası Yönetim Kurulu
Başkanı Füsun Tümsavaş, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı
ve İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve
Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın
birlikte çaldıkları gongla seans açıldı.
Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, gong
töreni sonrasında yaptığı açıklamada, küresel

rekabette Şişecam’ın gücüne güç katmak amacıyla tüzel kişilik
ve hissedarlık yapısında sadeleşmeye giderek, tüm faaliyetlerini
tek çatı altında birleştirdiklerini kaydetti. Birleşme hamlesinin
Şişecam’ın uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki
rekabetçi hedefleri açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu
ifade eden Kırman, “Şişecam yüzde 49 ile Türkiye’nin halka
açıklık oranı en yüksek sınai şirketi oldu. Uluslararası çapta
da niteliksel açıdan benzerlerine çok az
rastlanabilecek bu süreçteki koşulsuz
destekleri için hissedarlarımıza, değerli
katkılarıyla bu başarıyı mümkün kılan
çalışanlarımıza, Şişecam’a duydukları
güven ve bağlılıklarından dolayı
müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza teşekkür
ediyoruz” diye konuştu.

Ürün Denetimleri Yüzde 11, Cezalar Yüzde 20 Arttı
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılında 8 kuruluş tarafından
denetlenen ürün parti sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak
267 bin 594 oldu. Toplam denetim sayısı 1 milyon 402 bin 653 olarak
kaydedildi.

Geçen yıl Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimler yüzde 47
artarken, Tarım ve Orman Bakanlığında yüzde 25, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığında yüzde 9, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yüzde 8,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimlerinde yüzde 8 artış
gerçekleşti. Bazı bakanlıkların denetimlerinde kısmi azalma oldu.
Değerlendirmeye alınan ürünlerin yüzde 43’ü Tarım ve Orman
Bakanlığı, yüzde 28’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca denetlendi. Bu
iki kuruluşu, yüzde 22’lik payla Sağlık Bakanlığı takip etti.
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Geçen yıl denetlenen ürünlerde tespit edilen uygunsuzluk ve
güvensizliğin toplama oranı 2018’de yüzde 19 iken 2019’da yüzde
12’ye düştü. Toplam uygunsuz ve güvensiz bulunan ürün parti
sayısı yüzde 6 azalarak, 33 bin 403’ten 31 bin 233’e geriledi. Yıllar
itibarıyla bakıldığında, 2019’da
uygunsuz ve güvensiz ürünler
için uygulanan idari para
cezalarının arttığı görüldü.
Diğer taraftan uygulanan
idari para cezalarının toplamı
2019’da bir önceki yıla göre
ciddi değişim göstererek
yaklaşık yüzde 20 arttı ve 180
milyon 73 bin 558 lirayı buldu.
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Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği
Resmi Gazete’de Yayımlandı
Yönetmelik, Resmi
Gazete’de 31 Ekim 2020
tarihinde yayımlandı.
Gıda kodeksinin
hazırlanmasında görevli
olacak olan Ulusal Gıda
Kodeksi Komisyonunun
(UGKK) oluşumu, çalışma
usul ve esasları ile gıda kodeksi hazırlama usul ve esasları
yeni yönetmelikte düzenlenmektedir. Yönetmelik hükümleri
kapsamında Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu ve alt komisyonlar
oluşturuluncaya kadar mevcut Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu
ve alt komisyonları çalışmalarına devam edecektir.
UGKK; Bakanlıktan gıda konusunda görev yapan üç üye,
Sağlık Bakanlığından en az daire başkanı düzeyinde iki üye,
her iki bakanlık tarafından ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda
uzman bilim insanı niteliğinde ikişer üye, Türk Standardları
Enstitüsünden bir üye, gıda konusunda faaliyet gösteren ve en
fazla üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşundan bir üye olmak
üzere toplam on bir üyeden oluşmaktadır.

UGKK’nın Görev ve Yetkileri;

n Gıda kodeksi çalışma kararının alınması ve yöntem

belirlenmesi.
n Gıda kodeksi ile ilgili uluslararası toplantılar için Bakanlık
tarafından oluşturulan ulusal görüşlerin değerlendirilmesi.
n Gıda kodeksi ile ilgili ulusal görüşlerin oluşturulması
aşamasında gerekli olacak verilerin sağlanmasında ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması ve verilerin
toplanması.
n Gıda kodeksine ilişkin Bakanlık tarafından sunulan
hususların değerlendirilmesi.
n UGKK’ya sunulan mevzuat taslakları için yayım kararının
alınması.
n Gerekli görüldüğünde, taslaklarda değişiklik yapılması veya
tekrar çalışma kararı alınması.
n Gerekli görüldüğünde, alt komisyon tarafından görüş
değerlendirmesi yapılmaksızın, gıda kodeksinin hazırlanması,
yayımlanması veya yürürlükten kaldırılması kararının
alınması.
n Alt komisyon üyelerinin onaylanması olarak belirlenmiştir.

Yönetmeliğin tam metnine bağlantıdan ulaşılabilir;
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201031-7.htm

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve
Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan
getirildi. Resmi Gazete’de 10.11. 2020
tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı
Kararı’na göre, görevden affını
isteyen ve talebi kabul edilen Berat
Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye
Bakanlığına Lütfi Elvan atandı. Atama,
Anayasanın 104’üncü ve 106’ncı

TCMB Başkanlığına Naci Ağbal Atandı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) Başkanı Murat
Uysal görevinden alınarak, yerine
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan imzasıyla
07.11.2020 tarihinde yayımlanan
kararlara göre, TCMB Başkanı
Murat Uysal, görevden alındı
ve boşalan göreve Naci Ağbal
atandı. Ağbal’dan boşalan
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve

Bütçe Başkanlığına, İbrahim
Şenel getirildi. Cumhurbaşkanlığı
Ekonomi Politikaları Kurulu
Üyeliğine de Nihat Zeybekci
atandı.
Kaynak: AA

INDEX

maddeleri gereğince yapıldı. Elvan, 64.
Hükümet’te Başbakan Yardımcısı ve 65.
Hükümet’te Kalkınma Bakanı olarak
görev aldı. 27. Dönem AK Parti Mersin
Milletvekili olan Elvan, TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini
yürütüyordu.
Kaynak: AA

2020 Yılı Depozito Bildirimleri
Hakkında Bakanlık Duyurusu Yapıldı
T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından, “Yeniden
Kullanılabilir Ambalajlara
Yönelik Depozito Uygulama
Planları ve Planların
Değerlendirilmesine” ilişkin
yeni bir duyuru yayımlandı.
Duyuruya web sayfamızdan veya Bakanlığın Ambalaj
Bilgi Sistemi içindeki duyurular bölümünden
ulaşabilirsiniz.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/2020-yilidepozito-bildirimleri-hakkinda-bakanlik-duyurusu
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2020 Nobel Barış Ödülü Dünya Gıda
Programı’na Verildi
Nobel Komitesi 2020 Nobel Barış
Ödülü’ne BM Dünya Gıda
Programı’nın (WFP) değer
görüldüğünü açıkladı. İtalya’nın
başkenti Roma merkezli kuruluşun
çatışmadan etkilenen bölgelerde
barış koşullarının iyileştirilmesine
yönelik katkılar sağladığı da
vurgulandı. Nobel Ödülleri’nin Twitter
hesabından yapılan açıklamada,
“Açlığın bir savaş ve çatışma silahı
olarak kullanılmasını önleme
çabalarında itici güç olarak hareket
ettiğinden dolayı” bu yılki Barış
Ödülü’nün WFP’ye verildiği belirtildi.

BM bünyesinde faaliyet gösteren
Dünya Gıda Programı, yardıma
muhtaç ülkelerde ekonomik ve
sosyal kalkınmanın desteklenmesi
için gıda yardımısağlanmasını temin
ediyor. Ayrıca acil durum ve kriz
anlarında ortaya çıkan gıda
ihtiyaçlarının karşılanması
konusunda da faaliyet yürütüyor.
Program, BM kuruluşları ve FAO’nun
tavsiyeleri uyarınca dünya gıda
güvenliğinin desteklenmesi
konularında, 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri doğrultusunda
yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Inkmaker, SWESA
Dosiersysteme GmbH’yi
Satın Aldı
Inkmaker srl,
özelleştirilmiş dozaj
sistemlerinde
uzmanlaşmış
bir Alman şirketi olan SWESA’nın
satın alımını duyurdu. Yakın
zamanda gerçekleşen alım;
SWESA Dosiersysteme
GmbH’nin, İtalya merkezli
Inkmaker Group’un, müşterisine
toplam proses mühendisliği
sunma konusundaki küresel
hedefine ulaşma hedefini taşıyor. Inkmaker srl; geçen yıl Ekim
ayında gerçekleşen İngiltere’deki
Rexson Systems Limited ve
Vale-Tech Limited şirketlerinin
satın alınması ile, bu yılın başlarında da İtalya’da Tecnopails
S.n.c’ni de satın alarak küresel
iddiasını korumaya devam ediyor.

Çevresel teknolojiye önem veren
SWESA, ekolojik ve ekonomik
fikirleri FLEXO ve SMARTMaster

gibi yenilikçi
dozaj sistemleriyle
gerçekleştiriyor. Makineler
pazarda sağlam, dayanıklı ve
sık bakım gerektirmemeleriyle
biliniyor. SWESA, satın alma
sonucunda Almanya Eltville
am Rhein’deki işletmesinden
gıda ambalajı, ofis mobilyası
ambalajı, kağıt mendil ve
ağır hizmet oluklu ambalaj
endüstrileri için özel dispensing
sistemlerine odaklanmaya da
mevcut SWESA müşterilerini
desteklemeye de devam
edecek. Inkmaker Group’un
Boya ve Kaplama, Su bazlı ve
solvent bazlı Sıvı Mürekkep,
Tekstil ve Boyahane pazarı ile
laboratuvar ekipmanı da dahil
olmak üzere markalarının tüm
temsil hakları, Türkiye’de Odak
Kimya Endüstrisi Ürünl. Ltd.
Şti.’ne ait.
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Walmart, İnsan İş
Gücüne Dönüş Yaptı
Walmart, 2015
yılından beri envanterini yönetmek için
otonom robotlar
kullanıyordu. Bossa
Nova isimli robotik
şirketinin geliştirdiği
bu otonom robotlar,
yaklaşık 500 Walmart
mağazasında yer
alıyordu. Robotlar,
stokta bulunmayan
ürünleri tespit edebiliyor, çalışanların ve alışveriş yapan
kişilerin ürünleri bulmalarına yardımcı olabiliyordu.
Beş yıllık bir ortaklığın ardından Walmart, üretkenliği
artırmak ve işçilik maliyetlerini düşürmek adına
otonom robotların üreticisi olan Bossa Nova Robotics
Inc. ile olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Walmart’ın bu kararı vermesinde robotların, insanlar
ile aşağı yukarı aynı hızda iş yapması etkili oldu. Bir
Walmart yetkilisi, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada,
perakende devi olarak otomatikleştirilmiş iş gücü için
gelecek planlarından tamamen vazgeçmediklerini,
ancak envanterlerini en iyi şekilde anlamak ve izlemek
için yeni teknolojileri aramaya, test etmeye ve yatırım
yapmaya devam edeceklerini söyledi ve her türlü işe
yarar teknoloji ile ürünleri olabildiğince çabuk raflara
taşımanın hedefleri olduklarını dile getirdi.
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P&G Yeniden Doldurulabilir
Şampuan Şişesi Sistemini Tanıttı
P&G; Head & Shoulders, Pantene, Herbal
Essences ve Aussie gibi şampuan markalarını kapsayan “good refill system” adlı
yeniden doldurulabilir şişe sistemini tanıttı.
Good refill system, Reuters Responsible
Business Summit’te duyuruldu. Sistem,
standart şampuan şişelerinden mililitrede
%60 daha az plastik kullanılarak yapılmış
yeniden kullanılabilir alüminyum şişelerin
yanı sıra geri dönüştürülebilir yeniden
doldurma torbalarını da kapsıyor.

Avrupa saç bakımı ürünlerinden sorumlu
genel müdür Artur Litarowicz, bunun
sadece bir başlangıç olduğunu, daha yapılacak çok şey olduğunu 2030 Responsible
Beauty hedeflerine hızla ulaşma yolunda
ilerleyeceklerini belirtti.

Bu yeni ambalajlar, önümüzdeki yıl Avrupa çapında raflarda
yerini alacak ve bu sistem tahmini 200 milyon hanenin ambalajlarını
geri dönüştürüp yeniden kullanmasına olanak sağlayacak. P&G

Sistem, P&G Beauty’nin 2021 sonuna
kadar şampuan ve saç kremi şişelerinde saf
plastik kullanımını % 50 azaltma hedefinin
bir parçası. Marka, yılda 300 milyon daha
az plastik şişe üretilmesini hedefliyor.
Temmuz ayında P&G, Conservation International ve WWF ile iş
birliği yapmış, önümüzdeki 10 yılda karbon nötr olma taahhüdünde
bulunmuştu.

Siemens Türkiye
IOT EDGE Araştırma
Laboratuvarı Kurdu
Siemens
Türkiye ve Koç
Üniversitesi
dijital üretim ve
optimizasyon
için sektörde
yeni bir iş
birliğine gitti. Siemens, Koç
Üniversitesi’nin Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi’nde
Koç Üniversitesi-Siemens IOT
EDGE Araştırma Laboratuvarı’nı
kurarak, dijital üretimde ileri
veri analizi ile yeni uygulamalar
geliştirilmesine imkân veren
SINUMERIK Edge Platformu’nu
araştırmacıların ve makine
sektörünün kullanımına sundu.
SINUMERIK Edge Platformu,
bilgisayar nümerik kontrol
(CNC), dijital teknolojiler ve
bulut teknolojilerinin bir kombinasyonu olan ve dijital üretim
desteği ile üretim
optimizasyonunu kolaylaştıran
uygulamalar geliştirilmesi için
makine endüstrisi odaklı bir
platform sunacak.

EDGE Araştırma Laboratuvarı’nın açılışı
için 16 Ekim
Cuma günü
dijital ortamda
gerçekleştirilen törene Siemens Global
Yönetim Kurulu Üyesi Klaus
Helmrich, Siemens Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su Hüseyin Gelis, Koç
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Umran İnan ile Koç Üniversitesi yetkilileri ve öğrenciler
katıldı. Siemens Global
Yönetim Kurulu Üyesi Klaus
Helmrich’in “Değişen pazar
koşullarında dijitalleşme
ve otomasyon” hakkında
verdiği ders ile açılışı yapılan
laboratuvar, Koç Üniversitesi araştırmacılarına teorik
bilgilerini pratiğe dökme,
SINUMERIK Edge Platformu ve
Edge uygulamaları ile yüksek
frekanslı veri işleme imkanı
sunacak.
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Nestlé Türkiye Medikal
Beslenme Ürünleri
Fabrikası’nın Temeli
Bursa’da Atıldı
Türkiye’de 114 yıldır faaliyet
gösteren Nestlé, Türkiye’nin
ilk medikal beslenme
ürünleri fabrikasının temelini
Bursa’da attı. Karacabey
ilçesindeki üretim tesisi
içinde kurulacak, ağustos
2021’de faaliyete geçirilmesi hedeflenen fabrikada, şirketin 29 adet oral medikal
beslenme ürünleri üretilecek. Önümüzdeki 3 yıl içinde
toplam 250 milyon lira yatırım yapılması planlanan fabrika,
yüksek seviye teknolojiye sahip güçlü altyapısıyla aynı zamanda Nestlé Health Science’ın ürün geliştirme üssü olacak.
Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu Üyesi Hanzade Yaz, “Bu fabrikamızla biz ithal ettiğimiz ürünlerin yüzde 63 gibi miktarını ülkemizde üretiyor
olacağız. Bunun mutluluğu yaşıyoruz. Bu fabrika Türkiye’nin
bu anlamda ilk kapsamlı ve kendi alanına özel fabrikası
olacak. Nestlé Türkiye 114 yıldır diğer fabrikalarıyla birlikte
Türkiye’ye katkı yapıyor. Yeni fabrikamızla 400 kişiye dolaylı
ya da doğrudan istihdam sağlıyor olacağız. Bu fabrikayla
birlikte önemli bir teknolojik yatırım da yapıyor olacağız. Bu
güçlü alt yapısıyla birlikte teknoloji üssü haline getireceğiz.
Bu ihracat, tüm ham maddelerinin yerelleşmesi ve katkımızın kat be kat artırılması anlamında. Burayı ileride ürün
geliştirme üssü olarak da kullanmayı amaçlıyoruz” dedi.
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Ekonomik Veriler

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,89, aylık %2,13; Yurtiçi üretici fiyat endeksi
(Yİ-ÜFE) yıllık %18,20, aylık %3,55 arttı. Sanayinin dört ana sektöründen imalat
endeksi yıllık %19,81, sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %3,74
arttış gösterdi. Aylık azalış %6,09 ile ham petrol ve doğal gaz endeksinde gerçekleşti.
Tüketici güven endeksi 81,9 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik
durum beklentisi endeksi Eylül ayında 83,3 iken, Ekim ayında %2,3 oranında azalarak
81,4 oldu. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 88,5 iken, Ekim ayında %4,8 oranında
artarak 92,8 değerine yükseldi.

EKONOMIK GÜVEN ENDEKSI, Eylül ayında 88,5
iken, Ekim ayında %4,8 oranında artarak 92,8 değerine
yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim
(imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat
sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ekim
ayında %3,8 oranında artarak 109,7 değerini, hizmet
sektörü güven endeksi %6,4 oranında artarak 79,7
değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi
%1,7 oranında artarak 95,0 değerini, inşaat sektörü
güven endeksi %0,6 oranında artarak 83,8 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi Ekim ayında %0,1 oranında
azalarak 81,9 değerini aldı.

TÜKETICI GÜVEN ENDEKSİ, 81,9 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre
%0,1 oranında azaldı; Eylül ayında 82,0 olan endeks,
Ekim ayında 81,9 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre
mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi
Eylül ayında 71,8 iken, Ekim ayında %3,3 oranında
azalarak 69,4 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin
hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında
79,1 iken, Ekim ayında %0,6 oranında artarak 79,5
oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik
durum beklentisi endeksi Eylül ayında 83,3 iken, Ekim
ayında %2,3 oranında azalarak 81,4 oldu.

YURT İÇI ÜRETICI FIYAT ENDEKSI (Yİ-ÜFE),
2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,55,
bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,48, bir
önceki yılın aynı ayına göre %18,20 ve on iki aylık
ortalamalara göre %9,11 artış gösterdi. Sanayinin
dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve
taşocakçılığında %17,01, imalatta %19,81 artış,
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,62 azalış
ve su temininde %12,49 artış olarak gerçekleşti.
Yıllık en fazla azalış; %15,80 ile tütün ürünleri,
%11,05 ile ham petrol ve doğal gaz, %8,85 ile
kok ve rafine petrol ürünleri, olarak gerçekleşti.
Buna karşılık metal cevherleri %47,76, ana
metaller %36,12, diğer mamul eşyalar %35,11 ile
endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

%
4,8
Ekonomik
Güven
Endeksi
% 4,8 arttı

%
3,55
Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksi
(Yİ-ÜFE) Aylık
% 3,55 arttı

%
2,13
Tüketici Fiyat
Endeksi
(TÜFE) Aylık
% 2,13 arttı

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE)
2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın
aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara
göre %11,74 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı
ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar
sırasıyla, %2,22 ile giyim ve ayakkabı, %5,48 ile
haberleşme ve %7,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık,
bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu
ana gruplar ise sırasıyla, %27,40 ile çeşitli mal ve
hizmetler, %16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve
%15,60 ile sağlık oldu.
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Colorado Dünyası Yeni Soslarla Genişliyor
Assan Foods, Colorado markasının portföyünü
her yıl en az 3 yeni sosla büyütme hedefi
kapsamında, yeni lezzet deneyimleri sunan
Pesto, Guacamole, Relish ve Buffalo soslarının
lansmanını gerçekleştirdi. HORECA sektöründe
şeflerin mutfakta kullanımını kolaylaştırmak
amacıyla, Colorado Pesto Sauce ve Colorado
Guacamole Sauce’larını cam kavanozda,
Colorado Relish Sauce ve Colorado Buffalo
Sauce’larını ise 2 Litre bidon ambalajda
sunuluyor. Assan Foods, Colorado, Kingtom

ve Oba markaları ile yurt içi pazarının yanı
sıra, 4 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat
gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin Yüzde 100
Yerli İlk Kaşık Bebek
Maması Raflarda

İki Yeni Nescafe
Xpress Raflarda
Şeker ilavesiz ve tatlandırıcısız yeni
soğuk kahve ailesi kahveseverlerle
buluşuyor. Kahvesini sütlü sevenlere
Şeker İlavesiz ve Tatlandırıcısız Nescafe
Xpress Cafe Latte, sade sevenlere
Şeker İlavesiz ve Tatlandırıcısız Nescafe
Xpress Americano. Nescafe Xpress,
kahvesini yaz kış soğuk içmeyi tercih
edenlere düşük kalorili kahve içme
deneyimi sunuyor. Sütlü Nescafe
Xpress Café Latte 65, Americano ise
yalnızca 20 kalori. Kahveler, 250 ml.’lik
yeni metal ambalajlarında raflarda.

Arı Mama, yeni
markası Arılac ile
bebek ve küçük
çocukların ek besin
döneminde yanında
olmayı sürdürüyor. Arılac ürünleriyle Türkiye’nin yüzde
100 yerli ilk pişirilmeden hazırlanan (instant) kaşık maması olarak raflardaki yerini alıyor. Arılac kaşık mamalar,
kaynatılmış ve ılıtılmış su ilavesiyle pişirilmeden pratik
bir şekilde hazırlanabiliyor. Dört farklı çeşidi bulunan
Arılac Tahıl Bazlı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, içeriğindeki vitamin ve minerallerle bebeklerin gelişimini
destekliyor. Arılac Gece Sütlü 7 Tahıllı Bebek ve Küçük
Çocuk Ek Gıdası ve Arılac Kahvaltı Sütlü Ballı İrmikli
Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, 6-36 ay çocukların
beslenmesine yardımcı oluyor. Yüksek oranda A,C,B1,
Niasin vitamini, demir ve çinko içeren ek gıda, folik asit,
D, B2,B6, B12,kalsiyum ve iyot içeriğiyle de grubundaki
diğer ürünlerin vitamin değerlerini üzerinde taşıyor.
Arılac Gece Sütlü 7 Tahıllı Bebek ve Küçük Çocuk Ek
Gıdası’nın 200 gram ve 400 gram olmak üzere iki farklı
boy karton ambalajları bulunuyor.

Zek Tasarım
www.zektasarim.com
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Teksüt’ten
Süzme
Yoğurt ve
Mozarella
Peyniri
Teksüt, Balıkesir Gönen
bölgesinin sütlerinden
hazırlanan yoğurt ve
peynir portföyünü, evdeki
aşçılara yönelik iki ürünle
zenginleştirdi. Ürün
tanıtım toplantısında
konuşan Teksüt Yönetim
Kurulu Üyesi Arda Aksaray,
“Süzme yoğurdumuzu
ve Mozarella peynirimizi,
yıllardır yurt çapında
restoran, otel ve turistik
tesislere sunuyoruz.
Özellikle süzme
yoğurdumuz, İstanbul’daki
pek çok büyük otelin usta
aşçıları tarafından tercih
ediliyor. Bu iki ürün, ev
tüketimine uygun hale
getirilen yarım kiloluk ve
200 gramlık ambalajlarla
şimdi evlerdeki şeflerin
hizmetinde” dedi.

