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BAŞKANDAN

Ambalajın	önemi	hiçbir	dönemde	bu	kadar	kendisini	
göstermedi.	Ambalaj	üreticileri	olarak	sadece	gıda	ve	içecek	
değil	sağlık	ve	temizlik	ürünleri	başta	olmak	üzere	tüm	
sektörlere	hizmet	veriyoruz.	Ürünler	ambalaj	sayesinde	son	
tüketiciye	sağlıklı	ve	hijyen	bir	şekilde	ulaşıyor.	Sağduyulu	
bir	şekilde,	hep	beraber;	gerekli	önlemleri	alarak	işlerimize	
devam	ettik	bundan	sonra	da	devam	edeceğiz.	Hepimiz	
bu	dönemde	daha	duyarlı	olmalıyız.	Sağlık	Bakanlığımız	
tarafından	açıklanan	önlemler	doğrultusunda	fabrikalarımızda	
ve	ofislerimizde,	özel	hayatımızda	uyduğumuz	hijyen	
kurallarını	artırmalıyız.	Çalışanlarımızı	kişisel	hijyen	
konusunda	bilgilendirmeli	ve	gerekli	sosyal	izolasyonu	
sağlayarak	yaşamın	normal	seyrini	devam	ettirmeliyiz.

Dernek	olarak	bu	bilinç	ve	sorumlulukla,	salgına	yakalanan	
vatandaşlarımızın	tedavisinde	kullanılmak	üzere	İstanbul	
İl	Sağlık	Müdürlüğümüzün	bilgisi	dahilinde;	1’er	adet	
Draeger	marka	Alman	menşeili	Savina	model	solunum	
cihazını	(Ventilatör),	satın	alarak	Bağcılar	Eğitim	ve	
Araştırma	Hastanesi	Başhekimliği	ile	Göztepe	Eğitim	ve	
Araştırma	Hastanesi	Müdürlüğüne	bağışladık.	Ayrıca,	
Sayın	Cumhurbaşkanımızın	başlattığı	“Milli	Dayanışma	
Kampanyasına”	maddi	destekte	de	bulunduk.

Sağlığımız	her	şeyden	değerlidir.	Virüsten	korunmanın	
önemli	olduğu	bu	günlerde	hijyenimize	çok	dikkat	etmeliyiz.	
Derneğimiz,	temini	zor	günlerde,	üyeleri	için	100’er	adet	
3	katlı	nonwoven	medikal	Maske	ve	Eldiven	ile	yarım	litre	
El	Antiseptiğinden	oluşan	‘ASD	Sağlıklı	Günler	Paketleri’	
hazırladı	ve	adreslerine	ulaştırdı.

Her	yıl	düzenlediğimiz	iftar	yemeği	organizasyonunun	yerini	
bu	yıl	salgın	nedeniyle	yoğun	katılımlı	bir	webinar	aldı.	
Ambalaj	sektörü	profesyonelleriyle	11	Haziran’da	Ambalaj	
Sanayicileri	Derneği’mizin	(ASD)	düzenlediği	‘Ambalaj	
Sektörü	İçin	Pandemi	Sonrası	Ekonomi	ve	Psikolojik	
Dünyamız’	başlıklı	webinarda	buluştuk.	Moderatörlüğümde	
gerçekleştirilen	ve	315	kişinin	kayıt	olduğu	etkinliğe	
Ekonomist	Prof.	Dr.	Emre	Alkin	ile	Psikolog	Prof.	Dr.	Acar	
Baltaş	konuşmacı	olarak	katıldı.	Konuklarımız	alanlarındaki	
engin	bilgileriyle	bu	süreçte	yapmamız	gerekenler	konusunda	
bizleri	aydınlattılar.	

Salgından	dolayı	bu	yıl	dokuzuncusu	düzenlenecek	olan	
Ambalaj	Ay	Yıldızları	2020	Yarışma	takvimi	yeniden	
belirlendi.	Başvurular,	Şubat	2020’de	başladı	ve	Ağustos	
ayına	kadar	devam	edecek.	Ağustos	ya	da	Eylül	ayında	
yapılacak	Seçici	Kurul	toplantısının	ardından,	yarışma	
sonuçları	duyurulacak.	Derneğimiz	uluslararası	arenada	
yetkinliğe	ve	geçerliliğe	sahip	ülkemizdeki	tek	Ambalaj	
Yarışması	olan	Ambalaj	Ay	Yıldızları	Yarışmasını	iki	yılda	
bir	düzenliyor.	2018	yılında	sekizincisini	düzenledik.	
209	başvuru	yapıldı.	113	ambalaj	dereceye	girdi.	
Kazananlar,	İstanbul’da	düzenlenen	ve	500’ün	üzerinde	
davetlinin	katıldığı	muhteşem	bir	törende	ödüllerine	
kavuştu.	

Ambalaj	Ay	Yıldızları	2020	Yarışması’nda	dereceye	giren	
katılımcılarımıza	ödülleri,	Covid-19	salgınının	sona	ermesinin	
ardından,	İstanbul’da	5	yıldızlı	bir	otelde	düzenlenecek	özel	
bir	törende	verilecek.	

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,
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Ambalajın	Ay	Yıldızları,	Dünya	Ambalaj	Örgütü	(WPO)	ve	
Asya	Ambalaj	Federasyonu	(	APF)	tarafından	düzenlenen,	
WorldStar	ve	AsiaStar	yarışmalarına	da	katılabiliyorlar.	
Türkiye	geçtiğimiz	yıl	WPO	tarafından	düzenlenen	ve	
sektörün	en	prestijli	yarışması	WorldStar	2019’da	kazandığı	
22	ödülle	Japonya’nın	ardından	en	çok	ödülü	alan	ikinci	
ülke	oldu.	Yarışmaya	yurtiçi	ve	yurtdışındaki	ambalaj	
üreticileri,	tedarikçileri,	marka	sahipleri	ve	tasarımcıları	
son	iki	yılda	üretilmiş	ve	piyasaya	sürülmüş	ambalajlarıyla	
katılabiliyor.	Ambalaj	Ay	Yıldızları	2020’ye	yeni	ürünlerinizle	
başvurularınızı	bekliyoruz.	

ASD	Ambalaj	Sanayicileri	Derneğimizin,	Reed	Tüyap’ın	iş	
birliğinde	organize	ettiği	ve	Ambalaj	Sektörümüzün	diğer	
dernekleri	olan;	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’nin	(SEPA)	destekleri	
ile	gerçekleştirdiğimiz		Avrasya	Ambalaj	İstanbul	2020-26.	
Uluslararası	Ambalaj	Endüstrisi	Fuarı’mızı	bu	yıl	21-24	Ekim	
2020	tarihleri	arasında	gerçekleştireceğiz.	Fuarımız	geçen	
yıl	dünyanın	dört	bir	yanından	yoğun	bir	ziyaretçi	ilgisi	ile	
karşılaştı.	48	ülkeden	1.229	firma	ve	firma	temsilciliğinin	
katıldığı	fuarı	119	ülkeden	9.406’sı	yurtdışından,	54.827’si	
yurtiçinden	olmak	üzere	toplam	64.233	kişi	ziyaret	ederken,	
bir	önceki	yıla	göre	yüzde	10	artış	dikkat	çekti.	Dünyadaki	
en	etkili	ilk	5	ambalaj	fuarından	biri	olan	Avrasya	Ambalaj	
İstanbul	Fuarımız,	2020’de	gerçekleşecek	ilk	ambalaj	endüstrisi	
ve	gıda	işlem	makineleri	fuarı	olacak.	İlk	yapıldığı	günden	
bugüne	büyüyerek	Avrasya	bölgesinin	her	yıl	yapılan	en	büyük	
fuarı	haline	gelen	Avrasya	Ambalaj	İstanbul	Fuarı	yeni	ihracat	
pazarlarına	atılmak,	yeni	iş	ortaklıklarına	imza	atmak	için	
önemli	bir	fırsat	sunuyor.	Gerekli	tüm	önlemleri	alarak	ve	yeni	
projelerle	fuarımızı	açacağız.	

Bu	yıl	düzenlediğimiz	16.	Ambalaj	Tasarımı	Ulusal	Öğrenci	
Yarışması	2020	ile	tasarım	eğitimi	alan	öğrencilerimizin	

ambalaj	tasarımı	alanına	yönelmelerini	sağlamayı	
amaçlıyoruz.	Avrasya	Ambalaj	İstanbul	Fuarı	işbirliği	ile	
düzenlediğimiz	yarışmada	para	ödülünün	yanı	sıra	ilk	üçe	
giren	öğrencilerimize	“ASD	&	TÜYAP	Öğrenim	Bursu”	
adıyla	12	ay	karşılıksız	burs	kazanma	imkanı	da	sunuyoruz.	
Yarışmada	dereceye	giren	öğrencilerimiz,	WPO’nun	
düzenlediği	WorldStar	Student	ile	APF’nin	düzenlediği	
AsiaStar	Yarışmalarına	katılabilecek	ve	bu	yarışmalarda	
derece	alabilmek	için	yeniden	yarışabilecekler.	Geçtiğimiz	
yıl	WorldStar	Student	yarışmasında	Türkiye’den	bir	öğrenci	
projemiz	ilk	üçe	girerek	bronz	ödül	aldı.	Gençlerimize	çok	
değer	veriyoruz,	onlar	bizim	geleceğimizdir.

Dernek	olarak	“Ambalajlı	Gıdaları	Tercih	Et”	mesajıyla	iki	
yıl	önce	hayata	geçirdiğimiz	kampanyamıza	geri	dönüşümün	
önemine	dikkat	çeken	mesajlarla	bu	yılın	başında	devam	
ettik.	Yeni	kampanyamız	İstanbul’da	Ocak-Şubat	ayında	
çeşitli	AVM’lerde,	metro	ve	tramvay	hatlarındaki	Modyo	
TV’lerde	yer	aldı.	Kampanya	ile	ambalajlı	gıdaların	kullanımı	
ve	ambalajların	geri	dönüşümü	konusunda	farkındalık	
yaratılması	hedefledik.	Ambalajın	gıdaları	taze	tuttuğunu,	
bozulmasını	ve	israfı	önlediğini,	sağlıklı	olduğunu	
anlatmaya	çalıştık.	5	Haziran	Dünya	Çevre	Günü	ve	Çevre	
Haftası	vesilesiyle	döngüsel	ekonomiye	katkı	ve	sıfır	atık	
yaklaşımının	devamı	için	geri	dönüşümün	önemine	tekrar	
vurgu	yaptık.	

Ambalaj	sektörü	Türkiye’nin	toplam	ihracatına	yaptığı	
katkıyı	aralıksız	sürdürüyor.	2018	yılında	2	milyon	325	
bin	ton	olan	toplam	ambalaj	ihracatı	2019’da	yüzde	13’lük	
artışla	2	milyon	639	bin	ton	olarak	gerçekleşti.	Değer	olarak	
bakıldığında	ise	yıllık	ihracat	4	milyar	603	milyon	dolardan	
4	milyar	716	milyon	dolara	çıktı.	Türkiye	ambalaj	sektörünü	
temsil	eden	bizler	her	geçen	gün	daha	çok	ihracat	yapmak	
ve	Türkiye’de	ürettiğimiz	ambalajların	en	az	yarısını	ihraç	
edebilmek	amacıyla	çalışmaya	devam	edeceğiz.

ASD	Ambalaj	Akademisi	2020	yılı	eğitimlerine,	gördüğü	
yoğun	ilgi	sebebiyle,	Şubat	ayında	iki	kez	gerçekleştirilen	
Ambalaj	Tasarımı	Eğitimi	ile	başladı.	Sektörün	talepleri	
doğrultusunda	hazırladığımız	güncel	eğitim	programımıza	
web	sayfamızdan	ulaşabilirsiniz.	COVID-19	nedeniyle	ara	
verdiğimiz	2020	eğitimlerimize	Haziran	ayında	online	
platformlarda	tekrar	başladık.	ASD	Ambalaj	Akademisi,	
derneğimizin	kuruluş	amacına	uygun	eğitimlerine	devam	
edecektir.

Kurban	Bayramınızı	en	içten	dileklerimle	kutlar,	
birlikte	hep	daha	iyisini	başaracağımız	inancıyla,	tüm	
sevdiklerinizle	birlikte	sağlık	ve	mutluluklar,	işlerinizde	
başarılar	dilerim.

Zeki Sarıbekir 
Yönetim Kurulu Başkanı
Ambalaj Sanayicileri Derneği

BAŞKANDAN

Ürünler ambalaj sayesinde son 

tüketiciye sağlıklı ve hijyen bir 
şekilde ulaşıyor. Sağduyulu bir 
şekilde, hep beraber; gerekli 
önlemleri alarak işlerimize devam 
ettik bundan sonra da devam 
edeceğiz.
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Dünyanın	dengelerini	alt	üst	eden	Covid-19	salgınının	
etkileri	ve	‘Yeni	Normal’	olarak	adlandırılan	dönem,	Ambalaj	
Sanayicileri	Derneği’nin	(ASD)	düzenlediği	yoğun	katılımlı	
‘Ambalaj	Sektörü	İçin	Pandemi	Sonrası	Ekonomi	ve	Psikolojik	
Dünyamız’	başlıklı	webinarda	tartışıldı.	ASD	Başkanı	Zeki	
Sarıbekir’in	moderatörlüğünde	gerçekleştirilen	ve	315	kişinin	
kayıt	olduğu	etkinliğe	Ekonomist	Prof.	Dr.	Emre	Alkin	ile	
Psikolog	Prof.	Dr.	Acar	Baltaş	konuşmacı	olarak	katıldı.	
Etkinliğin	açılış	konuşmasını	gerçekleştiren	ASD	Başkanı,	
her	yıl	düzenledikleri	ve	sektörü	bir	araya	getiren	iftar	yemeği	
organizasyonunun	yerini	bu	yıl	salgın	nedeniyle	yoğun	
katılımlı	bir	webinarın	aldığını	söyledi.

Hayatın Her Alanında Ambalaj
ASD	Başkanı	Zeki	Sarıbekir,	ambalaj	sektörünün	ekonomik	
verilerine	ilişkin	şu	bilgileri	paylaştı:	“Geçtiğimiz	yılı	4,7	milyar	
dolar	ihracatla	kapattık.	1,8	milyar	dolar	cari	fazla	veren	bir	
sektörüz.	23	milyar	dolar	satış	hacmimiz	bulunuyor.	100	bin	
kişiye	istihdam	sağlayan	bir	sektör	olarak	ihracatta	10	milyar	
dolara	yükselme	hedefimiz	var.	Ticaret	hacmi	hedefimiz	ise	
30	milyar	dolar.	Bunu	başaracak	güce	ve	potansiyele	sahibiz.	
Türkiye’de	kişi	başı	ambalaj	tüketimi	250-260	dolar	civarında.	
Bu	oran	Avrupa’da	400,	ABD’de	500,	Japonya’da	ise	550	
dolar	seviyelerinde.	Ülkelerin	ambalaj	tüketimi	gelişmişliğin	
sembolü.	Pandemi	sürecinde	gıdaların	güvenliğini	sağladık.	

ASD HABERLER

Ambalaj sektörü profesyonelleri Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (ASD) düzenlediği 
‘Ambalaj Sektörü İçin Pandemi Sonrası Ekonomi ve Psikolojik Dünyamız’ başlıklı webinarda 
buluştu. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve 315 kişinin 
kayıt olduğu etkinliğe Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ile Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş 
konuşmacı olarak katıldı. Zeki Sarıbekir yaptığı açılış konuşmasında, her yıl düzenledikleri 
iftar yemeği organizasyonunun yerini bu yıl salgın nedeniyle yoğun katılımlı bir webinarın 
aldığını söyledi. Gündemi değerlendiren Zeki Sarıbekir, “Pandemi sürecinde gıdaların 
güvenliğini sağladık. Tedarik zincirini aksatmadık. Birçok ülkede ambalaj sıkıntısı oldu. Ama 
Türkiye’de tüketiciler ürüne anında ulaşabildi.” açıklamasında bulundu.

ASD’nin Webinarı Gündem Belirledi
Ambalajda Hedef 10 Milyar Dolar İhracat



Tedarik	zincirini	aksatmadık.	Birçok	ülkede	ambalaj	sıkıntısı	
oldu.	Ama	Türkiye’de	tüketiciler	ürüne	anında	ulaşılabildi.	
Ambalaj	denince	akla	sadece	gıda,	hijyen	ve	temizlik	sektörleri	
gelmemeli.	Endüstriyel	ve	tekstil	alanlarında	da	ciddi	oranda	
ambalaj	kullanımı	var.”	

e-Ticarete Uyum Sağlayan Ayakta Kalır
Küresel	salgının	özellikle	sosyal	ve	ticari	hayatta	birçok	
şeyi	değiştirdiğini	ifade	eden	Zeki	Sarıbekir,	“Hem	doğada	
hem	ekonomide	değişiklikler	oluyor.	Bu	değişime	uyum	
sağlamamız	şart.	İhracat	yapanlar	ve	e-ticarete	uyum	
sağlayanlar	ayakta	kalacak.	Ambalaj	ve	lojistik	gelecekte	
çok	daha	önemli	hale	gelecek.”	şeklinde	konuştu.

Sanayide Çarklar Dönmeye Başladı
İlk	çeyrek	büyüme	rakamlarının	geçtiğimiz	yıla	oranla	
iyi	geldiğini	söyleyen	Ekonomist	Prof.	Dr.	Emre	Alkin	
ise,	ASD’nin	düzenlediği	webinarda	şu	ifadeleri	kullandı:	
“Sanayinin	daha	öne	çıkarıldığı	bir	ekonomi	gerekiyor.	
Bu	bağlamda	son	dönemde	sanayiciye	yakın	gelen	
yaklaşımlar	var.	Çarklar	yavaş	yavaş	dönmeye	başlıyor.	

Dünya	pandemiden	önce	de	dikensiz	gül	bahçesi	değildi.	
Dünya	genelinde	korkunç	bir	borç	sorunu	var.	Bu	borçlar	
ödenebilecek	gibi	değil.	Dijitalleşmeden	sonra	bazı	işler	
yok	olacak.”	

Ambalajın Diğer Anlamı “Sosyal 
Sorumluluk”
Psikolog	Prof.	Dr.	Acar	Baltaş	ise,	salgın	sonrasında	evden	
çalışma	sisteminin	gerçek	anlamda	bir	tercih	olacağını	
söyledi	ve	şöyle	devam	etti:	“İçinden	geçtiğimiz	süreç	
gerçek	anlamda	bir	kriz.	Dünya	ekonomisi	daha	önce	
birdenbire	durmadı.	Bu	süreçleri	ülke	olarak	geride	
bırakırız.	Ancak	o	kadar	kolay	olmayacak.	Evden	çalışmak	
bir	seçenek	olacak.	Birçok	açıdan	hem	çalışana	hem	
de	işverene	fayda	sağlayacak.	Kadın	istihdamı	artacak.	
Dernekler	arasında	eğitim	seviyesi	açısından,	kullandığı	
teknolojiden	dolayı	en	iyi	derneklerden	biri	ASD	
diyebilirim.	Sizin	liderliğiniz	etkileşimde	olduğunuz	diğer	
sektörleri	de	etkileyecek.	Ambalaj	sosyal	sorumluluk	
taşıyor.	Halk	sağlığına	uygun	ambalajlar	üretmek	
bambaşka	ufuklar	açacak.”
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Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı işbirliği ile Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
tarafından düzenlenen 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2020’nin 

kazananları belli oldu. Her yıl düzenlenen bu yarışma ile ülkemizde tasarım eğitimi alan 
öğrencilerimizin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2020’nin 
Finalistleri Belli Oldu 

16.	Ambalaj	Tasarımı	Ulusal	Öğrenci	Yarışması	2020’nin	
iki	gün	süren	online	seçici	kurul	toplantısı	8-9	Temmuz	
2020	tarihlerinde	yapıldı.	Üniversitelerin	Güzel	Sanatlar	ve	
Mimarlık	Fakültelerinin	Grafik	ve	Grafik	Tasarım,	Endüstri	
Ürünleri	Tasarımı	veya	Endüstriyel	Tasarım	Bölümleri	ve	bu	
bölümlere	eşdeğer	lisans	veya	yüksek	lisans	düzeyinde	eğitim	
gören	tüm	öğrencilerin	katılımına	açık	olan	yarışmaya	101	
öğrenci	projesi	başvuru	yaptı.	Seçici	Kurul	değerlendirmesi	
sonrası	kazanan	17	öğrenci	projesi	13	Temmuz	2020	tarihinde	
www.ambalaj.org.tr		web	sayfasında	açıklandı.	

16.	Ambalaj	Tasarımı	Ulusal	Öğrenci	Yarışması	2020’nin		
Birinci,	İkinci,	Üçüncü,	Mansiyon	ve	Sertifika	sıralamasını	
21	Ekim	2020	tarihinde	Avrasya	Ambalaj	İstanbul	2020-	
26.	Uluslararası	Ambalaj	Endüstrisi	Fuarı	açılış	günü	ilan	
edilecektir.

Son	dört	yıldır	Endüstriyel	Tasarımın	desteklenmesi	amacıyla	
dereceye	giren	öğrencilere	“ASD	&	TÜYAP	Öğrenim	Bursu”	
ismiyle	yılda	12	ay	burs	da	sağlanmaktadır.	Bu	yıl	da	dereceye	
giren	öğrencilere	“ASD	&	TÜYAP	Öğrenim	Bursu”	verilecek.	
Ayrıca	Yarışmada	ilk	üç	dereceye	giren	ve	mansiyon	ödülü	
kazanan	projelere	çeşitli	ödüller	verilecek	(Birinci	6.000	TL,	
İkinci	4.000	TL,	Üçüncü	3.000	TL,	3	adet	Mansiyon	1.500	TL).	

Ulusal	Öğrenci	Yarışması’nda	ilk	üç	dereceyi	paylaşan,	
mansiyon	ve	sertifika	ödüllerine	layık	görülenler	de	dahil	
olmak	üzere	projelerin	sahipleri	dilerlerse	WPO-Dünya	
Ambalaj	Örgütü’nün	düzenlediği	WorldStarStudent	ile	APF-
Asya	Ambalaj	Örgütü’nün	düzenlediği	AsiaStar	Yarışmalarına	
katılabilecek	ve	bu	yarışmalarda	
dünya	derecesi	alabilmek	için	
yeniden	yarışabilecekler.	

2019’un kazananları ödüllerini Avrasya Ambalaj Fuarı’nda  aldılar.

16. Ambalaj Tasarımı Ulusal 
Öğrenci Yarışması’nın iki 
gün süren Seçici Kurul 
toplantısı ilk defa online olarak 
gerçekleştirildi. Seçici Kurul 
üyelerinin titizlikle detaylı olarak 
incelediği 101 öğrenci projesi 
arasından kazanan 17 proje oldu. 
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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle ambalaj 
kullanımının ve döngüsel ekonomiye katkı ile sıfır atık yaklaşımının devamı için 

geri dönüşümün önemine vurgu yaptı. ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, 
“Ambalajlar çöp değil, tam tersine ekonomi yaratan malzemelerdir. Çevre sorunlarına 
karşı kamuoyunun dikkatini çekmek açısından 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre 

Haftası daha temiz ve daha verimli dünya için kritik öneme sahip.” dedi.

“Geri dönüşümde yolun 
yarısındayız, 35 milyar TL’nin 

üzerinde bir pazar var”

Ambalaj	sektörünün	çatı	kuruluşu	Ambalaj	Sanayicileri	
Derneği	(ASD),	5	Haziran	Dünya	Çevre	Günü	ve	Çevre	
Haftası	nedeniyle	ambalaj	kullanımın	önemine	dikkat	
çekti.	ASD	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Zeki	Sarıbekir,	ambalaj	
ürünlerin	hijyenik	kalmasını	sağladığını,	ambalaj	olmadan	
ürünlerin	satılamayacağını	ve	sevk	edilemeyeceğini	söyledi.	
Hiçbir	ambalajın	çöp	olmadığını	vurgulayan	Zeki	Sarıbekir,	
konuyla	ilgili	şu	ifadeleri	kullandı:	“Ambalajların	yarattığı	
katma	değerle	ülkemizin	cari	açığına	pozitif	katkıda	bulunan	
ender	sektörler	arasında	yer	alıyoruz.	Ambalajlar	çöp	
değildir	ve	ambalajın	geri	dönüşümü	çevreye	yük	
değildir.	Tam	tersine,	ambalajlar	ekonomi	
yaratan	malzemelerdir.	Döngüsel	
ekonomiye	katkının	ve	sıfır	atık	
yaklaşımının	devamı	için	geri	dönüşüm	
en	önemli	yapı	taşıdır.	Ambalaj	
atığının	geri	dönüşümüyle	ülkemiz	
ekonomisine	ve	çevreye	katkıda	
bulunuyoruz.”	

Sağlık İçin Ambalajlı Gıda
Ambalajlı	gıdaların	insan	ömrü	
ortalamasını	uzattığının	da	altını	çizen	
Zeki	Sarıbekir,	“ASD	olarak	gıda	ve	içeceklerin	

ambalaja	girmesiyle	insan	ömrü	ortalamasının	uzamış	
olduğuna	inanıyoruz.	Her	zaman	söylediğimiz	gibi	satın	
aldığınız	ürünün	ambalajı	o	ürünün	güvencesidir.	Satın	
aldığımız	ürünlerin	içeriğine,	miktarına,	son	kullanma	
tarihine,	üreticisinin	adına	ve	adresine	ambalajın	üzerindeki	
bilgilerden	ulaşılıyor.”	dedi.

‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Çevre’
Ambalaj	üretiminde	iki	önemli	noktanın	büyük	önem	taşıdığını	
dile	getiren	Zeki	Sarıbekir,	bunları	‘sürdürülebilirlik’	ve	
‘çevre’	olarak	sıraladı.	Özellikle	sürdürülebilirlik	çerçevesinde	
dünyanın	sıfır	atık	yönetimi	ve	geri	dönüşüme	odaklandığını	
belirten	Zeki	Sarıbekir,	geri	dönüşümün	ekonomiye	
rakamsal	bazdaki	kazanımlarını	da	şöyle	ifade	etti:	“Bugün	
1	alüminyum	içecek	kutusunu	geri	dönüştürdüğümüzde	bir	
televizyonu	üç	saat	çalıştıracak	enerjiyi	kazanmış	oluyoruz.	
Ya	da	1	ton	kağıdı	geri	dönüştürerek	17	ağacı	kesilmekten	
koruyoruz.	1	ton	plastiğin	geri	dönüşümü	ile	saatte	5774	kw	
elektrik	enerjisi	tasarruf	edilmiş	olunuyor.	Yeni	cam	ambalaj	
üretiminde	geri	dönüştürülmüş	cam	kullanarak	büyük	ölçüde	
enerji	tasarrufu	sağlanabilir.	Türkiye’de	atık	yönetimi	ve	geri	
dönüşüm	sektörü	yaklaşık	37,85	milyar	TL’lik	bir	pazar	haline	
gelmiş	durumda.	Ancak	geri	dönüşümde	hala	yüzde	50’ler	
seviyesindeyiz.	Yani	gidilecek	bir	hayli	yolumuz	var.”	dedi.

Çocuklara Ambalaj ve Çevre Eğitimi
ASD	Başkanı,	Türkiye’de	de	geri	dönüşümün	

ileri	seviyelere	çıkarılması	amacıyla	
tüketicileri	bilgilendirmek	ve	onların	
geri	dönüşüme	katkıda	bulunmalarını	
sağlamak	için	çeşitli	çalışmalar	
yürüttüklerini	de	sözlerine	ekledi:	
“Ayrıca,	geleceğimizin	güvencesi	
çocuklara	yönelik	hazırladığımız	
‘Ambalaj	ve	Çevre	Hakkında	Bilmemiz	
Gerekenler’	adlı	kitapçıkları	da	

okullarda	ücretsiz	olarak	çocuklarımıza	
veriyoruz.	Bugüne	kadar	toplam	170	bin	

adetlik	bir	baskı	yaptık	ve	ülke	genelinde	
dağıtımına	devam	ettik”.		
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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya 
Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP iş 
birliğinde düzenlenen ve toplam 152 projenin yarıştığı 
15’inci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 
2019’un kazananları belli oldu.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed 
TÜYAP iş birliğinde düzenlenen ve toplam 152 
projenin yarıştığı 15’inci Ambalaj Tasarımı Ulusal 
Öğrenci Yarışması 2019’un kazananları belli oldu.

ASD’den Salgın ile Mücadeleye 
Yönelik Yardımlar

‘ASD Sağlıklı Günler Paketleri’

Geçtiğimiz	yılın	son	günlerinde	Çin’de	
ortaya	çıkan	ve	hızla	yayılarak	tüm	
Dünya’yı	olumsuz	şekilde	etkileyen	
Corona	Virüs	Salgını	(Covid-19)	karşısında	
birçok	ülkede	olduğu	gibi	ülkemizde	
de	tedavisine	yönelik	bazı	ihtiyaçlar	
doğmuştur.	

Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	(ASD)	
bu	bilinç	ve	sorumlulukla,	salgına	
yakalanan	vatandaşlarımızın	tedavisinde	
kullanılmak	üzere	İstanbul	İl	Sağlık	
Müdürlüğümüzün	bilgisi	dahilinde;	1’er	

adet	Draeger	marka	Alman	menşeili	
Savina	model	Solunum	Cihazını	
(Ventilatör),	satın	alarak	Bağcılar	Eğitim	
ve	Araştırma	Hastanesi	Başhekimliği	ile	
Göztepe	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi	
Müdürlüğüne	bağışladı.	Cihazlardan	bir	
tanesi	6	Nisan	Pazartesi,	diğeri	ise	8	Nisan	
Çarşamba	günü	teslim	edildi	ve	kurulumu	
gerçekleştirildi.	

ASD	ayrıca	Sayın	Cumhurbaşkanımızın	
başlattığı	“Milli	Dayanışma	Kampanyasına”	
50.000	TL	maddi	destekte	de	bulunuldu.	  

Dünyanın	ve	Türkiye’nin	
dengesini	alt	üst	eden	pandemi	
sürecinde	ambalajın	önemi	
tekrar	gündeme	geldi.	
Gıda,	ilaç	ve	temizlik	
ürünleri	sektörleri	başta	
olmak	üzere	tüm	sektörler	için	
ambalaj	tedariğinin	aksamadan	
devam	edebilmesi	için	ambalaj	

sektörü	aksatmadan	çalışmasına	
devam	etti.
Salgın	nedeniyle,	virüsten	korunmak	
için	en	başta	kişisel	hijyenimize	çok	
dikkat	etmemiz	gerektiğinin	önemi	
Sağlık	Bakanlığımız	ve	bilim	insanları	

tarafından	sıkça	dile	
getiriliyor.	Sağlığımız	

her	şeyden	
değerlidir.	Ambalaj	
Sanayicileri	

Derneği,	temini	
zor	günlerde,	üyeleri	

için	100’er	adet	3	katlı	
nonwoven	medikal	Maske	

ve	Eldiven	ile	yarım	litre	El	
Antiseptiğinden		oluşan	‘ASD	

Sağlıklı	Günler	Paketleri’	hazırladı	ve	
adreslerine	ulaştırdı.	  
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Türkiye’de ambalaj sektörüne yön veren Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin 
düzenlediği ve sektörün en prestijli yarışmalarından biri olarak kabul edilen 
“Ambalaj Ay Yıldızları 2020” başvuruları için son tarih uzatıldı. Yarışma 
başvuruları 7 Ağustos 2020’ye kadar devam edecek. Yarışmaya yurtiçi ve 
yurtdışındaki ambalaj üreticileri, tedarikçileri, marka sahipleri ve tasarımcıları 
son iki yılda üretilmiş ve piyasaya sürülmüş ambalajlarıyla katılabiliyor.

“Ambalaj Ay Yıldızları 2020” 
Başvuruları için Son Tarih Uzatıldı!

Yürüttüğü	çalışmalar	ve	projelerle	Türkiye’de	ambalaj	sanayinin	
gelişmesine	katkıda	bulunan	Ambalaj	Sanayicileri	Derneği’nin	
(ASD)	gelenekselleşen	yarışması	“Ambalaj	Ay	Yıldızları”	için	
başvurular	Şubat	2020’de	başladı.	13	ayrı	kategoride	düzenlenen	
yarışmayla	ASD;	markalara,	tasarımcılara	ve	ambalaj	
üreticilerine	uluslararası	pazarlarda	rekabet	gücü	kazandırmayı,	
özgün	tasarım	ve	uygulamaları	özendirmeyi,	ambalajlı	ürünlerin	
kurumsal	kimliğini	güçlendirmeyi	amaçlıyor.	Özgün	ambalaj	
tasarımlarının,	farklı	ve	yenilikçi	ambalaj	uygulamalarının	
ödüllendirildiği	“Ambalaj	Ay	Yıldızları”	Yarışması’nda	dereceye	
giren	tüm	katılımcılar,	Türkiye’yi	temsilen	WorldStar	ve	
AsiaStar	Yarışmaları’na	da	katılabiliyor.

Dereceye	giren	ambalajların	Altın,	Gümüş,	Bronz	ve	Yetkinlik	
Ödülü	ile	ödüllendirildiği	yarışmada,	Türk	Standardları	
Enstitüsü	(TSE)	iş	birliği	ile	‘Altın	Ödül’	almaya	hak	kazanan	
ürünler	arasından	“Altın	Ambalaj	
Ödülü”nün	sahipleri	de	belirleniyor.	
Başvuruların	7	Ağustos	2020’ye	kadar	
süreceği	yarışma	şu	kategorilerde	
gerçekleştiriliyor:	Gıda,	İçecekler,	
Elektronik	ve	Elektrikli	Eşya,	Sağlık	ve	
Güzellik	Ürünleri,	Ev	-	Otomotiv	-	Ofis	
Araç	ve	Gereçleri	ile	İhtiyaç	Malzemeleri,	
Diğer	Gıda	Dışı	Ürün	Ambalajları,	Tıp	ve	
Eczacılık	Ürünleri,	Endüstriyel	ve	Taşıma	
Ambalajları,	Ambalaj	Malzemeleri	ve	
Bileşenleri	(Komponentleri),	Satış	

Noktası	Sergileme,	Sunum	ve	Muhafaza	Ürünleri,	Fleksibıl	
Ambalajlar,	Grafik	Tasarım,	Lüks	Ambalajlar.	

Konuyla	ilgili	değerlendirmede	bulunan	Ambalaj	Sanayicileri	
Derneği	Başkanı	(ASD)	Zeki	Sarıbekir	“Türkiye	ambalaj	
sektörü	olarak	inovatif	bakış	açısıyla	çıtamızı	hep	daha	yukarı	
taşıyoruz.	Sektör	olarak	teknolojik	altyapımız,	kaliteli	ve	
çeşitli	ürün	gruplarımızla	dünyadaki	yerimizi	her	geçen	gün	
güçlendiriyoruz.	Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	olarak	gerek	
kendi	düzenlediğimiz	gerekse	katıldığımız	yarışmalarla	
sektörümüzü	bir	adım	daha	öne	çıkarmayı	hedefliyoruz.	Bu	yıl	

AsiaStar	ve	WorldStar	yarışmalarında	
elde	ettiğimiz	başarılar	sektörümüzü	
gururlandırdı.	Gelecek	yıl	da	
Ambalaj	Ay	Yıldızları	Yarışması’nda	
birbirinden	başarılı	çalışmaların	
kıyasıya	yarışacağına	eminiz.	
Şimdiden	tüm	yarışmacılara	başarılar	
diliyoruz”	dedi.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere 
www.ambalajyarismasi.com	
adresinden	ulaşılabiliyor		
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Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin ASD Ambalaj Akademisi markasıyla düzenlediği 2020 yılı 
eğitim programı, sektör tarafında yoğun ilgi gören Ambalaj Tasarımı Eğitimi ile başladı. 

ASD Ambalaj Akademisi’nden 
Ambalaj Tasarımı Eğitimi

ASD Üye Ziyaretleri

ASD	Ambalaj	Binası’nda	5	Şubat	tarihinde	ilki	gerçekleştirilen	
eğitim,	yoğun	istek	üzeine	12	Şubat	tarihinde	tekrarlandı.	
Endüstri	Ürünleri	Tasarımcısı	Dr.	Oya	Akman	tarafından	verilen	
eğitime	ambalaj	üreticileri,	gıda	firmaları	ve	ambalaj	şirketlerinin	
yöneticileri	ve	tasarımcıları	dahil	toplam	50	kişi	katıldı.	

Eğitimde;	Ambalaj	–Tanımı	–Kapsamı,	Ambalajı	Tasarlama,	
Ambalajda	İkincil	Uygulamalar	için	Tasarım,	Ambalaj	Üretim	
Teknikleri,	Ambalaj	ve	İnovasyon	konuları	katılımcılarla	
detaylı	şekilde	ele	alındı.	Gelecekte	ambalaj	sektörünü	nelerin	
bekledi	katılımcılarla	değerlendirildi.		

Eğitimler Devam Edecek
Türkiye	ambalaj	sektörünün	küresel	piyasalardaki	rekabet	
gücünü	arttırmak	gayretiyle	dünyadaki	gelişmeleri	çok	

yakından	takip	ASD,	
ASD	Ambalaj	Akademisi	
ile	sektörel	eğitim	
ihtiyaçlarını	tek	çatı	altında	topluyor.	
ASD	Ambalaj	Akademisi,	ambalaj	sektöründe	faaliyet	
gösteren	birçok	şirketin	ihtiyacını	karşılayacak	teknik	
eğitimler	vermeye	devam	edecek.	Dünyanın	ve	Türkiye’nin	
dengesini	alt	üst	eden	COVID-19	nedeniyle	ara	verilen	
2020	eğitimlerine	Haziran	ayında	online	olarak	devam	etti.	
Etkili	Zaman	Yönetimi	Eğitimi	25	Haziran	2020	Perşembe	
günü	Grupas	Gelişim’den	Eğitimci	Nezahat	Eren	tarafından	
verildi.

ASD	Ambalaj	Akademisi	eğitimleri	hakkında	ayrıntılı	bilgi	
almak	için	www.ambalaj.org.tr	yi	ziyaret	edebilirsiniz.	

Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	(ASD)	2020	yılı	üye	ziyaretlerine	
değerli	üyeleri	Papirus	Kağıt	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Şerafettin	
Dinçer	ile	Benoplast	ortaklarından	İş	Geliştirme	ve	Satış	
Direktörü	Hakan	Dirgeme’yi	ziyaret	ederek	başladı.

11	Şubat	Salı	günü	ASD	Başkanı	Zeki	Sarıbekir	ve	Genel	Sekreteri	
Aslıhan	Arıkan	Papirus	Kağıt	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Şerafettin	
Dinçer’le	İstanbul	Üsküdar’daki	ofisinde	bir	araya	geldi.	Derneğin	
kuruluşundan	bugüne	kıymetli	katkıları	olan	Dinçer	ile	mevcut	ve	
planlanan	işler	hakkında	görüş	alışverişinde	bulunuldu.	

İkinci	ziyareti	Benoplast	Yalova	Fabrikasına	gerçekleştiren	
Dernek,	firma	ortakları	olan	İş	Geliştirme	ve	Satış	Direktörü	
Hakan	Dirgeme	ve	Operasyon	Direktörü	Birol	Önderoğlu	ile	
görüştü.	Fabrikayı	da	dolaşan	ASD	Başkanı	Zeki	Sarıbekir,	üye	
ziyaretleri	ve	benzer	görüşmeler	ile	yapılan	fikir	alışverişinin	
ambalaj	sektörünün	gelişime	daha	çok	katkı	sunacağını	belirtti.	
Üye	ziyaretlerimiz	güz		döneminde	devam	edecektir.		
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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, dünyanın ve Türkiye’nin 
dengesini alt üst eden COVID-19’la ilgili kritik uyarısını yineledi: “Bu virüsten korunmanın 
en önemli yollarından biri ambalajlı ürünler. Fabrikalarımızın üretime devam etmesi, 
ülkemizin ve yaşadığımız dünyanın bu zor zamanları atlatmasına yardımcı olacak.”

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir:
Ambalajlı Ürün Hayat Kurtarır

Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	
(ASD)	Başkanı	Zeki	

Sarıbekir,	gündeme	
ilişkin	yaptığı	
yazılı	açıklamada;	
Türkiye’nin	
ambalaj	
sektöründe	
bölgenin	
en	güçlü	
ülkelerinden	
biri	olduğuna	

vurgu	yaptı.	
Sağlık,	sosyal	ve	

ekonomik	alanda	
tüm	dengelerialt	

üst	eden	COVID-19	
virüsünden	korunma	

yöntemlerinin	şu	anda	gündemin	birinci	sırasında	olduğunu	
ifade	eden	Zeki	Sarıbekir,	“Ambalajın	önemi	hiçbir	dönemde	
bu	kadar	kendisini	göstermedi.	Ülkemizde	ilaç,	sağlık,	
temizlik,	gıda	ve	içecek	ürünleri	ambalaj	sayesinde	son	
tüketiciye	sağlıklı	ve	hijyen	bir	şekilde	ulaşıyor.	İhracatımız	
da	bu	pozitif	fiziksel	koşullar	altında	oluyor.	Gıda,	ilaç	ve	
tıbbi	malzemelerin	ambalaj	tedariği	sağlanmazsa	büyük	
sorunlarla	karşı	karşıya	kalırız.	Mevcut	konjonktürde	ambalaj	
hayat	kurtarır.”	dedi.	

“Sosyal izolasyonu sağlayarak hayatın 
normal seyrini devam ettirmeliyiz”
ASD	Başkanı	Zeki	Sarıbekir’e	göre	yaşanan	bu	özel	dönemde	
hayatta	kalmanın	anahtarı	hijyen:
“Ambalaj	üreticileri	olarak	sadece	gıda	ve	içecek	değil	sağlık	
ve	temizlik	ürünleri	başta	olmak	üzere	tüm	sektörlere	
hizmet	veriyoruz.	Fabrikalarımızın	üretime	devam	etmesi,	
ülkemizin	ve	yaşadığımız	dünyanın	bu	zor	zamanları	
atlatmasına	yardımcı	olacak.	Sağduyulu	bir	şekilde,	hep	

beraber;	gerekli	önlemleri	alarak	işlerimize	devam	etmeliyiz.	
Hepimiz	bu	dönemde	daha	duyarlı	olmalıyız.	Sağlık	
Bakanlığımız	tarafından	açıklanan	önlemler	doğrultusunda	
fabrikalarımızda	ve	ofislerimizde	uyduğumuz	hijyen	
kurallarını	artırmalıyız.	Çalışanlarımızı	kişisel	hijyen	
konusunda	bilgilendirmeli	ve	gerekli	sosyal	izolasyonu	
sağlayarak	yaşamın	normal	seyrini	devam	ettirmeliyiz.”

Cari açığa 1 milyar 852 milyon dolarlık 
katkı
Ambalaj	sektörü	Türkiye’nin	toplam	ihracatına	yaptığı	katkıyı	
aralıksız	sürdürüyor.	ASD,	2019	İhracat	–	İthalat	Raporunu	
açıkladı.	Buna	göre	2018	yılında	2	milyon	325	bin	ton	olan	
toplam	ambalaj	ihracatı	2019’da	yüzde	13’lük	artışla	2	milyon	
639	bin	ton	olarak	gerçekleşti.	Değer	olarak	bakıldığında	
ise	yıllık	ihracat	4	milyar	603	milyon	dolardan	4	milyar	716	
milyon	dolara	çıktı.	Ambalaj	sektörü	geçtiğimiz	yıl	en	çok	
ihracatı	ise	375	milyon	dolarla	İngiltere’ye	gerçekleştirdi.	
İthalat	tarafına	bakıldığında	ise	sektörün	dışa	bağımlılığında	
ciddi	azalma	olduğu	görüldü.	Ambalaj	sektörü	ithalatı	
geçtiğimiz	yıl	miktar	olarak	yüzde	12	azalışla	1,5	milyon	tona,	
değer	olarak	da	yüzde	13	düşüşle	2,86	milyar	dolara	geriledi.	
Almanya,	Çin,	İtalya,	ABD	ve	Fransa	en	çok	ambalaj	ithalatı	
yapılan	ülkeler	olarak	öne	çıktı.	

 2019 EN FAZLA 
İHRACAT YAPILAN 

ÜLKE
İngiltere

 2019 İHRACATINDA 
PLASTİK 

AMBALAJIN PAYI
%63

2019 İHRACAT 
MİKTARI

2.639.000 ton  

 2019 İHRACAT 
DEĞERİ    
 4 Milyar 

716 Milyon Dolar  
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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), “Ambalajlı Gıdaları Tercih Et” mottosuyla iki 
yıl önce hayata geçirdiği kampanyasına geri dönüşümün önemine dikkat çeken 
mesajlarla devam ediyor. Kampanya ile ambalajlı gıdaların kullanımı ve ambalajların 
geri dönüşümü konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Ambalajlardan Çağrı: “Biz gıdaları 
koruruz. Sen de çevreyi koru”

Ambalaj	sektörünün	gelişimine	katkıda	bulunmak	hedefiyle	
sektörün	lider	şirketlerini	aynı	çatı	altında	buluşturan	
Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	(ASD),“Ambalajlı	Gıdaları	
Tercih	Et”	mottosuyla	iki	yıl	önce	ambalajlı	gıdaların	
kullanımını	teşvik	için	hayata	geçirdiği	farkındalık	
kampanyasına	bu	yılgeri	dönüşümün	öneminide	ekleyerek	
devam	ediyor.	Yenilenen	kampanyada	meyve,	sebze,	
kuruyemiş	ve	farklı	gıdaların	ambalajlarının	ağzından	
verilen	mesajlarla	neden	ambalajlı	gıda	tüketilmesi	gerektiği,	
ambalajın	çöp	olmadığı	ve	geri	dönüştürülebildiği	anlatılıyor.	

Ambalajların	gıda	güvenliği	açısından	oynadığı	kilit	role	
dikkat	çeken	Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	(ASD)	Başkanı	
Zeki	Sarıbekir,	kampanyaya	ilişkin	şunları	söyledi.	“İki	
senedir	devam	eden	kampanyamız	çerçevesinde	özel	olarak	
hazırlanan	mesaj	ve	tasarımlarımız,	bu	yıl	27	Ocak-2	Şubat	
tarihleri	arasında	Kanyon,	Zorlu	Center,	Mall	of	İstanbul,	
Akasya,	Optimum,	Trump,	Özdilek	ve	GalleriaAlışveriş	
Merkezleri	ile	metro	ve	tramvay	hatlarındaki	Modyo	
TV’lerde	yer	aldı.	Hedefimiz	topluma	ambalajın	önemini	

anlatabilmek.	Bu	nedenle	gıdalar	aracılığıyla	konuştuk	
ve	ambalajın	gıdaları	taze	tuttuğunu,	bozulmasını	ve	
israfı	önlediğini,	sağlıklı	olduğunu	anlatmaya	çalıştık.	
Ayrıca	ambalajın	çöpe	atılmaması	gerektiğini,	geri	
dönüştürülerek	herkesin	çevreye	katkı	sağlayabileceğine	
de	değindik.	Bu	konuyu	önemsiyoruz	çünkü	ambalajların	
geri	dönüşümüyle	sadece	çevreye	değil	ülke	ekonomisine	
de	katkıda	bulunuyoruz.	Ambalajı	doğaya	bırakmak	veya	
çöpe	atmak	sadece	dünyamızın	geleceğine	değil	ülkemize,	
ekonomimize	de	zarar	veriyor.	Bütün	ambalajlar	geri	
dönüştürülebilir,	geri	kazanılabilir.	Bugün	1	alüminyum	
içecek	kutusunu	geri	dönüştürdüğümüzde	bir	televizyonu	üç	
saat	çalıştıracak	enerjiyi	kazanmış	oluyor	ya	da	1	ton	kağıdı	
geri	dönüştürerek	17	ağacı	kesilmekten	koruyoruz.	1	ton	
plastiğin	geri	dönüşümü	ile	saatte	5774	kw	elektrik	enerjisi	
tasarruf	ediyoruz.Sadece	bir	adet	cam	şişe	geri	dönüştürerek,	
bir	bilgisayarı	25,	bir	televizyonu	20	dakika	çalıştırmaya	
yetecek	kadar	da	elektrik	tasarrufu	elde	ediyoruz.	Sağlığımız,	
çevremiz	ve	ülkemiz	için	ambalajlı	gıdalar	tercih	etmeliyiz”	
diye	konuştu.	

Aplus AVM

Kanyon AVM

Özdilek Park AVM

Galeria AVM

MOI AVM

Trump AVM

İstanbul Metro

Optimum AVM

Zorlu AVM

ASD'nin Reklam Çalışmalarından Örnek Fotoğraflar
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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından her yıl düzenlenen 15. Ambalaj 
Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 18 öğrenci projesi Dünya 
Ambalaj Örgütü (WPO)tarafından her yıl düzenlenen WorldStarStudent’da yarıştı. 
Türkiye’den bir öğrenci projesi bronz ödül almaya hak kazandı.

Ambalajın Genç Tasarımcıları
WorldStar’da Bronz Ödül Kazandı 

Dünya	Ambalaj	Örgütü	(WPO)	tarafından	her	yıl	düzenlenen	
WorldStarStudent	2019	Yarışması’nda,	Ambalaj	Sanayicileri	
Derneği	(ASD)	tarafından	Avrasya	Ambalaj	İstanbul	Fuarı	
katkısıyla	her	yıl	düzenlenen	15.	Ambalaj	Tasarımı	Ulusal	
Öğrenci	Yarışması’nda	dereceye	giren	18	genç	tasarımcıöğrenci	
projeleriyle	yarıştı.	Türkiye’den	başvuran	Fatih	Sultan	
Mehmet	Vakıf	Üniversitesi	Grafik	Tasarım	Bölümü	öğrencileri	
Mücahit	Hilmi	Yaman,	Fethullah	Er	ve	Abudukeyoumu	Yasen	
“Heinz	Ketçap	Mayonez	Ambalajı”	isimli	öğrenci	projesi	
ile	WorldStarStudent	2019	–	Uluslararası	Ambalaj	Tasarımı	
Öğrenci	Yarışmasında	üçüncülük	elde	ederek	bronz	ödül	almaya	
hak	kazandı.	Türkiye’den	katılan	diğer	17	proje	ise	sertifika	aldı.	

WorldStarStudent	2006	yılından	bu	
yana	Dünya	Ambalaj	Örgütü	(WPO)	
tarafından	yalnızca	öğrencilerin	
katılımına	açık	olarak	organize	ediliyor.	
WorldStarStudent	Yarışması’na	
ülkemizden	öğrencilerin	katılımını	
sağlayan	tek	yarışma	olan	Ambalaj	
Tasarımı	Ulusal	Öğrenci	Yarışması	ise	
Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	(ASD)	
tarafından	Avrasya	Ambalaj	İstanbul	
Fuarı	katkısıyla	düzenleniyor.	

WorldStar 2020’den Türkiye’ye 4 ödül
Dünya	Ambalaj	Örgütü	(WPO)	tarafından	düzenlenen	ve	
sektörün	en	prestijli	yarışması	olan	WorldStar	2020’nin	
sonuçları	da	açıklandı.	36	ülkenin	12	farklı	kategoride	yarıştığı	
ve	toplam	321	başvurunun	olduğu	WorldStar	2020’den	
Türkiye’ye	4	ödül	geldi.

Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	(ASD)	Başkanı	Zeki	Sarıbekir,	
bize	uluslararası	arenada	rekabet	gücü	sağlayacak	ürünlerimizin	

sayısını	gençlerimiz	sayesinde	artıracağımızı	belirterek,	WPO	
WorldStarStudent	Yarışması’nda	kazanılan	Bronz	Ödül’ün	
önemli	bir	başarı	olduğunu	ifade	etti.	Zeki	Sarıbekir,	WorldStar	
2019’da	Türkiye’nin	22	ödül	ile	en	çok	ödül	kazanan	ikinci	ülke	
olduğunu	hatırlatarak,	ülkemizin	yarışmadan	her	yıl	ödülle	
dönmesinin	büyük	bir	başarı	
olduğunu	söyledi.	Yarışmaya	
katılan	ve	ödül	kazanan	
öğrencileri	ve	şirketleri	tebrik	
ettiğini,	Türkiye	ambalaj	
sektörünün	küresel	alandaki	
yükselişinin	sürdüğünü	
kaydetti.	

Ambalaj	tedarikinde	Avrupa	ve	Avrasya’nın	merkezi	olan	
Türkiye’nin	katma	değerli	üretime	odaklanarak	istikrarlı	
büyümesini	sürdürdüğünü	ifade	eden	Zeki	Sarıbekir,	bu	gibi	
yarışmalardan	gelen	ödüllerin	Türk	ambalaj	sektörünün	küresel	
ölçekteki	algısını	güçlendirdiğini	belirtti.

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması için 
Başvurular Şubat’ta Başladı
2020	yılında	9.’su	düzenlenecek	olan	Ambalaj	Ay	Yıldızları	
Yarışması’na	da	değinen	Zeki	Sarıbekir,	yarışma	başvurularının	
Şubat’ta	başladığını	Haziran	2020’ye	kadar	süreceğini	açıkladı.	
Ambalaj	Ay	Yıldızları	Yarışması’nın	uluslararası	arenada	
yetkinliğe	ve	geçerliliğe	sahip	ülkemizdeki	tek	Ambalaj	Yarışması	
olduğuna	dikkat	çekti.	Bu	yarışmayı	marka	sahiplerine,	
tasarımcılara	ve	ambalaj	üreticilerine	uluslararası	pazarlarda	
rekabet	gücü	kazandırmak	için	başlattıklarına	işaret	eden	Zeki	
Sarıbekir,	kazananların	Dünya	Ambalaj	Örgütü	(WPO)	ve	Asya	
Ambalaj	Federasyonu’nun	(APF)	düzenlediği	WorldStar	ve	
AsiaStar	yarışmalarına	da	katılabildiklerini	ifade	etti.	

WorldStar 2020 Yarışması'nda ödül alan 
şirket ve ambalajlar:

1.	 Beta	Gıda	Sanayi	
 Beta TeaTeraFusion Koleksiyonu

2.		 Kütahya	Porselen
	 6’lı	Pasta	Tabak	Seti

3.		 Kütahya	Porselen
	 Ottoman	Kahve	takımı	

4.		 Tulipack	Ambalaj
	 Damla	Formlu	Gıda	Ambalajı	
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550	kişilik	H.O.	PERSIEHL	baskı	grubunun	bir	parçası	olan		
Kolbe	Coloco		bünyesinde	EcoLeaf™		ünitesinin	kurulumu,	
operatörün	eğitimi	de	dahil		geçtiğimiz	mart	ayının	başında	
gerçekleşti.		EcoLeaf™	ünitesi	ofset,	flekso	ve	serigrafi	baskı		
yapan	Gallus	RCS		makinesine	takıldı.	Kolbe-Coloco	Genel	
Müdürü	Michael	Leon	konuyla		ilişkin		açıklamasında;		
“Folyo	yerine		bu	teknoloji	kullanımı		için			sektör		hazır	
görünüyor.	Bu	nedenle,	müşterilerimizin	EcoLeaf™’ı		hemen	
kabulleneceklerini	düşünüyoruz;		uygun	maliyetli	ve	şaşırtıcı		
düzeyde	metalizasyon	fırsatını	sevecekler.”	dedi.	
 

İstenilen	miktarda	metal	uygulayan		gümüş	pigment	dayalı		
yeni	metalize	teknolojisi	EcoLeaf™	ünitesi;	analog	baskı,	
dijital	baskı		ya	da	son	işlem	ekipmanı	üzerine	entegre		

olduğu	gibi,		mevcut		ünitelere		sonradan		da	takılabiliyor.	

Grafik	sanatlarında	metalik	efektler	yaratmak	için	endüstrinin	
en	sürdürülebilir	teknolojisi	olan	EcoLeaf™’ı		geliştirip	üreten	
ACTEGA	Metal	Print;		ALTANA	Grubunun	bir	parçası	olan	
ACTEGA’nın	bir	yan	kuruluşu		olup		Şubat	2017’de	Landa’nın	
Nano-MetallographyTM	teknolojisini	satın	almıştı.
EcoLeaf™	ile	günümüzün	geleneksel	metalizasyon	işlemlerine	
göre	önemli	miktarda	malzeme	maliyetinden		ve	üretim	
süresinden		tasarruf	sağlanıyor.	

EcoLeaf™	teknolojisi;		etiketler,	
fleksibıl	ve	karton	ambalajlara	ve	
ticari	baskılara	metalik	efektler		
oluşturmak	için	kullanılıyor.	Yeni	
teknoloji;	daha	ucuz,	daha	hızlı	
ve	kullanımı	kolay	bir	çözüm	
olup		geleneksel	soğuk	folyo	ve	
sıcak	folyoloma	teknolojilerine	
göre	atık	miktarında	da		azalma	
sağlıyor.	Renklendirilmiş	görüntüyü		ince	bir	gümüş		pigment	
tabakasıyla	birleştiren		EcoLeaf™,	daha	önce	mümkün	
olmayan,		yüksek	çözünürlüklü,	sağlam	ve	dokunsal	metalik	
efektler	oluşturuyor.	

Kaynak: Bespoke

GÜNCEL

Kolbe-Coloco Dünyanın İlk EcoLeaf™ Beta Müşterisi 
ACTEGA Metal Print GmbH firmasının,  geliştirdiği yeni metalizasyon teknoloji  EcoLeaf™’in ilk müşterisi,  Alman 
baskı uzmanı Kolbe-Coloco Spezialdruck. Nitelikli baskı uygulamalarına odaklanan Kolbe-Coloco, sürdürülebilir 
özelliğe sahip  uygun maliyetli metalizasyon teknolojisi EcoLeaf™ ile folyo kullanımı ortadan kaldırarak,   
kendinden yapışkanlı etiketlere çarpıcı özellikler kazandırmayı hedefliyor.

Clariant’ın	Floreon	ile	iş	birliği,	tek	yönlü	
plastik	değer	zincirinden	döngüsel		plastik	
ekonomisine	geçişi	destekleyen	kurumsal	
çapta	bir	girişim.	Clariant’ın	EcoCircle	ile	
birlikte,	yeni	döngüsel	özellikli	malzemeler	ve	
teknolojiler	geliştirmek	sonuç	olarak	döngüsel	
ekonomiye	geçişte		atılan	önemli		bir	adım.	

Floreon,	yüzde	70-90	yenilenebilir,	bitki	
bazlı	ham		maddeler	içeren	tescilli	PLA	
bileşikler	geliştirerek	pazarlıyor.	Bu	malzemeler,	geleneksel	
PLA’dan	mekanik	olarak	daha	dayanıklı,	geri	dönüştürülebilir	ve	
gübrelenebilir		olup		önemli	enerji	tasarrufu		da	sağlıyorlar.	

Clariant’ın	endüstri	lideri	sürdürülebilir	katkı	maddeleri	
portföyü,	plastik	değer	zincirine	güvenilir	bir	şekilde	hem	
yüksek	performans	hem	de	sürdürülebilirlik	sağlayan	çok	çeşitli	
biyo-bazlı	katkı	maddeleri	içeriyor.	OP	Terra,	Licocene®	Terra	ve	

Licocare®	RBW	Vita	ticari	adlı	ürünler		2019’da		
tanıtılmış	olup	fosil	kaynak	yoğunluğunu	
azaltmaya	ve	daha	sürdürülebilir	malzeme	
seçimlerine	olanak	tanıyor.	Clariant’ın	uzmanları,	
Floreon	geliştirme	ekibine	biyoplastiklerin	
performans	olasılıklarını	ve	işleme	özelliklerini	
geliştirmek	için	destek	olacak.	Clariant	katkı	
maddeleri,		geniş	kapsamlı	yarar	zincirine	sahip;	
işleme	verimliliğini	artırmak		ya	da		malzemeye	
tamamen	yeni	özellikler	eklemek;	daha	az	enerji	

kullanımı	ve	daha	hızlı	çevrim	süreleri	elde	etme	gibi	özellikler	
içeriyor.	Clariant’ın		bu	yeni	katkıları	sayesinde	üreticiler,	
biyoplastiklerin	koşullarının		ya	da		ortam		zorluklarının	
karşılayamadığı	bazı	durumlar	da	dahi		bileşikleri	belirli	işleme	
teknolojilerine	ve	uygulamalarına	uyacak	şekilde	uyarlama	
olanağına	sahip	olacaklar.	

Kaynak: Clariant

Yüksek Performanslı Biyopolimer için İş Birliği
Clariant ve Floreon, yüksek performanslı biyopolimer uygulamalarına yönelik iş birliklerini duyurdu. Bu iş birliği, 
biyopolimerlerin performans özelliklerini ve pazar potansiyelini daha da genişletmeyi kapsıyor. Yeni geliştirilmiş 
kaliteden,  yararlanacak sektörler arasında; sert ve fleksibıl ambalaj, elektrikli ve elektronik ekipman, otomotiv bulunuyor. 
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BOBST, Sürdürülebilirliğe ve Döngüsel Ekonomiye Olan Bağlılığını 
CEFLEX’e Katılarak Ortaya Koydu

Döngüsel		ekonomi;	üretim	zincirlerinde		
oluşan	atıkların,	geri	dönüşüm	
yoluyla	kazanılarak	,	mevcut		ürün	ve	
malzemeleri	kullanımda	tutma,	yeniden	
kullanma,		ilkelerine	dayanıyor.	

CEFLEX,	fleksibıl		ambalaj	sektöründeki	
kuruluş	ve	derneklerin;		Avrupa	döngüsel	
ekonomisine	katkıda	bulanacak	şekilde,	
fleksibıl		ambalajın	performansını	artıran	daha	
iyi	çözümler	tasarlayıp	geliştirmek	amacı	ile		
oluşturduğu	bir	konsorsiyum.

BOBST	Web	Beslemeli	İş	Geliştirme	Direktörü	Eric	Pavone,	
“Fleksibıl		ambalajların	geri	dönüşümle	ilgili	belirli	zorlukları	
mevcut.	BOBST	olarak	bu	zorlukların		çözümüne	odaklanmış		
durumdayız.	Tüm	değer	zincirlerine		odaklı	130’dan	fazla	üye	
ile	CEFLEX,		fleksibıl		ambalajlarda,		döngüsel	ekonomik	hedefe	
ulaşmanın	çok	güçlü	yolunu	temsil	ediyor.	BOBST	olarak,	
CEFLEX’in		vizyonunu	ve	hedeflerini	paylaşıyoruz.	Bu	nedenle	
üyeliğimizin,		ambalaj	endüstrisi	ve	çevre	yararına	yönelik	
hedeflere	daha	hızlı	ulaşılmasına	katkısı	olacağına	inanıyoruz.	
Deneyimimizi	ve	uzmanlığımızı,	diğer	CEFLEX	üyeleri	ile		
birleştirmeyi	umuyoruz	”şeklinde	konuyu	yorumladı.

Fleksibıl		ambalajlar	(filmler,	dik	duran	poşetler,	
torbalar,		çantalar,	sargılıklar	vb.)		bunları	
oluşturmak	için	kullanılan	çok	çeşitli	farklı	
malzemelerden	(farklı	plastik	türlerinden	
oluşturulan	katmanlardan)	dolayı	geri	dönüşümü	
zor.	BOBST	ve	ortaklarının		ortak	noktası;		
yüksek	bariyerli	laminat	çözümlerine		alternatif	
olarak	kolay	geri	dönüştürülebilirlik	için	tek	kat,		
biyofilm	yapıları	yaratmak.	BOBST,		K	2019’da		iş	
birliği	yaptığı	birkaç	şirket	ile		birlikte		bu	alanda	
gerçekleştirdiği	ilk	endüstriyel	sonuçları	sundu.	
Bu	çözümler;		tüm	endüstri	gereksinimlerin		

işlenebilirlik	açısından	karşılanmasını		garanti	ederek	
tasarlanmış		bariyer,	güvenlik	ve	optik	kalite		içeren		birkaç	yeni	
yüksek	bariyerli	tek	malzemeden	oluşmuş	çözüm.

Eric	Pavone	değerlendirmesinin	sonunda	şunları	söyledi:	
“Yüksek	bariyerli		tek	kat	malzeme	laminatların	fleksibıl	
ambalajlar	için	döngüsel	bir	ekonomi	elde	etmede	önemli	
rolleri	söz	konusu.	Önümüzdeki	yıl	bu	alandaki	ilerlememiz	
hakkında	daha	fazla	güncelleme	yapmayı	umuyoruz.	Bu	arada	
CEFLEX	ile	çalışmaya	başlamaktan	ve	birlikte	daha	fazla	
sürdürülebilirlik	adına	neler	yapılabileceğini	görmek	için	çok	
heyecanlıyız.”		

BOBST, fleksibıl ambalajın tüm değer zincirini temsil eden Avrupa şirket ve dernekleri konsorsiyumunun ortak 
girişimi olan CEFLEX’e (Fleksibıl  Ambalaj için Döngüsel Ekonomi Konsorsiyumu’na) üye oldu.

BOBST’tan Yeni Bir Stratejik Yatırım

Cito	System,	kağıt,	karton	ve	oluklu	mukavva	dönüştürme,	kalıp	
üretiminde		uzmanlığa	sahip		çok	sayıda	bileşen	sağlaması	ile		
küresel	bir	üne	sahip.		
 

İnovasyon	ve	standardizasyonu	daha	da	ileriye	taşıyarak,		ambalaj	
üretiminde	geleceğe	öncülük	için	donanımlı	olan	BOBST’un		
Cito	System	yatırımı,	stratejisinin	bir	parçası.	Bu	yeni	yatırımı	ile	
BOBST,	Cito	System	firmasında			yüzde	51	oranı	ile	çoğunluğa	
sahip	olurken,		firma	da		dünyaca	tanınan	markalaşma	ve	temsilci	
ağı	ile	aynı	yönetim	altında	yürütülmeye	devam	edecek.

Cito	System,	kağıt,	karton	ve	oluklu	mukavva	dönüştürme,	kalıp	
üretiminde		uzmanlığı	ile	küresel	bir	üne	sahip.		

Açıklamasında	Bobst’un	takımların	oynadığı	stratejik	rolü	
bildiğini	ve	Cito-System	ile	ortaklığın	ambalaj	zincirindeki	
yeniliği	ve	standardizasyonu	artıracağını	bilgine	yer	veren			
Bobst’un	iş	birimi	hizmetleri	başkanı	Julien	Laran	şunları	söyledi:		
“Birlikte,	çok	parçalanmış	bir	endüstrinin	optimize	edilmesine	
ve	dönüştürülmesine	yardımcı	olmak	için	kalıp	üreticilerinin,	
dönüştürücülere	önemli	bir	rekabet	avantajı	sağlayan	çevik	bir	
ambalaj	üretimi	için	mümkün	olan	en	iyi	aletlerin	üretmesini	ve	
dağıtmasını	sağlayabiliriz”	dedi.

Cito-System’in	Genel	Müdürü	Jürgen	Mariën,	üretim	
performansının	ve	kalitesinin	mükemmel	araçlar	ve	süreçlerle	
birlikte	yüksek	teknoloji	ürünü	makineler	tarafından	
yapıldığını	bildirerek	açıklamasının	devamında	şunları	
söyledi:	“Şimdi	Bobst	ve	Cito-System	el	ele	çalışıyor.	İki	
şirket,		inovasyon	uzmanlığını	birleştirerek,	müşterilerimizin	
yararına	performans	ve	kaliteyi	artırabiliriz.	Yeni	durumdan	
memnunum,		çünkü	bu	birliktelik,		Cito-System’i	
müşterilerimizin	başarısı	için	daha	güçlü	yapıyor.	Bu	ortaklık,		
paketleme	zincirini	inovasyon	ve	standardizasyon	açısından	
optimize	edecek.	Birlikte,	çok	parçalı	bir	endüstrinin	
optimizasyonuna	ve	dönüştürmeye			yardımcı	en	iyi	aletleri	
üretmesini	ve	dağıtmasını	sağlayabiliriz	.”

Şirket’in	sarf	malzemeleri	ve	hizmetleri	CITO-SYSTEM	markası	
altında	pazarlanıyor.		

BOBST,  Cito-System’in yüzde 51’lik hissesini satın aldı. Satın alma, Bobst’un ambalaj üretimine katkıda bulunan 
tüm önemli bileşenleri entegre etme stratejisiyle ilgili.
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BOBST Yeni Strateji  Nedeniyle drupa ve Diğer Fuarlara Katılmıyor

BOBST	Grup,		2021’de	gerçekleşecek		drupa’ya		katılmayacağını	
duyurdu.		Asya’daki	fuarlara	sınırlı	şekilde	katılmaya	karar	veren		
BOBST,		müşterileri	ile			daha	hızlı,	daha	etkili	ve	daha	kişisel	bir	
şekilde	iletişim	kurmasını	sağlayacak,	çevresel	yükü	azaltacak	ve	
ambalaj	dünyasının	geleceğini	şekillendirecek	yeni	bir	yolculuğun	
başlangıcında.	BOBST,	müşterileri	ile	daha	etkin	bir	şekilde	
bağ	kurmak	için	mevcut	‘Yetkinlik	Merkezleri’ni	bir	sonraki	
seviyeye	geçirecek	ve	tüm	müşterilere	ve	potansiyel	müşterilere	
ürün	ve	çözüm	tanıtımlarına	ulaşmaları	için	yeni	yollar	sunacak.	

Dönüşüm,	müşterilerin	bir	etiket,	ambalaj	ya	da	kutu	üretmek	
için	gereken	her	şeye	dokunabilecekleri	ve	görebilecekleri	
uçtan	uca	bütün	çözümleri	göstermek	için	Teknoloji	Salonları,	
Ortaklıklar	ve	Uygulama	Uzmanlarını	kapsayacak	yeni	Akıllı	
Fabrikaların	önünü	açacak.	Ana	malzemelerin	işlenmesinden,	iş	
hazırlığına,	renk	yönetimine,	baskı	dahil	bütün			dönüştürmeyi	
kapsayan,	belirli	işleri	test	etme	seçeneği	sunulacak.	Mevcut	
Yetkinlik	Merkezlerindeki	tüm	ekipmanlarda,	canlı	üretim	
gösterimleriyle	BOBST	müşteri	deneyimini	sanallaştırıyor.		

BOBST değerlerini ve sorumluluklarını yansıtan, ambalaj dünyasının geleceğini şekillendirmek için BOBST 
vizyonunu destekleyecek yeni bir strateji oluşturdu. Akıllı fabrikalar, teknoloji salonları ve müşteri referans 
siteleri müşterilerle tercih edilen bağ kurma modeli olarak belirlendi.

BOBST Yeni Vizyon ve Çözümlerini Sundu 

Ambalajın	temel	gerçekleri	olan	yeni	gerçeklik;	ağ	oluşturma,	
dijitalleşme,	otomasyon,	sürdürülebilirlik	.	BOBST’ta	bu	
dört		temele	dayanıyor	ve		geleceğe	yönelik	vizyonu,	ambalaj	
üretiminde	tüm	değer	zincirini	birbirine	bağlıyor.		Bu	vizyonun	
merkezinde,	baskı	öncesi,	üretim,	süreç	optimizasyonu,	bakım	
ve	pazara	erişim	çözümlerini	içeren	bulut	tabanlı	Bobst	Connect		
yer	alıyor:	Dijital	ve	fiziksel	dünya	arasında	verimli	bir	veri	akışını	
garanti	ediyor.	Müşterinin	PDF	dosyalarından	bitmiş	ürünlere	
kadar,		tüm	üretim	sürecini	düzenliyor.	

Dijitalleşme,	otomasyon	ve	ambalaj	makinelerinin	bağlantısı	
ambalaj	sektörünün	geleceğini	şekillendirme	konusunda	
uzgörüşe	/vizyona	sahip	BOBST,	etiket,	fleksibıl	ambalaj,	karton	
ve	oluklu	mukavva	sektörlerindeki	paydaşlarını	dijitalleşmiş	ve	
otomasyonlu	bir	iş	akışında	bir	araya	getirerek,	aralarında	bağlantı	
kurmaya	çalışıyor.	Bu	sayede	bu	paydaşlar,		bilgiye	her	zaman	
her	yerden	esnek	bir	şekilde	erişebilecekler	ve	esnek	bir	iş	birliği	
ortamında	çalışabilecekler.	Daha	fazla	dijitalleşmeye	yönelik	
giden	yolda	ambalaj	değer	zincirindeki	atıklar	azalacak,	baskı	ve	
sonlandırma	tesislerindeki	verimlilik	artacak.	BOBST’un	vizyonu	

üç	rehber	ilkede	
özetleniyor:		

n BOBST	baskı	
ve	sonlandırma	
alanlarında	tüm	
anahtar	dijital	ve	
analog	süreçleri	

iyileştirmek	için	
yatırımlar	yapmaya	devam	

edecek.
n İkinci	olarak	şirket	fiziksel	değere	

ek	olarak	dijital	değer	de	sunmak	için	
çalışıyor.	Bu	da,	‘Nesnelerin	İnterneti	(IoT)’	

bağlantı	düzeni	sayesinde	mümkün	olacak.	
n Üçüncü	olarak	BOBST,	operasyonlarının	daha	

verimli	olmasını	sağlamak	için	tüm	ambalaj	değer	
zinciri	boyunca	veri	paylaşımına	olanak	tanıyor.		Araç,	

makine	ve	süreç	bilgisi,	özellikle	tasarım	ve	baskı	öncesi	
işlemlerinde	erişilebilir	olacak,	‘ilk	seferinde	bile	doğru’	
tasarımların	dijitalleşme	sayesinde	tüm	üretim	zinciri	daha	
şeffaf,	daha	dinamik	ve	esnek	hale	gelecek.	Tüm	üretim	iş	
akışı	boyunca	zamanında	kararlar	verilebilecek.	Birbirine	
bağlı	sistemlerinin	daha	hızlı	ve	daha	hatasız	bir	optimasyon	
sağlayacak	şekilde	tüm	üretim	sürecine	veri	katkısı	sağlayacağı	
bir	döneme	giriliyor.
  

BOBST’un	sanal	sergisinde	gruba	ait		en	yeni	nesil	laminatörler,	
flekso	baskı	makineleri,	kalıp	kesiciler	ve	diğer	yenilikler	yer	aldı.	
Bu	sanal	sergi	ile	BOBST	endüstriyi	dönüştürme	yönünü	yansıttı.
Sanal	sergide	yeni	duyurulan	ekipmanlar:	
n Katlanır	karton	endüstrisi	için;	Mastercut	106	PER,	Kalıp	
kesiciler	için	TooLink	Bağlantılı	Takım,	Yeni	Accucheck,	
Masterstar.
n Fleksibıl	ambalaj	endüstrisi	için;		Master	CI,	Nova	D	800	
Laminatör,		IoD	/	DigiColor	ile	donatılı	Master	M6
n Tüm	endüstriler	için;	oneECG,		Dijital	Muayene	Masası		(DIT)		

Kaynak: Bobst	Mex	SA,	İsviçre

BOBST  vizyonunu ve yeni ürün, çözümlerini sanal platformda  basın toplantısı ile açıkladı. Endüstri 4.0’ı tüm 
boyutları ile içine alan ambalaj dönüştürme sürecin değişimi şimdi daha net. Dijital eğilimler,  ambalaj değer 
zincirindeki mevcut dinamikleri değiştiriyor. 





26 Pack Converting

GÜNCEL

Türkiye’nin	ilk	etiket	firması	olan	Reslan	Etiket’in,	
konvansiyonel	flekso	baskı	makinelerine	ek	olarak,		
oldukça	uzun	bir	zamandır	toner	bazlı	mürekkep	
kullanan	bir	dijital	makinesi	de	bulunuyor.

SCREEN	TPJ	L350UV+	serisi	UV	ink-jet	dijital	
etiket	baskı	makinesinin	kurulumu	ile	geniş	bir	
malzeme	çeşitliliği,	uygun	üretim	maliyeti	ve	
üretkenliği	ile	dijital	üretim	kapasitesini	çok	yüksek	
miktarda	gerçekleştirmeyi	hedefleyen	Reslan	Etiket,	aynı	zamanda	
üretimde	kolaylığı	istiyor.	

Reslan	Etiket,	dijital	baskı	makinesi	yatırımında	
tüm	bu	hedeflere	ek	olarak	satış	sonrası	destek	
hizmetlerine	verdiği	önem	doğrultusunda,	bu	
konudaki	hassasiyeti	nedeni	ile		Elektroser’e	
teveccüh	gösterdi.	

Kurulum	sonrası	ilk	ticari	baskı	sonuçlarını	
elde	eden	deneyimli	firma	memnuniyetini	dile	
getirdi.	

Kaynak: Elektroser	Ltd.	Şti.

Reslan Etiket Dijital Baskı için SCREEN TPJ L350UV+ Serisi 
UV ink-jet’i Tercih Etti
SCREEN Türkiye Distribütörlüğü ile faaliyet gösteren Elektroser, 2019 yılının son günlerinde Reslan Etiket firmasına Truepress Jet 
L350UV+ serisi UV ink-jet dijital etiket baskı makinesinin başarıyla kurulduğunu ve hemen akabinde ticari faaliyete geçtiğini bildirdi.

Avrupa’da	gıda	için	
üretilen	kağıt	torbalar;	
depolanan	gıdaların	
korunması	ve	hijyeni	
ile	ilgili	birçok	yasal	
gereklilikle	karşı	

karşıyadır.	Üreticilerin	tüm	yönetmelikleri	yerine	getirmelerine	
ve	gıda	üreticisine	gıda	temasına	uyum	için	gerekli	bilgileri	
sağlamalarına	destek	olmak	için,	EUROSAC	ve	CEPI	Eurokraft	
arasındaki	bir	iş	birliği	olan	Avrupa	Kağıt	Torba	Araştırma	Grubu	
(ESG),	gıda	ile	temas	kılavuzunda	bir	güncelleme	başlattı.	Bu	
güncelleme,	AB	ve	ulusal	düzeylerde	ilgili	düzenlemeleri	özetler	
ve	gerekli	tüm	bilgileri	toplamak,	değerlendirmek	ve	belgelemek	
için	gereken	prosedürlere	genel	bir	bakış	sunuyor.	Ayrıca,	hangi	
koşullarda	göç	testi	ve	uyumluluk	belgelerinin	düzenlenmesi	
gerektiğini	belirtiyor.

Gıda	ürünleri	için	kağıt	torbalar	farklı	şekillerde	ve	farklı	
malzemelerle	yapılabilir.	Bazı	kağıt	torbalar	tamamen	kağıttan	
yapılırken,	diğer	torbalarda	nem,	oksijen	ya	da	yağa	karşı	bir	
bariyer	olarak	plastik	veya	alüminyum	katmanları	ekleniyor.	
Tutkal	ve	/	veya	mürekkep	de	son	yapının	bir	parçası.	Tüm	bu	
malzemelerin	yanı	sıra	torbada		paketlenecek	yiyeceklerin	türü	
-	ister	yüzeyde	yağlı	olsun,	ister	yağ	içerir,	ister	kuru	ya	da	nemli	
olsun	-	gıda	ile	temas	gereksinimlerini	karşılamak	için	dikkate	

alınmalıdır.	Aynı	şey	kullanım	koşulları,	saklama	süresi	ve	
sıcaklık	için	de	geçerlidir.	
EUROSAC	Genel	Delegesi	Catherine	Plitzko-Kerninon	konu	ile	ilgili	
açıklamasında	şu	bilgiler	yer	alıyor:	“Gıda	güvenliği,	endüstrimiz	için	
büyük	önem	taşıyor.	Güncellenmiş	kılavuzumuzla,	çuvalın	ömrü	
boyunca	mevcut	yasal	düzenlemelere	ilişkin	olarak	malzeme,	kağıt	
torbalar	ve	gıda	ile	bağlantılı	gıda	teması	gereksinimlerini	karşılama	
sorumluluklarını	açıklığa	kavuşturmak	istiyoruz.	“Kılavuz,	en	önemli	
düzenlemelere	genel	bir	bakış	sunuyor	ve	nasıl	ve	hangi	koşullar	
altında	yerine	getirilmeleri	gerektiğini	ve	hangi	adımların	atılması	
gerektiğini	açıklıyor.”

Avrupa	kağıt	torba	üreticileri	için	mevzuata	uyum	sağlama	sürecini	
kolaylaştırmak	için	belge,	gıda	ile	temas	uygunluğunu	sağlamak	için	
“ESG	/	Anahtar	Yedi	Adım”	adı	verilen	bir	prosedür	içeriyor.	Kağıt	
torbanın	bileşimine	bağlı	olarak	farklı	yaklaşımlar	mevcut.	Hepsi,	
kağıt	torba	ve	uyumluluk	bildirimlerinin	amaçlanan	kullanımı	ve	
tedarikçilerin	diğer	gerekli	belgeleri	hakkında	bilgi	toplamakla	
başlıyor.	Buna	ek	olarak,	ilgili	maddeler	hakkında	bilgi	özetlenmeli	
ve	daha	sonra	bu	maddelerin	göçü	ile	ilgili	testlerin	gerekli	olup	
olmadığı	sonucuna	varılmalı.	Son	adım,	gerekli	herhangi	bir	testten	
sonra,	bir	uygunluk	belgesi	yazmak.	Yeni	kılavuz	EURASAC	ve	
CEPNI	Eurokraf	web	sitelerinden	indiriliyor.	

Kaynak:	www.eurosac.org		www.	cepi-eurokarft.org

İlk	proje,	yeni	standartların	geliştirilmesine	katkıda	bulunmak	
amacıyla	ISO	standartlarını	ve	flekso	yazıcılar	tarafından	
kullanımını	analiz	edecek.	İkincisi,	bir	flekso	baskı	makinesinin	
yeteneklerini	kolayca	doğrulayabilen	bir	test	formu	tanımlamayı	
amaçlıyor.	Her	iki	proje	de	yakın	zamanda	başladı.Üçüncü	proje,	
yılın	ilerleyen	aylarında	başlayacak	olması	nedeniyle	şu	anda	
Apple	Books	ve	iTunes’ta	satışa	sunulan	FTA	Eurpoe	Flekso	En	İyi	
Uygulama	Araç	Kutusu’nun	sonraki		aşamalarına	odaklanacak.
FTA	Avrupa	üye	dernekleri	projelere	katılmak	için	ülkelerinin	her	
birinden	uzmanlar	atadı.	Proje	bir		ve	iki	ekipleri	haziran		ayında		
ilk	kez	bir	araya	geldi.	Hem	yazıcılar	hem	de	tedarikçiler	temsil	

ediliyor,		yani	Teknik	Komite	tüm	endüstri	ile	birlikte	çalışıyor.	
Flekso	hızla	büyüyen	bir	sektör.	Proje	konuları,	flekso	firmalarında	
meydana	gelen	yenilik	ve	gelişme	seviyesini	yansıtacak	şekilde	
seçildi.	Bu	projeler,	sektöre	somut	destek	sağlayacak.	FTA	Avrupa,	
Avrupa	fleksografik	(flekso)	baskı	endüstrisinin	ortak	çıkarlarını	
temsil	ediyor.	Dernek,	Avrupa’daki	ulusal	flekso	derneklerinin	ortak	
ilgi	alanlarında	iş	birliği	yapmaları	için	ortak	bir	platform	sağlıyor	
ve	aynı	zamanda	endüstriyi	AB	kurumlarında	da	savunuyor.	FTA	
Europe’un	ofisi	Brüksel’de	bulunuyor.			

Kaynak:	www.fta-europe.eu

EUROSAC, Kağıt Ambalajlar için Yeni Gıda Temas Kılavuzu 

FTA Europe, Teknik Komitesi Flekso Baskı Endüstrisini 
İlerletmek için Üç Yeni Proje Üzerinde Çalışıyor
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Inkmaker	Group	Ticari	Direktörü	GianlucaIncerti,	
distribütörlük		sözleşmesini	23	Nisan	2020’de	sosyal	mesafe	
kurallarına	uygun	olarak,	Odak	Kimya	Kurucu	ve	Genel	
Müdürü	Ayla	Çuhadaroğlu	ile	elektronik	ortamda	imzaladı.
İş	birliğine	dair	görüşlerini	paylaşan	Ayla	Çuhadaroğlu:	
“Türkiye’deki	tek	temsilci	olarak	belirlenmekten	dolayı	çok	
memnunuz.	Bu,	her	iki	taraf	için	de	büyük	avantaj	taşıyor.
Inkmaker	Group;	donanımlarının	kalitesi	ve	hassasiyeti,	
önde	gelen	yazılımı	ve	güçlü	ürün	grubu	ile	küresel	bir	
teknoloji	lideridir.Ek	olarak,	grubun	yakın	zamanda	Rexson,	
Vale-tech	ve	Tecnopails’i	bünyesine	katması		ile	güçlü	bir	
çeşitlilik	ve	bilgi	birikimi	ile	tam	bir	bütünsel	mühendislik	
sağlayıcısı	haline	geldi.	Küresel	anlamda	zorlu	bir	süreçten	
geçtiğimiz	şu	günlerde	bile	Odak	Kimya	olarak	pazar	bilgimiz,	
kaynaklarımız	ve	güçlü	iş	ağımız	ile	InkmakerGroup’un	
Türkiye	pazarındaki	konumunu	yükseltmek	için	gereken	
güçlü	duruşa	sahibiz.”	dedi.

Odak Kimya 1998’den Bu Yana Sektörde
Renk	yönetimi	çözümleri	sunma	amacıyla	1998	yılında	
kurulan	Odak	Kimya,başlangıçta	boya,	plastik	ve	otomotiv	
sektörlerine	-alanında	lider,	küresel	markalara	renk	ölçüm	
cihazları	sunarken,	kısa	sürede	ürün	portföyünü	birbirini	
tamamlayıcı	ürünlere	sahip	lider	markalarla	genişletti.	Bugün	
Odak;	İstanbul	Anadolu,	İstanbul	Avrupa	ve	Adana’da	yer	
alan	üç	ofisinde	görev	yapan	30	kişiyi	aşkın	güçlü	ekibiyle	
Türkiye’nin	önde	gelen	distribütörlerinden	biri.

Güzel ve Anlamlı Tesadüf :	23	Nisan	günü	elektronik	
ortamda	imzaladıkları		temsilcilik	sözleşmesi	için	

heyecanlarını	dile	getiren	Inkmaker	Group	Ticari	Direktörü	
Gianluca	Incerti	ise	şöyle	dedi:	“Aslında	bu	haberi	Paint	
İstanbul	&Turkcoat	Fuarı’nda,	Inkmaker	Group’un	da	
katılımıyla	açıklamayı	tasarlamıştık,	ancak	Covid-19	
salgınından	ötürü	iptal	edilen	fuarları	göz	önüne	alarak	yeni	
bir	strateji	kurguladık.	Bu	durum	aynı	zamanda	Türkiye’nin	
Ulusal	Egemenliği’nin	100.	yılı	kutlamalarına	denk	geldiği	için	
güzel	bir	anlamlı	bir	tesadüf	oluşturdu.”

Tüm Temsil Hakları Odak Kimya’da:	Odak	Kimya’ya	
Türkiye’de	Inkmaker	Group	ile	Boya	ve	Kaplama,	Su	bazlı	
ve	solvent	bazlı	Sıvı	Mürekkep,	Tekstil	ve	Boyahane	pazarı	
ile	laboratuvar	ekipmanı	da	dahil	olmak	üzere	markalarının	
tüm	temsil	haklarını	tanıyan	temsilcilik	anlaşmasıyla	ilgili	
Inkmaker	Group	EMEA	&	Amerika	CEO’su	ChristopheRizzo	
ise	şunları	söyledi:	“Güçlü		birağ	ve	sektör	deneyimine	sahip	
olan	Odak	Kimya;	Türkiye’de,	dünyanın	lider	markalarının	
çoğunu	temsil	eden	öncü	bir	distribütör.	Bu	ortaklığın,	bizim	
için	bölge	içinde	büyüme	fırsatlarına	ivme	kazandıracağına	
grubun	güveni	tamdır.”

	Odak	Kimya:	Odak	Kimya	Endüstrisi	Ürünleri	San.	ve	Tic.	
Ltd.	Şti.,	kurucularının	sektördeki	geniş	tecrübelerinin	
ışığında	ileri	teknoloji	ürünlerini	Türk	Sanayicisi	ile	
buluşturmak	üzere	1998	yılında	kuruldu.	Günümüzde	renk	
mükemmelliğine	dayalı	uygulamalar	ve	yenilikler	ile	sektörün	
öncü	kuruluşlarından	biri	haline	gelen	Odak	Kimya;	renk	
ölçüm	sistemleri,	renk	standartları,	on-Line	baskı	çözümleri,	
baskı	ve	prova	kağıtları,	farklı	test	cihazları,	ışıklı	prova	
kontrol	istasyonları,	boya	test	cihazları	ve	yol	çizgi	boyaları	
test	cihazlarında	dünya	lideri	olan	birçok	markanın	temsilcisi	
ve	distribütörü	olarak	hizmet	veriyor.		

Kaynak: Odak	Kimya	Endüstrisi	Ürünleri	Tic.	Ltd.	Şti.	

Inkmaker Group, Türkiye’de Tüm Sektörlerdeki 
Tek Yetkili Distribütörü Olarak Odak Kimya’yı Seçti

Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Egemenliği’nin 100. yılında Inkmaker Group, Odak Kimya’yı tüm sektörlerde 
tek yetkili distribütörü olarak belirledi. 
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Çevre	bilincinin	ve	tüketici	endişelerinin	ve	Tek	Kullanımlık	
Plastik	Direktifi	gibi	ambalaj	odaklı	kararnamelerin	artması,	
şirketlerin	alternatif	ambalaj	malzemelerinin	geliştirilmesini	
hızlandırmasına	yardımcı	oldu.	Şirketler,	daha	iklim	dostu	
ambalaj	seçenekleri	geliştiriyorlar.	Tüketicilerin	beklentilerine	
yanıt	veren	bu	ambalajlara	lif	bazlı	kağıt	esaslı	ambalajlar	da	dahil.		

4evergreen,	lif	bazlı	ambalaj	değer	zinciri	içinde	yer	
alan		kağıt	ve	karton	üreticilerinden,	kağıt	esaslı		ambalaj	
dönüştürücüleri,	kağıt	ambalaj	dönüşümüne	yönelik	teknoloji,	
ve	malzeme	tedarikçilerine,	marka	sahipleri,	perakendecilere,		
atık	ayırıcılarına	ve	toplayıcılarına	kadar	sektör	üyelerini	
görevlendirmek		için	bir	forum	olarak	oluşturuldu.

Sürdürülebilirlikten	Sorumlu	Sappi	Başkan	Yardımcı,	Cepi’nin	
yeni	oluşumu	hakkında	şunları	söyledi:	

“4evergreen	İttifakı’nın	önemli,	çünkü	döngüsel	bir	
ekonomide	lif		bazlı	ambalajlamanın	büyük	potansiyelini	
tanıyan	tüketici	ürünleri	endüstrisi	liderlerinin	girişiminden	
doğdu.	Müşteriler,	sürdürülebilir	ambalaj	istiyor;	fiber	bazlı	
kağıt	ambalajlar		iklim	dostu	çözüm	olma	özelliği	içeriyor.		
Sappi,	bu	endüstri	ittifakında	yer	almaktan	gurur	duyuyor.	
Son	on	yıldır,	Sappi	olarak	müşterilerimizin	karşılaştığı	
sorunlara	gerçek		çözümler		bulmak	ve		tüketici	beklentilerine	
yanıt	için	10	yıldan	fazla	bir	süredir	araştırmalar	ve	bunun	
sonucunda	da	büyük	yatırımlar	yapıyoruz.	Bütün	bu		yoğun	
çalışmaların	sonucunda	yakın	zamanda	elde	edilen	bir	
başarı;		günümüzde	başka	bir	örneği	olmayan	alanında	tek	
olan		tamamen	geri	dönüştürülebilir	şekerleme	ambalajının	
piyasaya	sürülmesi.”		

Kaynak: Sappi

Sappi Cepi’nin 4evergreen İttifakı İçinde Yer Aldı
Avrupa kağıt endüstrisini temsil eden Cepi Avrupa Kağıt Endüstrileri Konfederasyonu (The Confederation of European 
Paper Industries), 4evergreen adlı yeni bir ittifak  oluşturdu. İttifakın amacı; iklim ve çevresel etkileri en aza indirerek 
lif bazlı/kağıt ambalajın,  döngüsel, sürdürülebilir ekonomiye katkısını artırmak. İttifak, AB Mevzuatına uygun,  geri 
dönüştürülebilir lif bazlı kağıt ambalaj malzemelerinin faydaları hakkında farkındalığı artırma ve iyileştirilmiş toplama 
sistemlerinin,  uygun geri dönüşüm altyapılarının geliştirilmesi için çağrısında bulundu.

2025’e Kadar Karbon Ayak İzini Yüzde 65 Oranında Azaltmak 
Henkel’in Planı 

2025	yılı	için	yeni	ambalajlama	hedefleri	ile	Henkel,		
plastik	atıkları	azaltmayı	ve	önlemeyi	hedefliyor.	Henkel,	
sürdürülebilirliğin	her	boyutunda	gerçekleştirdiği	gelişme	ve	
ilerlemenin	detaylarıyla	ortaya	konulduğu	29.	Sürdürülebilirlik	
Raporu’nu	yayınladı.	Henkel	aynı	zamanda,	geleceğe	yönelik	
stratejik	çerçevesini	ve	sürdürülebilir	ambalajlama	ve	iklimin	
korunması	gibi	önemli	alanlardaki	yeni	hedeflerini	ana	
hatlarıyla	açıkladı.	

2025	İçin	Yeni	Ambalajlama	Hedefleri:	Döngüsel	bir	
ekonomiyi	teşvik	etmek	amacıyla	sürdürülebilir	ambalajlama	
alanında	gerçekleştirdiği	ilerleme	ve	faaliyetleri	daha	ileri	
taşımak	hedefiyle	Henkel,	2025	için	yeni	ve	daha	da	iddialı	
sürdürülebilir	hedefler	belirledi:
n	Yüzde	100	geri	dönüştürülebilir	ya	da	yeniden	kullanılabilir*:	
Tüm	Henkel	ambalajları	geri	dönüştürülebilir	ya	da	yeniden	
kullanılabilir*	olacak.

n	Fosil	esaslı	plastikleri	yüzde	50	oranında	azaltmak:	Henkel,	
tüketim	ürünlerinde	fosil	kaynaklı	geri	dönüştürülmemiş	
plastik	miktarını	yüzde	50	oranında	azaltmayı	amaçlıyor.	Bu	
hedef	ise	tüketim	ürünlerinde	kullanılan	geri	dönüştürülmüş	
plastik	oranını,	küresel	ölçekte	yüzde	30	seviyesinin	üzerine	
çıkarmak,	plastik	kullanımını	azaltmak	ve	yenilenebilir	
biyolojik	kaynaklarla	üretilen	plastiğin	kullanımındaki	artış	ile	
gerçekleşecek.		
n	Sıfır	atık:	Henkel,	atıkların	doğaya	bırakılmasını	engellemek	
için	katkı	sağlamayı	amaçlıyor.	Bu	sebeple	şirket,	atık	toplama	
ve	geri	dönüşüm	girişimlerini	destekliyor	ve	kapalı	döngü	
geri	dönüşümü	teşvik	etmek	amacıyla	yenilikçi	çözüm	ve	
teknolojilere	yatırım	yapıyor.	Henkel	geri	dönüşüm	hakkında	
bilgilendirme	yoluyla	her	yıl	iki	milyardan	fazla	tüketiciye	
ulaşmayı	hedefliyor.		

*	Kalıntıların geri dönüştürülebilirliği etkileme ya da geri dönüşüm 
akışlarını kirletme ihtimali bulunan yapıştırıcı ürünler hariç.



n	Dünya	Sağlık	Örgütü	/Birleşmiş	Milletler	Vakfı	COVID-19	fonuna	
ve	seçilmiş	organizasyonlara		iki	milyon	Euro	değerinde	bağış.
n	milyon	adet	kişisel	ve	ev	hijyen	ürünü	bağışı.
n	Henkel	fabrikalarında	dezenfektan	üretimi.
n	Çalışmalarını	evde,	ofiste,	sahada	ve	fabrikalarda	sürdüren	
çalışanların	sağlık	ve	güvenliğini	sağlamak.

Henkel	küresel	COVID-19	salgını	ile	yüzleşmek	durumunda	
kalan	çalışanlar,	müşteriler	ve	toplulukları	desteklemek	
amacıyla	kapsamlı	küresel	bir	dayanışma	programını	duyurdu.	
Bu	programın	içeriği:

1. Dünya Sağlık Örgütü/Birleşmiş Milletler Vakfı Fonuna ve 
Diğer Organizasyonlara Bağış: Salgınla	mücadeleye	yardımcı	
olmak	amacıyla,	iki	milyon	Euro	çeşitli	fon	ve	organizasyonlara	
bağışlanacak.	Fritz	Henkel	Vakfı	direkt	olarak,	Dünya	Sağlık	
Örgütü	(WHO)	ve	Birleşmiş	Milletler	(UN)	Vakfı	tarafından	
hayata	geçirilmiş	olan	COVID-19	Dayanışma	Katkı	Fonu’na	1	
milyon	Euro	değerinde	bağışta	bulunacak.	Bu	bağış,	ön	saflarda	
yer	alan	sağlık	çalışanlarına	koruyucu	ekipman	sağlama,	
tanı	laboratuvarlarının	donanımı,	veri	toplama	ve	analizinin	
geliştirilmesi	ve	yoğun	bakım	ünitelerinin	oluşturulması	
ve	bakımlarının	yapılmasının	yanı	sıra,	potansiyel	aşı	ve	
tedavilerin	araştırma	ve	geliştirme	süreçlerini	hızlandırmaya	
katkı	bulunacak.	

2. Kişisel ve Evde Kullanım Amaçlı Hijyen Ürünleri 
Bağışı: Henkel	aynı	zamanda	dünya	genelinde,		beş	milyon	
adet	kişisel	ve	ev	hijyen	ürünü	bağışlayacak.	

3. Üretim Tesislerini Dezenfektan Üretimine 
Yönlendirme: Ek	olarak,	Henkel	belirlenmiş	üretim	
tesislerinde	dezenfektan	üretimi	gerçekleştirmeyi	planlıyor.	Bu	
ürünlerle,	Koronavirüs	ile	mücadelelerinde	kamu	kuruluşlarına	
ve	profesyonel	gruplara	yardımcı	olmak	amaçlanıyor.	

4. Belirli İş Ortakları İçin İyileştirilmiş Ödeme 
Koşulları: Henkel	aynı	zamanda,	küçük	ve	orta	ölçekli	
kuaförleri	mevcut	zorlu	koşullar	içinde	desteklemek	amacıyla	
iyileştirilmiş	ödeme	şartlarını	gündemine	alacak.

5. Kriz yönetimi ve çalışanlar için güvenlik Önlemleri: 
Henkel,	krizin	başlangıcından	itibaren	ülkesel,	bölgesel	
ve	küresel	düzeyde	harekete	geçen	kriz	yönetim	ekipleriyle	
mevcut	durumu	proaktif	bir	yaklaşım	doğrultusunda	ele	aldı.	
Kriz	yönetiminin	öncelikli	hedefi	çalışanların,	müşterilerin	ve	iş	
ortaklarının	güvenliğini	sağlamak	amacıyla	gerekenleri	yapmak	ve	
mevcut	zorlu	şartlar	altında	faaliyetleri	sürdürmek.	

Kaynak: Henkel

Küresel Bir Dayanışma 
Programı ile Henkel 
Salgından Etkilenen 
Toplulukları, Çalışanları ve 
Müşterileri Destekliyor
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Mevcut	durum,	alkollerin	özellikle	de	etanolün	tedarik	zinciri	
üzerinde	ciddi	baskı	yaratıyor.	2019	yılının	ikinci	yarısında	
zaten	sıkıntılı	olan	etanol	ham	madde	temininin	Korona	Virüsü	
sonrası	ecza	ve	temizlik	ürünleri	yönünde	yarattığı	yüksek	talep	
nedeniyle	ve	belli	bir	oranının	da	yakıt	etanolü	olarak	ayrılması	
sonucu	devletler	tahsis	önlemleri	almaya	başladı.	Küresel	çapta			
erişilebilirliği	düşerken,	fiyatlar	da	hızla	yükseliyor.

Sun	Chemical	önümüzdeki	aylarda	arzını	güvence	altına	
alabilmek	için	mevcut	piyasa	koşullarında	belirlenen	yüksek	
fiyatları	kabul	etti.	Devletlerin	sağlık	alanındaki	acil	durumlar	
nedeniyle	bu	ürünlere	el	koyması	riski	her	zaman	mevcuttur	ve	
kontrolümüz	dışındaki	bir	durumdur.

01	Nisan	2020	tarihinden	itibaren	Sun	Chemical	mürekkep	

ve	vernik	fiyatlarına	solvent	fiyat	artışından	dolayı	ek	ücret	
uygulayacak.	Bu	fiyat	artışları	ürüne	göre	farklılık	gösterecektir.	
Sun	Chemical	belirli	artışları	müşterilerine	doğrudan	iletecek.

Lider	bir	mürekkep	tedarikçisi	olan	Sun	Chemical	yükselen	
maliyetleri	azaltmak	için	iyileştirme	programları	uygulayacak,	etanol	
tedarikçileri	ve	sanayi	dernekleri	ile	yakın	temasta	olup	iş	birliği	
yapacak.	Fiyat	artışları	durum	normalleşinceye	kadar	geçerli	kalacak.

“Alkol	tedarik	zinciri	üzerindeki	baskı	ham	madde	maliyetlerine	
ani	bir	artışa	neden	oldu	ve	ne	yazık	ki	müşteriye	yansıttığımız	
fiyatları	arttırmamızı	gerektirdi.”	diyor,		Sun	Chemical	EMEA	
Ürün	Strateji	Müdürü	Nicolas	Bétin.	“Müşterilerimiz	üzerindeki	
etkisini	yönetmek	ve	en	aza	indirmek	için	tedarik	zinciri	
ortaklarımız	ile	çalışmaya	devam	edeceğiz.” 

Bir	dijital	mürekkep	tedarikçisi	olan	Sensient	Imaging	
Technologies	şirketine	yapılan	bu	stratejik	yatırım	Sun	Chemical	
ve	DIC	şirketlerinin	ink-jet	mürekkep	kapasitelerinin	yanı	sıra	
müşterilerine	ve	dağıtımcı	ortaklarına	en	yüksek	standartta	
hizmet	ve	çözümler	sunma	becerini	daha	da	güçlendirecek	
tamamlayıcı	teknolojileri	kullanma	konusundaki	uzmanlıklarını	
da	genişletmesine	imkan	sağlayacak.	Ink-jet	mürekkepler	
SunChemical	ve	DIC	için	stratejik	bir	pazar	dilimi	teşkil	etmekte	
olup	Sensient	Imaging	Technologies	şirketine	yapılan	yatırım	
Sun	Chemical	ve	DIC	şirketlerinin	dijital	pazar	dilimindeki	
kararlılığını	ortaya	koyacak.

Sun	Chemical	İleri	Malzemeler	Başkanı	Mehran	Yazdan	konuya	
ilişkin	yaptığı	açıklama	şu	bilgiler	yer	aldı:	“Bu	devrin	sadece	Sun	

Chemical	için	değil,	aynı	zaman	dijital	mürekkeplerin	geleceği	
için	de	temsil	ettiği	fırsatlar	konusunda	heyecanlıyız.	Sensient	
Imaging	Technologies	şirketinin	sanayideki	portföyü	ve	uzmanlığı	
şirketimizin	ink-jet	mürekkep	çözümleri	konusundaki	kapsamlı	
birikimi	ile	bir	araya	gelerek	müşteri	desteğimizi	güçlendirecek.	
Dijital	baskının	tedarik	zincirindeki	hızına	ve	üretim	esnekliğine	
güvenen	müşterilerimiz	gelecekte	yeniliklere	ve	genişlemeye	etki	
edecek	bu	güç	birliğine	değer	verecektir.”

Sun	Chemical	Sensient	Imaging	Technologies	şirketinin	dijital	
ortamdaki	itibarını	güçlendirmeye	ve	müşteriye	odaklı	bir	geçişi	
sağlamaya	kararlı. 

Kaynak: Sun	Chemical

Dow	bir	açıklama	yayınlayarak,	dünyadaki	en	yenilikçi,	
müşteri	odaklı,	kapsayıcı	ve	sürdürülebilir	malzeme	bilimi	
şirketi	olma	yolunda,	gerek	iklim	değişikliğine	gerek	plastik	
atıklara	karşı	yeni	ve	iddialı	hedeflerini	duyurdu.	Şirket	aynı	
zamanda	üst	üste	17	yıldır	Sürdürülebilirlik	Raporu’nu	(2019)	
yayımlayarak,	2025	Sürdürülebilirlik	Hedeflerine	yönelik	
olarak	kaydettiği	ilerlemeyi		ve	sonuçlarını	açıkladı.	Dow	
yönetim	kurulu	başkanı	ve	genel	müdürü	Jim	Fitterling	şunları	
kaydetti:	“Bu	açıklamamız,	30	yıldan	uzun	bir	süre	önce	
başlayan	sürdürülebilirlik	yolculuğumuzdaki	yeni	aşamayı	

temsil	ediyor.	İklim	değişikliği	ve	plastik	atıklar,	dünyanın	
karşılaştığı	en	büyük	teknik,	sosyal	ve	ekonomik	meseleler	
arasında;	ikisiyle	de	mücadelede,	bizim	ürün	ve	teknolojimiz	
kritik	bir	öneme	sahip.	Dow	olarak	biz,	bu	küresel	zorlukların	
aşılmasına	liderlik	etme	gibi	bir	sorumluluk	ve	fırsata	sahibiz.	
Sürdürülebilir	bir	geleceğe	ulaşmak	mümkün,	ancak	bunun	
koşulu,	bu	meselelerle	direkt	olarak	yüzleşerek,	hesap	verebilir	
olarak	ve	iş	birliği	yaparak	hem	iklim	değişikliği	hem	de	plastik	
atıklar	konusunu	doğrudan	ele	alan,	bilim	ve	teknoloji	tabanlı	
yeni	çözümler	geliştirmek.”

Sun Chemical Avrupa’da Solventli Sıvı Mürekkep Fiyatlarında 
Artış Uyguluyor

Sun Chemical ve DIC Corporation Sensient Technologies 
Corporation’dan Dijital Mürekkep İşletmesini Devralıyor

            Sera Gazı Emisyonlarını Azaltma, Plastik Atıklarını Engelleme 
ve Döngüsel Bir Ekonomiye Ulaşma Konusunda Hedefler Belirledi

Sun Chemical Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Avrupa’daki solventli sıvı mürekkep 
ürünlerinin fiyatlarına ilave ücret uygulanacak.

Sun Chemical ile ana şirketi DIC Corporation Sensient Imaging Technologies şirketinin yüzde 100 hissesi ile 
mürekkep üretimiyle ilgili belli diğer varlıkların devralınması konusunda kesin bir anlaşma yapıyor. Bu işlemin 
2020’nin ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
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Dow’ın,	2025	Sürdürülebilirlik	Hedefleri	ile	uyumlu	ve	bunlar	
üzerinde	yükselen	yeni	sürdürülebilirlik	amaçları	arasında	şunlar	yer	
alıyor:
n İklimi Korumak:	Dow,	2030	yılına	kadar,	yıllık	net	karbon	
emisyonunu	beş	milyon	ton,	yani	2020’deki	düzeyine	göre	yüzde	15	
azaltacak.	Ayrıca	Dow,		Paris	Anlaşması	ile	uyumlu	biçimde	2050	
yılına	kadar	karbon	nötr	olmayı	hedefliyor.	Şirket,	daha	az	kaynak	
kullanarak	üretim	yapmasını	ve	müşterilerin	karbon	ayak	izini	
azaltmasını	sağlayan	teknolojileri	uygulamaya	ve	geliştirmeye	kararlı.
n Atığı Engellemek: 2030’a	kadar	Dow,	doğrudan	tedbirler	ve	
işbirlikleri	kanalıyla	bir	milyon	ton	plastiğin	toplanmasını,	yeniden	
kullanımını	veya	geri	dönüşümünü	sağlayarak	“atığı	engelleme”	
çabalarına	katkıda	bulunacak.	Şirket,	küresel	geri	dönüşümü	önemli	
ölçüde	artırmak	amacıyla	kritik	teknolojilere	ve	altyapıya	yatırım	
yapıyor	ve	iş	birlikleri	gerçekleştiriyor.
n Döngüyü tamamlamak:	2035’e	gelindiğinde	Dow,	ambalaj	
uygulamalarına	yönelik	ürettiği	ürünlerin	yüzde	100’ünün	yeniden	
kullanılabilir	ya	da	geri	dönüştürülebilir	olmasını	sağlayarak	“döngüyü	
tamamlamaya”	yardımcı	olacak.	Dow,	ambalaj	uygulamalarına	
yönelik	yeniden	kullanılabilir	ya	da	geri	dönüştürülebilir	çözümler	
tasarlama	ve	sunmaya	kararlı.
Sürdürülebilirlik	amaçlarına	ulaşmak	için	halen	dünya	çapında	
bir	dizi	tedbiri	hayata	geçiren	Dow,	Arjantin,	Brezilya,	Teksas	
ve	Kentucky’deki	üretim	tesislerine	yönelik	yenilenebilir	enerji		
anlaşmaları		imzaladığını	duyurdu.		Böylece	yenilenebilir	
kaynaklardan	338	megawatt	daha	enerji	temin	edecek	olan	Şirket,	
emisyonlarını	225.000	ton	CO2	eşdeğeri	daha	azaltmayı	öngörüyor.	
Şirket	bu	gidişle,	2025	yılına	kadar	750	MW’lık	yenilenebilir	enerji	
kapasitesi	sağlama	hedefini	de	aşacakmış	gibi	görünüyor.

Dow	ayrıca	fleksibıl	ve	dayanıklı	ambalaj	uygulamaları	için	mekanik	
olarak	geri	dönüştürülmüş,	karbon	ve	enerji	ayak	izini	yüzde	20	ila	30	
düşürme	imkanı	sunan	yeni	plastik	reçine	serisini	tanıttı.

Dow’ın	plastik	atıklar	konusundaki	hedefleri,	yatırım	ve	iş	
birliklerine,	örneğin	Alliance	to	End	Plastic	Waste	ve	Circulate	
Capital’daki	taahhüt	ve	yatırımlarına,	gerek	atığın	doğaya	
karışmasını	engelleme	gerekse	de	malzeme	bilimi	endüstrisinin	
döngüsel	bir	ekonomi	haline	gelmesini	sağlama	noktasında	net	
amaçlar	koyuyor.	
Dow	ayrıca,	küresel	sera	gazı	emisyonlarını	azaltmaya	yardımcı	olan	
düşük	karbonlu	ürün	ve	teknolojilerin	gelişimini	ve	satışını	teşvik	
etmek	ve	şirketlerin	bu	sera	gazı	azaltımlarından	sorumlu	olmasını	
sağlamak	için	sektördeki	önde	gelen	akademisyenler,	STK’lar,	
denetim	uzmanları,	teknoloji	ortakları	ve	sektördeki	diğer	şirketlerle	
iş	birliği	yapacak.	Dow,	bu	işbirlikleriyle	ilgili	bu	yıl	içinde	daha	fazla	
bilgi	paylaşmayı	planlıyor.

Dow’ın	2019	Sürdürülebilirlik	Raporu’nda	belirtildiği	üzere,	şirket	
2025	Sürdürülebilirlik	Hedefleri’neyönelik	olarak	ciddi	ilerleme	
kaydetmiş	durumda.	Örneğin,	2006’dan	bu	yana,	Dow
n	Sera	gazı	emisyonlarını	yüzde	15	azalttı,
n	İş	planlamasına	karbon	ücretini	dahil	etti,
n	Yenilenebilir	enerji	kapasitesine	yatırım	yaptı:	Kimyasal	
endüstrisinde	temiz	enerji	kullanımında	bir	numara	olan	Dow,	
yenilenebilir	enerji	kullanımında	ilk	25	küresel	şirket	arasında	yer	
alıyor. 

Kaynak: www.dow.com
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Türkiye’nin geri dönüşüm şirketlerinden Tanrıkulu Şirketler Grubu, kapasitesini ve verimliliğini TOMRA Sorting 
sensör tabanlı ayıklama makineleri ile arttırıyor. Tanrıkulu, Sakarya Akyazı’da faaliyete geçecek yeni PET geri 

dönüşüm tesisi için TOMRA makineleri ile yatırımlarına devam ediyor. 

Tanrıkulu Tomra Teknolojisi ile Dönüştürüyor  

1989	yılında	İstanbul’da	kağıt,	
cam	ve	metal	geri	dönüşüm	
ile	faaliyetlerine	başlayan	
Tanrıkulu	Şirketler	Grubu,	
2006	yılından	itibaren	Kocaeli	
–İzmit	ve	Sakarya’daki	plastik	
geri	dönüşüm	tesislerini	
hizmete	sundu.	2014	yılında	
Kocaeli	Çayırova’da	kurulan	
PET	levha	işleme	tesisi	
ardından	yatırımlarına	devam	
eden	Tanrıkulu,2020	sonuna	
kadar	Sakarya’daki	yeni	
PET	geri	dönüşüm	tesisi	ile	
onuncu	işletmesini	faaliyete	
geçirecek.	2014	yılından	bu	
yana	tesislerinde	TOMRA	
teknolojisini	kullanan	Tanrıkulu,	
yeni	işletmesi	için	de	TOMRA	ayıklama	makinelerini	tercih	
etti.	Yeni	tesiste	yüksek	verimlilik	için	SHARP	EYE	teknolojisi	
donanımına	sahip	dört	adet	TOMRA	AUTOSORT	ve	bir	tane	
AUTOSORT	FLAKE	ayıklama	makinesi	için	alım	anlaşmaları	
tamamlandı.	

Tanrıkulu,	2014	yılında	TOMRA	ile	başladığı	çözüm	ortaklığı	
çerçevesinde	ilk	olarak	Gebze	geri	dönüşüm	ayrıştırma	tesisi	
için	üç	adet	TOMRA	AUTOSORT	ayıklama	makinesini	
teslim	almıştı.	TOMRA	makinelerinin	avantajları	ile	üretim	
kapasitesini	kısa	sürede	18-20	bin	tondan	40-45	bin	tona	
çıkartan	Tanrıkulu,	2019	yılında	Kullar	ve	Sakarya’daki	iki	ayrı	
karışık	plastik	ve	LDPE	işleme	tesisi	için	toplam	sekiz	adet	
daha	AUTOSORT	makinesini	ayıklama	sürecine	katmıştı.	

Tanrıkulu	Şirketler	Grubu	Yönetim	Kurulu	Başkanı	İzzet	
Tanrıkulu	yeni	tesisleri	ve	makineleri	ile	ilgili	yaptığı	
açıklamada;	“20	milyon	üzerindeki	yatırımımız	ile	
Sakarya’daki	yeni	pet	geri	dönüşüm	tesisimizi	Temmuz	
ayında	faaliyete	geçirmeyi	planlıyoruz.	TOMRA	AUTOSORT	
makinelerini,	yaklaşık	yedi	yıldır	kullanıyoruz.	TOMRA	
çözüm	ortağımız	olmadan	önce	manuel	ayıklama	yapılıyordu	
ve	kapasite	artırımı	planlansa	dahi	çok	kısıtlı	olabiliyordu.	
Tesislerimize	TOMRA	teknolojisi	girdiğinde	birçok	
yönden	avantaj	sağladık.	TOMRA	sayesinde	hem	son	ürün	
kalitesinde	hem	de	kapasitede	yüksek	bir	standart	yakaladık.	
Bu	doğrultuda	en	üst	standarttaki	son	ürün	kapasitemizi,	
yeni	tesisimiz	ve	makinelerimizin	de	faaliyete	geçmesinin	
ardından	toplam	16	makinemiz	ile	100	bin	tona	çıkartmayı	
hedefliyoruz”	diye	belirtti.	

Tanrıkulu	ve	TOMRA	Olarak	Hedefimiz,	Mümkün	Olan	En	
Yüksek	Saflık	Derecesini	Elde	Etmek:	Yüksek	ham	madde	
verimi,	ürün	tutarlılığı	ve	verimliliği	sağlayarak	kapasite	ve	
karlılığı	arttırmaya	odaklandıklarının	altını	çizen	TOMRA	

Sorting	Geri	Dönüşüm	Türkiye	ve	
Ortadoğu	Satış	Müdürü	Serkan	
Orhan;	“TOMRA,	yenilikçi	
sensörleri	ile	geri	dönüştürülebilir	
materyalleri	hassas	bir	şekilde	
tespit	ederek	yüksek	kârlılık	
ile	geri	kazanılmasını	sağlıyor.	
AUTOSORT’un	sunduğu	yüksek	
saflık	derecesi,	ideal	geri	kazanım	
oranı	ve	yüksek	standartta	ürün	
kalitesi	ile	atık	tesislerinde	
kârlılığın	arttırılmasına	katkıda	
bulunuyor”	dedi.

TOMRA	Teknolojisi	ile	
Sağladığımız	Kaliteli	Son	Ürün,	
Farklı	Pazarlara	Açılmamızı	
Sağladı:	İzzet	Tanrıkulu,	

Türkiye’deki	toplama	tesislerinden	satın	alınan,	yurt	dışından	
ithal	edilen	PET	ve	plastik	ambalaj	malzemeleri,	son	
teknolojideki	seçme,	kırma,	yıkama	ve	özel	üretim	adımları	
ile	geri		dönüştürdüklerini	belirterek;	“Üretimimizin	yüzde	
35’i	ihracat,	yüzde	65’i	ise	iç	pazar	için	son	ürün	oluyor.	
İhraç	ettiğimiz	ürünlerin	yüzde	75’i	de	Avrupa’ya	gidiyor.	
Su	fabrikaları,	otomotiv,	narenciye	sektörü,	tarım	sulama	
sistemleri,	inşaatta	atık	sistemleri	gibi	çok	farklı	alanlarda	
ürünlerimiz	kullanılıyor.	TOMRA		ayıklama	makineleri	
sayesinde	aynı	yüksek	standartta	ürünü	garantiliyoruz.	Aynı	
kapasitede,	kalitede	ve	maliyette	son	ürün	elde	ederek	yüksek	
standardı	yakaladığımız	için	tercihimiz	TOMRA	teknolojisi	
oluyor.	İhracatımızı,	bu	sayede	arttırdık.	Kaliteli	son	ürün,	
uzak	pazara	hitap	edebilmemizi	sağladı”	şeklinde	açıkladı.	

TOMRA	Makinelerinin	Hem	Kurulumu	Hem	Kullanımı	
Kolay:	AUTOSORT’un	yakın	kızılötesi	teknolojisi	esaslı,	
kullanımı	kolay	dokunmatik	ekranı	(ACT)	tesislerin,	
operasyon	gereksinimlerine	uygun	çeşitli	ayıklama	
programları	arasından	kolayca	seçim	yapabilmesini	sağlıyor.	
Gelişmiş	teknoloji,	kendi	kendine	tanı	özellikleriyle	birlikte,	
materyallerin	çeşitli	parametreler	vasıtasıyla	ayrı	olarak	
filtrelenmesine	olanak	sağlayarak,	olağanüstü	genişlikte	bir	
uygulama	serisi	boyunca	etkili	ayıklama	işlemini	ve	yüksek	
verimliliği	garanti	ediyor.	

Tanrıkulu’nun	yeni	tesislerine	kurulumu	yapılacak	
AUTOSORT	makineleri,	TOMRA’nın	SHARP	EYE	teknolojisi	
donanımına	sahip.	Yüksek	ışık	yoğunluğuyla	ön	plana	çıkan	
SHARP	EYE		teknolojisi,	tek	katlı	PET	tepsileri	PET	şişelerden	
ayırmayı	mümkün	kılıyor.	Böylece	AUTOSORT	makinesinin	
çok	katmanlı	tepsileri	ayırma	kapasitesini	güçlendiriyor.	
SHARP	EYE	teknolojisinin	verimliliği	arttırmadaki	avantajına	
dikkate	çeken	Serkan	Orhan;	“TOMRA	SHARP	EYE,	eşdeğer	
ürünün	geri	dönüşümü	için	PET	tepsilerinin	ve	PET	şişelerin	
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kimyasal	özelliklerindeki	en	küçük	ancak	kritik	farklılıkları	
dahi	ayırabiliyor.	Daha	yüksek	ışık	yoğunluğu	için	daha	büyük	
bir	lens	kullanımı	ile	ayırt	edilmesi	zor	özellikleri	bile	tespit	
edebiliyor.	Çok	çeşitli	kalibrasyon	olanaklarına	izin	vererek,	
geri	dönüşüm	hattından	akan	malzemelerdeki	en	ince	
moleküler	farklılıkları	ayırt	edebiliyor”	diye	belirtti.	

Serkan	Orhan,	Tanrıkulu	tesislerine	ilk	defa	AUTOSORT	
FLAKE	ürününün	kurulumu	yapılacağına	da	değinerek;	
“TOMRA	AUTOSORT	FLAKE,	renk,	gelişmiş	materyal	bilgisi	
ve	metal	nesnelerin	algılanmasını	eş	zamanlı	olarak	başarılı	
bir	şekildebirleştiriyor.	Sonuçta	tek	makine	ile	dikkate	değer	
ölçüde	yüksek	saflık	ve	yüksek	verimlilik	sağlanıyor.	Çapak	
ayıklama	uygulamalarını,	tane	boyutundan	bağımsız	olarak	
maksimum	çalışma	süresiyle	optimize	ediyor.	Tanrıkulu	da		
en	yüksek	kalite	standartlarını	sürdürmek		amacıyla	TOMRA	

AUTOSORT	FLAKE	makinemizi	yeni	hatları	için	tercih	etti,”	
dedi.	

Teknoloji	ile	İstihdam	Azalmıyor,	Geri	Dönüşümün	
Zorlu	Çalışma	Şartları	Rahatlatılıyor	:	İzzet	Tanrıkulu,	
düşünülenin	aksine	otomatik	teknolojilere	geçilmesiyle	
çalışan	istihdamının	azalmadığına	dikkat	çekti;	“TOMRA	
AUTOSORT	makinelere	yaptığımız	yatırım	ile	istihdamımız	
azalmıyor	aksine	artıyor.	Kapasite	ve	verimlilik	arttığından	
çalışan	sayısı	da	doğru	orantıda	yükseliyor.	Yalnız	iş	gücünün	
daha	efektif	kullanılması	ve	daha	rahat	çalışma	ortamları	
sağlanıyor.	Geri	dönüşüm	alanı,	insan	iş	gücü	için	zorlu	bir	
ortamdır	ve	gelişmiş	teknolojiler	ile	desteklenmesi	insanlara	
daha	katma	değerli	çalışma	ortamı	sağlanması	için	zorunlu.”	

Kaynak: Tomra

Petrol	kaynakları	azalmaya	devam	ederken	ve	petrol	türevli	
plastikler	de	insan	ve	çevre	sağlığını	olumsuz	etkilemeyi	
sürdürüyor.	Araştırmalar,	deniz	canlılarının	yüzde50’sinin	
bünyesinde	plastik	atıklara	rastlandığını	gösteriyor.	Bu	
ürünleri	tüketenler	de	plastik	maddelerin	zararlarına	maruz	
kalıyor.	Mevcut	plastiklerin	doğada	en	az	450	yıl	içinde	
kaybolduğunu	gösteren	araştırma	sonuçları	alternatif	ham	
maddelerin	önemine	de	işaret	ediyor.

2030’da Plastik Pazarının Yüzde 40’ını Biyoplastik 
Oluşturacak: Petrol	ve	türevlerinden	üretilen	plastikler	
yerini	biyoplastiklere	bırakmaya	başladı.	Geçtiğimiz	
yıl	itibariyle	biyoplastik	ve	biyoplastik	katkılı	plastikler	
30	milyar	dolarlık	bir	pazar	oluşturdu.	Bu	artış	hızı	ve	
regülasyonların	biyoplastiği	zorunlu	hale	getirmesi	sonucu,	
2030	yılında	plastik	pazarının	yüzde	40’ının	biyoplastik	
pazarını	oluşturacağı	öngörülüyor.	Yıldız	Teknopark	Kuluçka	
Merkezinde	kurularak	Ar-Ge	sürecinden	üretim	ve	satış	
aşamasına	gelen	Biolive	da	biyoplastik	granül	katkılar	
üreterek	kısa	sürede	yatırımcının	ilgisini	çekti.	Vestel	
Venture’un	liderlik	ettiği	turda	30	milyon	dolar	değerlemeyle	
aldığı	yatırımla	faaliyetlerine	devam	eden	Biolive,	yabancı	
rakiplerinden	çok	daha	güçlü	ve	daha	yüksek	ısıya	dayanan	
granüller	üretiyor.

Amaç, Avrupa ve ABD Biyoplastik Pazarının En Az 
Yüzde30’una Ulaşmak: Hem	zeytin	çekirdeklerini	hem	de	
zeytinyağı	atıklarıyla	dünyada	ilk	kez	kullanılan	yenilikçi	bir	
ürün	oluşturduklarını	açıklayan	Biolive	Kurucu	Ortağı	Duygu	
Yılmaz,	“Ürünümüzle,	Yıldız	Teknopark	ve	Yıldız	Teknik	
Üniversitesi’nin	düzenlediği	girişim	yarışmasında	Start-up	

kategorisinde	1.lik	kazanarak	Silikon	Vadisi’nde	girişimcilik	
eğitimleri	aldık.	En	büyük	hedefimiz	2	yıl	içerisinde	Avrupa	
ve	ABD	biyoplastik	pazarının	en	az	yüzde	30’una	ulaşmak.	
Ayrıca,	bugüne	dek	uluslararası	alanda	birçok	ödül	ve	eğitime	
de	hak	kazandık”	diyor.

Yurt	dışı	bağlantıları	sayesinde	Almanya,	Çin	ve	İngiltere’ye	
ihracat	yaptıklarını	açıklayan	Yılmaz,	“Avrupa’da	yeni	satış	
kanalları	oluşturacak	anlaşmalar	için	görüşmeler	yapıyoruz,	
2018’de	Los	Angeles’ta	uluslararası	temiz	çevre	teknoloji	
alanında	ülkemizi	temsil	ettik	ve	ülkelerarası	‘İleri	Malzeme	
Birinlik	Ödülü’	kazandık.	Ürünümüz,	ABD	ve	Avrupa’da	
birçok	girişim	kanalında	yayınlandı	ve	çok	fazla	ilgi	gördü”	
şeklinde	sözlerine	devam	etti.

Üretim	hacmini	dört	katına	çıkarmak	için	yatırımlarına	
devam	eden	Biolive,		iki	yıl	içerisinde	üretim	kapasitesini	beş	
katına	çıkarmayı	planlıyor.	Daha	yüksek	dayanım	gösteren	
biyoplastik	üretimi	için	Ar-Ge	yatırımlarına	devam	eden	
şirket,	faaliyetlerini	bu	stratejide	sürdürmeye	devam	ediyor. 

Kaynak: Yıldız	Teknopark	

Zeytin Çekirdeğinden Biyoplastik
Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi’nde faaliyetlerine sürdüren Biolive tarafından zeytin çekirdeklerinden üretilen çevreci 

biyoplastikler; elektrik-elektronik, gıda ambalaj ve oyuncak gibi sektörlerde ham madde olarak kullanılıyor. Petrol ve 

türevlerinden üretilen mevcut plastiklere karşın zeytin çekirdeğinden üretilen biyoplastik katkılı ham madde doğada 

tamamen yok oluyor. Duygu Yılmaz’ın girişimi olan Biolive, Vestel Venture’un liderlik ettiği turda 30 milyon dolar 

değerlemeyle aldığı yatırımla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Pandemi Fabrikalarda Dijital Dönüşümü Hızlandıracak
CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, yeni dünyada endüstriyel haberleşme ile hızlı ve güvenli veri yönetimi 

sağlayan dijital işletmelerin hayatta kalacağına dikkat çekti.

İçinde	bulunduğumuz	pandemi	sürecinde	üretim	başta	
olmak	üzere	hayatın	her	alanında	dijital	dönüşümün	
zorunlu	olduğunu	çok	daha	derinden	hissettik.		Endüstriyel	
haberleşme	alanında	faaliyet	gösteren	Japonya	merkezli	
bir	kuruluş	olan	CLPA’nın	Türkiye	Müdürü	Tolga	Bizel,	
Covid-19	salgını	ile	birlikte	özellikle	fabrikalarda	eksikliği	
anlaşılan	dijitalleşmenin	önümüzdeki	dönemde	büyük	bir	
hız	kazanacağını	vurguladı.	Sanayi	4.0’a	uyumlu	altyapıya	
sahip	olan	ve	üretim	süreçlerinde	dijitalleşmeyi	korona	virüs	
öncesinde	gerçekleştiren	işletmelerin	bu	süreçte	faaliyetlerini	
hız	kesmeden	sürdürdüğüne	dikkat	çeken	Bizel,	dijital	
dönüşüme	yatırım	yapmayan	işletmelerin	önümüzdeki	
dönemde	yok	olma	tehlikesi	ile	karşı	karşıya	kalabileceğini	
söyledi.	Yüksek	üretim	kabiliyeti	olan	Türkiye’nin	robotlu	
otomasyon	sektöründe	büyük	bir	potansiyeli	olduğunu	
ifade	eden	Bizel,	makinelerin	birbiriyle	iletişim	kurabildiği	
akıllı	fabrikalarda,	iletişim	verilerinin	hızlı	ve	güvenilir	
bir	şekilde	yönetilmesi	için	endüstriyel	haberleşmenin	
büyük	önem	taşıdığını	belirtti	Bizel,	bu	noktada	devreye	
giren	ve	Zaman	Duyarlı	Ağ	teknolojisinden	yararlanan	
dünyanın	ilk	endüstriyel	açık	ağı	olarak	öne	çıkan	CC-Link	
IE	TSN’nin	sanayicilere	rekabet	gücü	sunduğunun	altını	
çizdi.	Koronavirüs	salgınıyla	birlikte	dijitalleşme	süreci	hız	
kazandı.	Üretim	başta	olmak	üzere	hayatın	her	alanında	
dijital	dönüşümün	zorunlu	hale	geldiğini	bu	süreçte	çok	daha	
derinden	hissettiğimizi	söyleyen	CLPA	(CC-Link	Partner	
Association)	Türkiye	Müdürü	Tolga	Bizel,	önümüzdeki	
dönemde	dijitalleşmeye	yatırım	yapan	ve	yeniliklere	kolay	
adapte	olan	kurumların	avantajlı	konumda	olacağını	belirtti.

Dijital	dönüşüme	mesafeli	yaklaşan	kurumların	yok	olma	
tehlikesi	ile	karşı	karşıya	kalabileceğini	vurgulayan	Bizel,	
“Tüm	dünyada	ve	ülkemizde	görülen	korona	virüs	salgınının	
ardından	her	anlamda	yeni	bir	dünya	düzeni	bizi	bekliyor.	
Yaşadığımız	bu	süreçte	dijital	dönüşümü	benimseyen	
kurumların	faaliyetlerini	hız	kesmeden	sürdürdüğünü	
görüyoruz.	Sanayi	4.0’a	uyumlu	altyapıya	sahip	olan	ve	
üretim	süreçlerinde	dijitalleşmeyi	pandemi	öncesinde	
gerçekleştirmiş	olan	işletmeler,	uzaktan	erişimle	verimli	
bir	şekilde	fabrikalarını	yöneterek	ve	riski	minimize	ederek	

üretmeye	devam	etti.Henüz	dijital	dönüşüme	adapte	
olamamış	büyük	işletmelerin	yanı	sıra	özellikle	KOBİ’lerin	
bu	süreçte	daha	dikkatli	ve	doğru	adımlar	atması	gerekiyor.	
Dijital	dönüşüme	yapılacak	yatırımlar	yalnızca		üreticiyi	değil,	
aynı	zamanda	ülke	ekonomimizi	de	olumlu	yönde	etkileyecek.	
Bundan	sonraki	süreçte	de	dönüşüme	bağlı	olarak;	Sanayi	4.0,	
yapay	zeka,	endüstriyel	nesnelerin	interneti,	akıllı	fabrika,	
dijital	ikiz	ve	siber	güvenlik	kavramlarının	çok	daha	fazla	
gündeme	geleceğini	söyleyebiliriz”	dedi.	

Yüksek	Üretim	Kabiliyetine	Sahip	Türkiye	için	Dijitalleşme	
Şart	:	“Dünya	ekonomisi	üzerinde	söz	sahibi	olan	güçlerin	
gelecek	vizyonlarına	baktığımızda;	bilim	ve	teknolojiye	
hakim,	yeni	teknolojiler	üretebilen	ve	bilinçli	kullanabilen,	
teknolojik	gelişmeleri	toplumsal	ve	ekonomik	faydaya	
dönüştürme	yeteneği	kazanmış	ülkeler	olduklarını	görüyoruz”	
diyen	Tolga	Bizel,	dolayısıyla	yatırımların	da	ağırlıklı	bir	
şekilde	robotlar,	makineler	ve	tüm	bu	sistemler	arasında	
kesintisiz	haberleşme	sağlayan	açık	ağlar	üzerine	olacağının	
altını	çizen		Bizel,	sözlerini	şöyle	sürdürdü:		“Bu	üretim	
kabiliyetinin	sürdürülebilir	olması	için	rekabet	edebilir	
olmak,	rekabet	için	de	üretim	kalitesini	artırırken	maliyetleri	
düşürmek	gerekiyor.	İnsanla	birlikte	çalışan	robotlu	
sistemler	tüm	bu	gereklilikleri	bir	arada	sunabilecek	ideal	
çözümlerin	başında	geliyor.	Robotları	kullandığımız	işler	
genelde	insanların	bir	zaman	sonra	yapmaktan	sıkılabildikleri	
tekrarlayıcı	ya	da	insan	eliyle	sağlanamayacak	hassasiyetlere	
ihtiyaç	olan	ya	da	sağlık	açısından	zararlı	ve	tehlikeli	işler	
olarak	karşımıza	çıkıyor.	Bu	işlerde	robotların	rol	almasıyla	
birlikte	ilgili	departmanlarda	çalışanlar	üretim	hattında	
farklı	bir	bölüme	transfer	edilerek	yeni	bir	görev	alabiliyor.	
İşletmeler	yetişmiş	insan	gücünü	kaybetmek	istemedikleri	
için	birçok	fabrikada	bu	tür	uygulamaların	yapıldığını	
görüyoruz.	Ayrıca	robotların	sağladığı	kapasite	artışı	ve	hız	
sayesinde	büyüyen	işletmelerde	farklı	fırsatların	da	ortaya	
çıkabileceğini	söyleyebiliriz.”

Akıllı	Fabrikalarda	Hızlı	ve	Güvenli	Haberleşme	Çok	Önemli:	
Sanayi	4.0	sürecindeki	en	önemli	unsurlardan	birinin	büyük	
verinin	toplanması,	paylaşılması	ve	işlenmesi	olduğunu	



söyleyen	Tolga	Bizel,	“Akıllı	fabrikalarda	robotlar	dahil	üretim	
hattındaki	tüm	makine	ve	sistemlerin	birbiriyle	çok	hızlı	
bir	şekilde	haberleşmesi	gerekiyor.	Makinelerin	birbiriyle	
iletişim	kurabildiği	akıllı	fabrikalarda,	iletişim	verilerinin	
güvenilir	bir	şekilde	yönetilmesi	son	derece	önemli.	Dijital	
fabrikalarda	pek	çok	veri,	çok	sayıda	cihaz	tarafından	gerçek	
zamanlı	olarak	oluşturularak	süreçlerin	şeffaf	bir	şekilde	
görüntülenmesini	sağlamak	üzere	paylaşılıyor.	Bu	sürecin	
başarısında	endüstriyel	haberleşme	sistemlerinin	bant	
genişliği	büyük	önem	taşıyor.CLPA’nın	en	yeni	teknolojisi	
olarak	bu	noktada	devreye	giren	CC-Link	IE	TSN,	Zaman	
Duyarlı	Ağ	(TSN-Time	Sensitive	Network)	teknolojisinden	
yararlanan	dünyanın	ilk	endüstriyel	açık	ağı	olarak	öne	
çıkıyor.Saniyede	100	megabit		ile	haberleşebilen	endüstriyel	
haberleşme	sistemlerinden	10	kata	kadar	daha	hızlı	olan	bu	
yeni	nesil	teknoloji	sayesinde,	Sanayi	4.0’ın	gereklerini	yerine	
getirmek	çok	büyük	ölçüde	kolaylaşıyor	ve	sanayicilerin	
rekabet	gücü	artıyor”diyerek	sözlerini	tamamladı.	

CLPA (CC-Link Partner Association): CLPA (CC-Link 
Partner Association), CC-Link’in kapsamlı kullanımının 
desteklenmesi amacıyla 2000 yılında kurulmuş bir 
açık ağ destekleme kuruluş. CLPA’nın temel teknolojisi 
olan CC-Link IE, otomasyon alanında dünyanın ilk ve 
tek açık gigabitetherneti olarak, rakipsiz bant genişliği 
sayesinde Sanayi 4.0 uygulamaları için ideal bir çözüm 
sunuyor.  
 

Kaynak: Mitsubishi
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FANUC; hafif, kolay kurulabilen ve kolay programlama nitelikleriyle ön plana çıkan yeni kolaboratif robotunu 
kullanıcılarıyla buluşturdu.

Son teknolojiyle tasarlanan FANUC Türkiye Tamir Merkezi, kapılarını açtı. FANUC Türkiye İstanbul Merkez 
binasının içinde, yaklaşık 500 metrekare alanda Avrupa Merkez Tamir Merkezi ile birebir kavramda oluşturulan 
FANUC Türkiye Tamir Merkezi,  birbirinden farklı ürünü tamir etme hedefiyle kuruldu. İlk etapta FANUC Alpha, 

Alpha-i, Beta-i servo motor ve sürücüleriyle birlikte FANUC Robot el kumandalarının  (TeachPendant) tamir 
edileceği merkezde, FANUC Pcb’lerinin (anakart, Sürücü kartları, I/O kartları) de tamir edileceği açıklandı. 

Otomasyonda Yeni Hafif Kolaboratif Robot Crx ile Sezgisel 
Programlama Devri

FANUC’tan Türkiye’ye Yatırım

Japonya	merkezli	CNC,	Robot	ve	
Makine	üreticisi	FANUC,	Aralık	
2019’da	Tokyo’da	düzenlenen	ve	
dünyanın	en	büyük	robot	fuarı	olan	
IREX’te		tanıtımını	yaptığı	robotu	
CRX-10iA’yı	Türkiye	pazarına	
sürdü.		İnsan-makine	iş	birliğini	
basitleştiren,	sezgisel	kullanıma	olanak	veren	kullanıcı	dostu	
olan	CRX-10iA,	yeni	arayüzüyle,	çok	az	programlama	deneyimi	
olan	kullanıcılar	için	ideal	bir	seçenek	olarak	sunuluyor.

Üretimde	ilk	kez	robot	kullanmak	isteyen	kullanıcılar	için	
ideal	bir	seçenek	olan	yeni	CRX-10iA	cobotu	geçtiğimiz	
günlerde	IREX	Fuarı’nda	görücüye	çıkaran	FANUC,	fuara	
katılan	sektör	profesyonellerinden	tam	not	alan	yeni	ürününü	
Avrupa	pazarında	kullanıcısıyla	buluşturdu.Özel	bir	yeni	
kullanıcı	arayüzü	sayesinde	kullanım	kolaylığını	artıran	bir	
tablet	bilgisayar	ile	değiştirilebilen	CRX-10iA’nın	el	kumandası	
(teach	pendant),		ayrıca	sezgisel	kullanımla	çok	az	programlama	
deneyimi	olan	kullanıcılar	için	büyük	kolaylık	sağlıyor.Yalnızca	
39	kilo	ağırlığında	olan,	pürüzsüz,	parlak	ve	beyaz	tasarımlı	

robot,	fonksiyonel	hareket	kabiliyetiyle	ön	plana	çıkıyor.
Değişen	üretim	ortamlarına	çok	çabuk	adapte	olabilen	CRX-
10iA,	kullanıcılar	tarafından	taşınabiliyor	ve	kolayca	yeniden	
programlanabiliyor.	

ISO	10218-1	güvenlik	standardına	tamamen	uygun	olarak	
tasarlanan	yapısı	ile	CRX-10iA,	otomatik	yönlendirmeli	
araçlar	(AGV)	gibi	çok	çeşitli	uygulamalara	kolayca	monte	
edilebiliyor.	Öte	yandan	CRX-10iA,	IP54	Endüstriyel	Koruma	
derecesiyle	endüstriyel	ortamlarda	sıklıkla	karşılaşılan	toz	ve	yağ	
akıntılarına	karşı	üst	düzey	bir	koruma	sağlıyor.		

İki  Farklı Versiyonda Üretim, Yüksek Standartlı 
Emniyet Sensörü: 10	kilograma	kadar	yük	taşıma	kapasitesi	
olan	CRX-10iA,uzun	ve	kısa	kollu	olmak	üzere	iki	versiyon	
halinde	üretiliyor.	Robotun	bir	versiyonu	1,2	metreye	
uzanabilen	kısa	kola	sahipken,		diğer	versiyonun	kolu	1,4	
metreye	uzanabiliyor.	CRX-10iA,	kendisinden	daha	önce	
üretilmiş	FANUC	CR	serisindeki	altı	öncü	modelle	aynı	
emniyet	özelliklerini	barındırıyor.Ürünün	hassas	sensörleri,	
insan	vücuduna	dokunması	anında	acil	olarak	duruyor.	FANUC	
Türkiye	Genel	Müdürü	Teoman	Alper	Yiğit,	robotun	güvenlik	
boyutu	ile	ilgili	yaptığı	açıklamada	şunları	söylüyor:	“Robotlar	
ile	iş	birliği,	çalışanlarımız	açısından	mümkün	olan	en	yüksek	
güvenliği	sağlamalıdır.	Ancak	bu	şekilde	üretim	otomasyonunda	
uzun	soluklu	bir	başarı	sağlayabiliriz.”

3D Görüş Sistemi: Ergonomik	tasarımıyla	dikkatleri	üzerine	
çeken	CRX-10iA,		kullanıcısı	için	oldukça	basit	parametreleriyle	
öne	çıkıyor.”Yeşil”	CR	serisindeki	diğer	robotlar	gibi	
konteynerlerin	ya	da	raf	sistemlerinin	otonom	yüklenmesini	ve	
boşaltılmasını	sağlayan	bir	görüş	sistemi	ile	donatılan	CRX-
10iA,	metal	blokları	bir	ROBODRILL	tezgahına	yükleyebiliyor	
ve	bunu	tasarımındaki	3D	kamera	sensörünü	kullanarak	
yapıyor.		

Dünyanın	en	önemli	CNC,	Robot	ve	Makine	üreticisi	Japon	
devi	FANUC,	Lüksemburg’tan	sonra	Avrupa’daki	ikinci.	tamir	
merkezini	Türkiye’de	açtı.	Yüksek	bir	yatırım	bütçesiyle	
kurulan	merkez	için	açıklamada	bulunan	FANUC	Türkiye	
Genel	Müdürü	Teoman	Alper	Yiğit,		bu	yatırım	FANUC’un	
Türkiye’ye	ne	kadar	önem	verdiğinin	önemli	bir	göstergesi	

olduğunun	altını	çizdi.FANUC	Türkiye	Tamir	Merkezi’nin	
temel	hedefinin	FANUC	ürün	ve	servis	kalitesinde	tamir	
hizmetini	FANUC	standardıyla	müşterilerine	sunmak	
olduğunu	söyleyen	Yiğit,	“Biz	FANUC	Türkiye	olarak	
müşterilerimize	sunduğumuz	satış	sonrası	hizmetlere	(servis,	
bakım,	eğitim,	retrofit),	tamir	hizmetini	de	ekleyerek	FANUC	



kullanıcılarının	ihtiyaçlarını	360	derece	kapsayan	bir	konsept	
ile	çözme	arzusundayız.	FANUC	kullanıcılarına	zaman	ve	
maliyet	kayıpları	yaşatan,	anti-profesyonel	çözümlerin	yerine	
FANUC	kalitesinde	oldukça	profesyonel,	hızlı	ve	ekonomik	
tamir	hizmetini	koyarak	üretim	kayıplarını	minimize	etmek	
ise	diğer	hedeflerimiz	arasındadır.FANUC	tarafından	üretilen	
orijinal	yedek	parçalar	ve	sarf	malzemeleri	ve	yine	FANUC	
tarafından	üretilen	test	ekipmanlarıyla	yapılacak	tamirlerde	
FANUC	kullanıcılarına	sunulacak	1	yıl	garanti	ile	müşteri	
memnuniyetini	arttırmayı	hedefliyoruz”	dedi.	

FANUC	kullanıcılarının	ihtiyacı	olan	tamir	hizmetlerinin	
yanında	ürünlerinde	oluşabilecek	arızaların	kök	nedenlerinin	
de	tamir	öncesi	analizlerde	araştırılıp	raporlarla	sunulacağını	
sözlerine	ekleyen	Yiğit,	tamir	sonrası	teknik	analizlerin	
de	raporlanarak	kullanıcılara	sunulduğunu	söyledi.Bu	
çalışma	prensibiyle	dataların	tamir	merkezinin	arşivinde	
yedeklendiğini	söyleyen	Yiğit,	“Özellikle	motor	tamirlerinde	
gerçekleştirilecek	işlemlerde	ürünün	tamirinden	ziyade	
yenilenmesi	konsepti	sunulacak.	Yeni	kutusunda,	tertemiz	ve	
yeni	bir	motor	ile	yan	yana	konduğunda	ayırt	edilemeyecek	
şekilde	bir	yenilemeden	bahsediyoruz.	Böylece	motor	tamiri	
yerine	motor	yenileme	standardını	Türkiye’ye	getirmiş	
olacağız.”

FANUC	Türkiye	Tamir	Merkezi’nin	Japonya,	Amerika	ve	
Avrupa’daki	örneklerine	benzer	konseptte	ve	FANUC	hizmet	
kalitesini	Türkiye’ye	taşıyacağını	söyleyen	Yiğit,	FANUC	
Türkiye’nin	önümüzdeki	dönemde	taşınacağı	yeni	binasında	
da	tamir	merkezinin	hacmi	ve	kapasitesini	arttıracak	şekilde	
yatırımlara	devam	edeceğini	aktardı.	

FANUC,	CNC	kontrol	sistemleri,	robotlar,	Robodrill	
(İşleme	Merkezi),	Robocut	(Tel	Erozyon),	Roboshot	
(Plastik	Enjeksiyon)	ve	Robonano	(Hassas	Torna)	gibi	
üretim	makineleri	için	fabrika	otomasyonunda	dünya	lideri.	
1956’dan	beri	FANUC,	otomasyon	endüstrisinde	CNC	
kontrolör,	robot	ve	makinelerin	geliştirilmesine	öncülük	
etti.	Dünya	çapındaki	264	FANUC	iştiraki	ve	7.000’den	fazla	
çalışanı	ile	FANUC,		müşterilerine	satış,	servis,	teknik	destek,	
Ar-Ge	ve	müşteri	hizmetleri	alanlarında	yüksek	kaliteli	
hizmetler	sunuyor.		

Kaynak: Fanuc
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Robotlar ve makineler sanal olarak haberleşiyor, fabrikalar akıllanıyor.

Türkiye’deki Fabrikalar Kabuk Değiştiriyor

Tezmaksan, Kovid-19 Salgınından Dolayı On-line Servis ile 
Bakım Hizmetini Ücretsiz Olarak Sanayinin Hizmetine Açtı 

Makine	sektörünün	
önde	gelen	firmala-
rından	Tezmaksan,	
Endüstri	4.0	odağında	
sanayicilere	sunduğu	
yerli	ve	ulusal	ürünleri	
Cubebox	ve	Kapasi-
tematik’in	yanı	sıra	
farklı	sektörlerde	çeşitli	
robotlu	otomasyon	pro-
jeleri	hayata	geçiriyor.
Geliştirdiği	I/O	link	
bağlantı	modeliyle	11	

robotun	ve	yaklaşık	34	makinenin	bir	noktadan	birbirleriyle	
sanal	olarak	haberleşmesine	olanak	tanıyan	Tezmaksan,	akıllı	
fabrika	uygulamasını	son	olarak	Sivas’a	taşıdı.	
İş	yapma	şekillerinin	değiştiği	günümüzde	akıllı	fabrikalar,		
sektörlerin	bir	numaralı	gündem	maddesini	oluşturuyor.	
Endüstri	4.0	odağında	üretim	parkurlarını	yenileyen	markalar	
ise	bir	adım	öne	geçiyor.	Bu	farkındalıkla	Tezmaksan;		geliş-
tirdiği	I/O	link	bağlantı	modeliyle	11	robotun	ve	yaklaşık	34	
makinenin	bir	noktadan	birbirleriyle	sanal	olarak	haberleşme-
sine	olanak	tanıyarak	markaların	robotlu	otomasyon	sürecini	
hızlandırıyor.	

I/O Link Bağlantı ile Artık Aynı Dili Konuşuyorlar: 
Türkiye’deki	şirketlerin	iş	süreçlerini	modernize	etme	nok-
tasında	ciddi	bir	çaba	içinde	bulunduğunu	ve	bunun	gelecek	
için	son	derece	umut	verici	olduğunu	aktaran	Tezmaksan	
Genel	Müdür	Hakan	Aydoğdu,	son	olarak	Sivas’ta	bu	çalışmayı	
gerçekleştirdiklerini	aktardı.	Robotlu	otomasyon	
konusunda	her	türlü	talebi,	markanın	ihtiyacına	
uygun	şekilde	Ar-Ge	departmanı	ile	birlikte	pro-
jelendirdiklerini	aktaran	Aydoğdu,	“Sivas’ta	kam	
mili	üreten	ve	dünyada	80	ülkeye	ihracat	yapan	
Estaş	fabrikasını	akıllı	fabrika	haline	getirdik.	
Burada	makine	ve	robot	kurulumlarının	yanı	sıra	
geliştirdiğimiz	proje	ile	11	robot	ve	yaklaşık	34	

makinenin	bir	noktadan	birbirleriyle	sanal	olarak	haberleş-
mesini	sağladık.	Bunu	da	geliştirdiğimiz	I/O	link	bağlantısı	ile	
gerçekleştirdik.	Biz	ihtiyaca	özel	robotlu	otomasyon	çözümle-
rini,	hangi	prosesi	nasıl	yaparsak	çok	daha	hızlı	ve	verimli	bir	
tablo	oluşturabilirize	bakarak	hazırlıyor		ve	hayata	geçiriyo-
ruz”		dedi.

Daha Rekabetçi Bir 
Türkiye İçin Fabri-
kalar Akıllı Hale Ge-

tirilmeli: Türkiye’nin	
uluslararası	piyasada	
daha	rekabetçi	olabilme-
si	gerektiğini	söyleyen	
Aydoğdu,	bunun	da	
ancak	katma	değeri	
yüksek	ürünler	mümkün	
olabileceğini	kaydetti.	
Üretim	tesislerinin	
dünyadaki	eğilimlere	
uygun	şekilde	akıllı	hale	
getirilmesinin	bu	noktada	çok	önemli	olduğunu	ifade	eden	
Aydoğdu;		“Biz	önce	ülkemizi	düşünüyoruz.	Akıllı	fabrika	
oluşturulma	talebi	ile	başvuruda	bulanan	markaların	bizim	
makine	ve	robotlarımızı	kullanmalarına	bakmaksızın,	şirketin	
ihtiyacına	uygun	şekilde	projelendirmeyi	yapıyoruz.”	dedi.	

Ar-Ge’ye Yatırımdan Kaçınmıyoruz: Şirket	olarak	yerli	
yazılım	ve	otomasyon	sistemleri	geliştirdiklerini	de	hatırlatan	
Aydoğdu,	uzaktan	takip	ve	verimlilik	raporlama	yazılımı	Ka-

pasitematik	ile	robotlu	otomasyon	sistemi	Cubebox		
ve	yazılım	ROBOCAM	için	1	milyon	dolarlık	yatırım	
yaptıklarını,	çünkü	artık	şirketlerin	kaçamayacağı	bir	
diğer	konunun	Ar-Ge	olduğunu	kaydetti.	Aydoğdu,	
2020’den	itibaren	bu	ürünlerin	ihracatına	başlaya-
caklarını,	ülke	olarak	katma	değeri	yüksek	ürün	ve	
sistemlerin	ihracatına	ağırlık	verilmesinin	elzem	
olduğunu	belirtti.	

Çalışanlarının	yüzde	90’ı	mühendislerden	oluşan	Tezmak-
san’ın	Genel	Müdürü	Hakan	Aydoğdu,“Güçlü	bir	teknolojik	
altyapıya	ve	güçlü	bir	mühendislik	birikimine	sahibiz.	
Kovid-19	süreci	ile	biz	de	evden	çalışma	sistemine	en	hızlı	
geçen	şirketlerden	biri	olduk.	Bunda,	halihazırdaki	tekno-
lojik	altyapımıza	yıllardır	yaptığımız	yatırımın	etkisi	büyük	
oldu.	Şirketimizde	bazı	faaliyet	alanlarımızdaki	çalışma-
ları	durdurarak	sürecin	ülkemiz	için	nasıl	daha	az	hasarla	
geçebileceğine	baktık	ve	neler	yapabileceğimize	odaklandık.		
Beklenmeyen	anda	gelen	salgının	bizi	evden	çalışmaya	
itmesi	ile	anladık	ki	müşteri	taleplerine	yatırım	yapmak	

bugünler	için	bir	hazırlıkmış.	Servis	verdiğimiz	müşterile-
rimiz,	Türkiye’nin	en	önemli	ve	7/24	üretim	yapan	firma-
ları.	Bu	yüzden	anlık	servis	vermek,	ihtiyaçlarını	uzaktan	
gidermek	ve	üretim	hatlarının	durmaması	için	yapılması	
gerekenleri	hızlıca	ortaya	çıkarttık.	Şimdi	evlere	kapanmış	
bir	dünyada	bu	olanaklarımız	bize	uzaktan	hizmet	etme	
imkanını	kolayca	veriyor.	Bu	günleri	dayanışma	içerisinde	
ve	en	az	hasar	ile	geçireceğimize	inanıyoruz”	dedi.	On-line	
bakım	hizmetine	ihtiyaç	duyan	fabrikalar	ve	üretim	tesisleri,	
Tezmaksan’ın	web	sayfası	üzerinden	form	doldurarak	ilgili	
birimlere	ulaşabiliyorlar.	
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Kovid-19 Sonrası Robot Kullanımı Artacak Yeni 
Meslekler Ortaya Çıkacak: Aydoğdu,	Covid-12	salgınını	ile	
bütün	sektörlerde	teknoloji	kullanımına	yönelik	çok	daha	güç-
lü	çıkışlar	yaşanacağını,	üretim	modellerindeki	otomasyonla	
birlikte	yeni	pek	çok	mesleğin	hızla	hayatımıza	gireceğini	
de	sözlerine	ekledi.	10	yıl	sonra	beklenen	kimi	yeniliklerin	
süresinin	yedi	yıl	erkene	çekildiğine	de	dikkat	çeken	Aydoğdu,	
şunları	kaydetti:	“Oxford	Economics’in	araştırmasına	göre,	
imalat	sektöründe	hızla	yükselen	robot	kullanımı	yalnızca	
Çin’de	14	milyon	insanın	işsiz	kalmasına	neden	olacak.	2000	
tarihinden	bu	yana	ABD,	Avrupa	ve	Çin	Halk	Cumhuriyeti’nde	
1,7	milyon	insan	robot	kullanımının	artmasından	ötürü	işleri-
ni	kaybetti.	Kovid-19	robot	ve	otomasyon	sistem	kullanımına	
geçişi	hızlandıracak.	Kimi	araştırmalara	göre	dünya	genelinde	
200	milyon	insan	bu	süreç	sonunda	işsiz	kalacak.	Ama	bu	de-
ğişim	aynı	zamanda	yeni	iş	kollarının	ortaya	çıkmasına	neden	
olacak.	Robot	kullanabilen,	programlayan,	yazılım	çözümleri	
geliştiren,	otomasyon	sistemleri	geliştiren,	uygulayan,	hayata	
geçiren,	dijital	altyapıları	oluşturan,	bu	konuda	uzmanlaşan	
başka	bir	iş	gücüne	ihtiyaç	olacak.	Şimdi	üretim	altyapıların-
daki	dönüşüme	paralel	ama	sistemli	bir	biçimde	insan	gücü-
müzü	bu	becerilere	kavuşturabiliriz,	üniversitelerden,	meslek	
liselerinden	mezun	olacakları	bu	bilgilerle	donatabiliriz.	

Kovid-19	bir	takım	süreçleri	hızlandırmış	olabilir,	ama	henüz	
geç	değil,	hem	üretim	alt	yapımızı	hem	de	insan	kalitemizi	
buna	göre	hızlı	ve	sistemli	bir	program	ile	dönüştürebiliriz.	
Yapacağımız	en	büyük	hata	bunu	görmezden	gelmek	olur.”	

Robotlu Otomasyon Sistemleri ve Takip Yazılımları ile 
Kesintisiz Üretim:	Koronavirüs	salgınının	sektörler	üzerinde	
yarattığı	ekonomik	yıkımı	azaltmak	için	çıkarılan	destek	paketle-
rini	ve	kredi	yapılandırmalarını	olumlu	bulan	Aydoğdu,	“Ancak	
uzun	vadede	firmalarımızın	ders	çıkarıp	yeni	dünya	düzenine	
hızlıca	uyum	sağlaması	gerekli.	Kovid-19	salgını	üretimin	uzaktan	
yapılmasına	yardımcı	olan	bütün	bu	uygulamaların	ne	kadar	
önemli	olduğunu	gösterdi.	Türkiye’de	üretimin	şu	anda	devam	
edebilmesi	için	insanların	iş	yerlerine,	fabrikalara	gitmesi	gereki-
yor.	Oysa	Almanya,	Kore	ve	Japonya’daki		ölüm	oranlarının	azlığı	
yalnızca	sağlık	sisteminin	iyi	olması	ya	da	sadece	alınan	kararlarla	
alakalı	değil.	Bahsi	geçen	ülkeler	robotlu	üretim,	otomasyon	ve	
uzaktan	takip	sistemleri	alanındaki	yatırımlarıyla	dikkat	çekiyor.	
Kriz	anlarında	insanı	koruyan	ama	üretimin	de	devamını	sağlayan	
sistem	ve	modele	sahip	olmanız,	yaşadığınız	trajedinin	boyutunu	
minimize	edebiliyor.	Bu	üç	ülkede	bunu	gördük”	diye	konuştu.	

Kaynak: Tezmaksan

Türkiye’de	sanayide	dijitalleşme	alanındaki	ilk	Ar-Ge	
çalışmalarını	gerçekleştiren	teknoloji	şirketi	Doruk’un	akıllı	
ve	dijital	üretim	yönetimi	sistemi	ProManage,	sahip	olduğu	ek	
modüllerle	üretimden	maksimum	verim	sağlanmasına	olanak	
tanıyor.	Yapay	Zeka	ve	Artırılmış	Gerçeklik	teknolojileriyle	
tam	entegre	olan	dünyadaki	tek	üretim	yönetim	sistemi	
ProManage’ın	üretim	verilerini	toplama	modülü	ProData,	
üretim	süreçlerinde	geleceği	öngörmeyi	mümkün	kılarak	
kalite	ve	rekabet	seviyesini	üst	düzeye	çıkarıyor.	ProManage	ile	
entegre	çalışan	ProData	modülü	sayesinde	ürün,	emir,	operatör,	
ham	madde,	yarı	mamul	ve	zaman	bilgilerine	ek	olarak	üretim	
sürecindeki	ve	ortamdaki	koşullara	ilişkin	veriler	de	toplanıp	
değerlendirilebiliyor.

Yeni	endüstri	evresinin	akıllı	ve	dijital	fabrikalarını	inşa	eden	
Doruk’un	Türkiye	orijinli	uluslararası	üretim	yönetim	sistemi	
ProManage,	üretim	verilerini	toplama	modülü	ProData	ile	
sanayicilerin	üretim	süreçlerini	prediktif	yani	kestirimci	hale	
getiriyor.	Üretim	hatlarında	ürün,	emir,	operatör,	ham	madde,	
yarı	mamul,	zaman,	proses	koşulları	ve	ortama	ilişkin	verileri	
toplayan	ve	bu	verileri	değerlendiren	ProData	modülü	sayesinde	
sanayiciler	kolaylıkla	işletmelerinin	geleceğini	öngörebiliyor.	
Fabrikalarda	üretime	ilişkin	tüm	operasyonların	dijital	araçlarla	
yönetimini	sağlayan	ProManage	ile	tamamen	entegre	çalışan	
ProData	modülü,	kestirimci	kalite,	bakım	ve	planlama	için	
gerekli	altyapıyı	sağlıyor.

İşletmelerin	kendilerini	sürekli	ve	otomatik	olarak	
geliştirebilmesine	olanak	tanıyan	ProManage	ile	toplanan	
sıcaklık,	basınç,	nem,	devir	hızı,	tork	press	basıncı	gibi	bir	takım	

üretim	proses	
değerlerini,	
parametrelerini	
ve	set	
değerlerini	
sensörler	
aracılığıyla	
makinelerden	
toplayan	
ProData	modülü	
bu	değerleri	veri	tabanına	kaydediyor.	Böylelikle	hangi	ürün	
hangi	makineden	geçerken	ne	kadar	enerji	sarf	etti,	ne	hızda	
döndü,	basınç	ve	sıcaklık	ne	kadar	oldu,	kalite	oranı	ne	oldu	gibi	
sorulara	yanıt	verebiliyor.	Yapay	Zeka	ve	Artırılmış	Gerçeklik	
teknolojileri	ile	tam	entegre	olan	dünyadaki	tek	üretim	yönetim	
sistemi	ProManage’ın	ProData	modülü,	yapay	zeka	ve	makine	
öğrenmesi	uygulamalarını	hayata	geçiren	verileri	de	sağlıyor.	
Bu	sayede	hangi	istasyonun	ne	hızda	çalışırsa	kalite	oranının	
yüksek	ya	da	düşük	olduğu,	mevsim	koşullarının	kalite,	üretim	
ve	arıza	sonuçlarına	nasıl	etki	ettiği	gibi	bilgilere	ulaşmayı	da	
mümkün	kılıyor.

Üretimde	kalitenin	en	iyi	olduğu	ortam	koşullarının	ve	makine	
değerlerinin	tespiti	ile	maksimum	verimeye	olanak	tanıyan	
ProManage	ProData,	üretim	maliyetlerini	düşürüp	kalite	
değerlerini	artırıyor.	ProData,	teknolojik	gelişmeleri	takip	eden	
firmaların	avantaj	sahibi	olduğu	günümüzde	sağladığı	rekabet	
avantajıyla	da	dikkat	çekiyor.		

Kaynak: Doruk	Otomasyon

Fabrikalarda Geleceği Öngören Yeni Nesil Teknoloji 
Akıllı üretim yönetim sistemi ProManage, veri toplama modülü ProData ile kestirimci kalite, bakım ve planlamaya 
imkan tanıyarak maksimum verim sağlıyor.



42 Pack Converting

Endüstri	4.0	ve	dijitalleşmeyle	birlikte	sanayi	ve	proses	
dünyasının	en	değerli	kaynağı	olan	verilerin	gerçek	zamanlı	
alınması,	depolanması	ve	analiz	edilmesi	dijitalleşmenin	ana	
gereklilikleri	arasında	yer	alıyor.Elektrik	bağlantı	elemanları	
sektörünün	lider	firmalarından	Weidmüller;Endüstri	4.0,	
endüstriyel	analiz	ve	makine	öğrenmesi	teknolojilerine	yatırım	
yaparak	dijital	ürünleriyle	geleceğin	fabrikalarına	optimum	
çözümler	sunuyor.Weidmüller’in	piyasaya	sunduğu	yeni	
u-mation	otomasyon	ve	dijitalleştirme	portföyü,	yenilikçi	
mühendislik	ve	görselleştirme	araçlarını	gelişmiş	dijitalleştirme	
çözümleriyle	birleştiriyor.	

u-mation Ailesi Hızlı Entegrasyon ile İşletmelere Pratik 
ve Güvenli Kullanım Olanağı Sunuyor
Weidmüller’in	geliştirdiği	yeni	u-mation	ailesi;	bulut	
sistemlerine	bağlantı,	sensörlerden	buluta	kadar	gerçek	zamanlı	
iletişim	ve	veri	analizleri	için	kapsamlı	bir	ürün	yelpazesi	
sunuyor.	Yenilikçi	u-mation	portföyü,	uygulamalara	hızlı	bir	
şekilde	entegre	edilebiliyor	ve	işletmelere	güvenli	bir	kullanım	
imkânı	sunuyor.	Ürün	portföyünün	açık	ve	bireysel	olarak	
ölçeklenebilir	olması	u-mation	ailesinin	en	güçlü	özelliği	olarak	
dikkat	çekiyor.	Weidmüller’in	güçlü	ve	kullanımı	kolay	kompakt	
donanımları,	her	otomasyon	sistemi	için	ideal	çözüm	sunuyor.	
Esnek	yapıya	sahip	kontrolcü	u-control;	modüler	I/O	sistemi	
u-remote;sezgisel	etkileşimli	çoklu	dokunmatik	ekran	u-view	ve	
yenilikçi	mühendislik	yazılım	konsepti	u-create	yeni	u-mation	
ailesinin	donanım	portföyünün	çekirdeğini	oluşturuyor.	

Mini PLC u-control 2000 ile Maksimum Esneklik: 
Yaratıcı	IoTve	otomasyon	çözümleri	için	geliştirilmiş	mini	
PLC	u-control	2000,	otomasyon	çözümleri	uygulamalarında	
daha	fazla	yer	tasarrufu	ve	maksimum	esneklik	sağlamak	için	
u-remote	tasarımına	dayanıyor.	Tüm	u-remote	portföyüyle	
uyumlu	olan	ve	doğrudan	I/O	modüllerinin	kullanımına	
olanak	tanıyan	u-control	PLC;	çok	yönlü	mühendislik	araçları	

u-createstudio,	u-create	web	ve	u-createIoT	ile	birlikte	tüm	
potansiyel	uygulama	yelpazesini	ortaya	çıkarıyor.	Çift	çekirdekli	
ARM	Cortex-A9	işlemciye	sahip	olan	ve	USB	ile	Ethernet	
portları	bulunan	ürün,	sistemden	bağımsız	olarak	bir	web	
sunucusu	uygulamasıyla	devreye	alınıyor.	

Yalın Üretim Planlaması  ve Basit Kurulum: Farklı	
uygulamalar	için	IP20	ve	IP67	portföyünde	100’den	fazla	
modül	olanağı	sunan	modüler	I/O	sistemi	u-remote,	entegre	
web	sunucusuyla	birlikte	hata	teşhis	fonksiyonları	sayesinde	
kolay	devreye	alma	ve	arızalara	karşı	hızlı	bakım-onarım	imkânı	
sağlıyor.	Endüstride	yaygın	kullanılan	haberleşme	topolojilerini	
destekleyen	coupler	modülü	olan	üründe	giriş	ve	çıkışların	
beslemesi	için	galvanik	izolasyona	sahip	çift	kanal	10	A’e	kadar	
akım	hattı	da	bulunuyor.

Sistemlerin İzlenmesi ve Kontrolü için Mükemmel 
Görselleştirme:	Web	teknolojilerine	dayalı	optimum	
görselleştirme	ile	güçlü	işlemciye	sahip	u-view,	web	
teknolojilerini	destekleyen	yazılım	sistemine	ve	sezgisel	
çoklu	dokunmatik	kontrole	sahip.	Üstün	çözünürlük	ve	
mükemmel	görüntü	kalitesi	olan	ürün,	IP67	koruması	ve	
sağlam	alüminyum	gövdesiyle	zorlu	çevre	koşullarına	karşı	
dayanıklılığıyla	öne	çıkıyor.		

PLC Ürünlerini Programlamak  için Kullanılan 
Yenilikçi Mühendislik Yazılımı: Standart	bir	geliştirme	
ortamında	CodeSys	tabanlı	nesne	yönelimli	programlama	
ve	bağımsız	yazılım	modülleriyle	genişleme	olanağı	sağlayan	

Geleceğin Fabrikaları için Otomasyondan daha 
Fazlası Gerekiyor

GÜNCEL

Weidmüller, ürün portföyünün yeni ailesi u-mation ile yenilikçi mühendislik ve görselleştirme araçlarını gelişmiş 
dijitalleştirme çözümleri ile birleştiriyor.  Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç dağıtım ve işlenmesi konularında sektörün 
küresel  markaları arasında yer alan Weidmüller, ürün portföyünün yeni ailesi umation ile Endüstri 4.0 yatırımlarına 
devam ediyor. Weidmüller’in geliştirdiği bu yeni otomasyon ailesi; bulut sistemlerine bağlantı, sensörlerden buluta kadar 
gerçek zamanlı iletişim ve veri analizleri için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Uygulamalara hızlı bir şekilde entegre 
edilebilen ve işletmelere güvenli bir kullanım imkanı sunan u-mation portföyü, açık ve bireysel olarak ölçeklenebilir 
olması ile dikkat çekiyor.
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u-createstudio,	yüksek	performanslı	hata	ayıklama	ve	izleme	
aracı	özelliği	sayesinde	arıza	analizini	kolaylaştırıyor.	Açık	
Linux	yapısı,	bireysel	yazılım	modüllerinin	kurulmasına	ve	
basit	konfigürasyon,	teşhis	ve	simülasyonuna	olanak	veriyor.	
Web	tabanlı	Node-Red	programlama	aracıyla	bulut	sistemine	
veri	aktarımı	ve	farklı	IoT	uygulamaları	için	ideal	çözüm	
sağlayan	u-createIoT;	Microsoft	Azure,	IBM	Cloudve	Amazon	
aws	destekli	olarak	çalışıyor.	u-control	2000	ve	u-remote	ile	
birlikte	kullanıldığında	ise	I/O	modüllerinden	ön	işlem	sensörü	
bilgisini	sunuyor.	
 

IEC	61131-3	standartlarına	uygun,	web	tabanlı,	platform	ve	
cihazdan	bağımsız	erişim	ve	programlama	olanağı	sağlayan	
u-create	web	sayesinde	uygulamaya	yalnızca		web	tarayıcısından	
kolayca	erişmek	mümkün.	Ek	yazılım	uygulamalarıyla	
genişletilebilen	ve	HTML5,	CSS,JavaScript	destekleyen	tüm	
standart	işletim	sistemlerinde	kullanılabilen	u-create	web,	
u-control	ve	u-remote	ile	birlikte	esnek	mühendislik	için	en	

uygun	programlama	ortamını	sunuyor.	u-createvisuise	web	
tabanlı	görselleştirmeyle	ileriye	dönük	esneklik,	ölçeklenebilir	
ve	platformdan	bağımsız	HMI	yazılımı	sağlıyor.Unicode	
standardı	sayesinde	farklı	dillerde	kullanılabilen	u-createvisu,	
detaylı	kullanıcı	ve	izin	yönetimi	sunuyor.		

Kaynak: Weidmüller

Almanya’nın kuzeyinde küçük bir şehirde 1850’li 
yıllarda faaliyetlerine başlayan Weidmüller 
Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç 
dağıtım ve işlenmesi konularında sunduğu 
endüstriyel çözümler ile beş kıtaya yayılan diğer 
fabrikalarında araştırma, geliştirme ve üretim 
faaliyetlerini yürütüyor Weidmüller, yüksek 
potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’de 1991 
yılından bu yana faaliyet gösteriyor. 

FTA Ödülleri ile Taçlandırılan  Flekso Çözümü
MIRACLON, Ultra Clean teknolojisine sahip Olan Kodak Flexcel Nx Ultra çözümü ile FTA teknik yenilikçilik ödülü aldı.

MIRACLON,	flekso	baskı	
alanında	çok	önemli	bir	ödül	
olan	FTA	Teknik	Yenilikçilik	
Ödülünü	,geliştirmiş	oldukları	
Kodak	Flexcel	Nx	Ultra	su	ile	
yıkanan	flekso	klişesi	çözümü	
ile	aldı.	Grafik	ve	Baskı	Öncesi	
kategorisindeki	iki	kazanandan	
biri	olan	MIRACLON,		Flexcel	
NX	Ultra	çözümü	ile	flekso	
endüstrisine	yenilikçiliği	ile	
önemli	katkısı	oldu.	

FTA	Eğitim	Müdürü		Joe	
Tuccitto			adaylar	hakkında	
şunları	söyledi:	“FTA	Teknik	
Yenilikçilik	Ödülüne	aday	
olanlar,	flekso	endüstrisini	temsil	eden	ve	flekso	teknolojisine	
pozitif	katkıda	bulunan	uzmanlar	tarafından	seçildi.	Bu	
yılda	her	yıl	olduğu	gibi	adayların	eleme	süreci	çok	rekabetçi	
geçti	ve	bu	süreçte	son	derece	farklı,	yenilikçi	ve	fleksografik	
baskıyı	geliştirmek	için	özel	olarak	tasarlanan	ürünler	yer	
aldı.	“	

Ödül	sunumu	2020	FTA	Sanal	Forumunda	gerçekleşti.	
Yüz	yüze	planlanan	ödül	töreni	ise	sonbahardaki	FTA	
konferansında	gerçekleşecek.	2009	yılında	Kodak	Flexcel	
NX	çözümünün	ticari	olarak	tanıtılmasıyla	FTA,	Flexcel		
NX’e	Teknik	Yenilikçilik	Ödülünü	vermişti	ve	seçme	
kurulunun	açıklamasına	göre	Flexcel	NX	çözümü,	modern	
fleksografinin	yeteneklerini	inanılmaz	boyutta	arttırdı.	
İkinci	FTA	Yenilikçilik	Ödülü,	MIRACLON’un	Flexcel	NX	
kullanıcıları	için	teknoloji	yatırımlarına	devam	ettiğinin	
göstergesi.

MIRACLON		Teknoloji	
Bölümü	Sorumlusu,	
Miraclon.	Dr.	Zaki	Ali,	
“FTA	Teknik	Yenilikçilik	
Ödülünü	almak	çok	büyük	
bir	onur.	NX	Ultra	çözümü	
ile	flekso	ambalaj	baskıcıları,	
farklı	bir	yöntem	ile	yüksek	
kaliteli	Flexcel	NX	klişeleri	
üretebilecekler.	Klişe	indirme	
sırasında	su	kullanılan	ve	
patentli	Kodak	Ultra	Clean	
teknolojisi	olan	Flexcel	
NX	Ultra	çözümü,	son	25	
yılda	yaşanılan	bütün	su	
ile	indirilen	klişe	hazırlık	
sorunlarını	bir	kenara	

bırakmanızı	sağlayacak	ve	bir	saatten	daha	kısa	bir	sürede	
klişe	hazırlamanıza	izin	verecek”dedi.

Flexcel	NX	Ultra,	yüksek	baskı	tirajı	ve	yüksek	baskı	kalitesi	
sunan,	az	bakım	ihtiyacı	olan	ve	kullanıcıların	solvent		ile	
indirilen	flekso	klişelerinin	bütün	avantajlarına	sahip	olmalarına	
izin	veren	ilk	klişe	üretim	teknolojisi.
Oakdale,	Minnesota’daki	Dr	Ali	ve	kendisinin	Ar-Ge	ekibi,	
Flexcel	NX	Sistemi’nin	ilk	dönem	gelişimden	itibaren,	Kodak	
Flexcel	Solutions	inovasyonunun	arkasındaki	ekibin	daimi	
demir	başlarıydılar.	Flekso	baskının	kapasitesini	dönüştürmeye	
yardımcı	olmuş,		tescilli	teknolojiyi	koruyan,	isimlerine	alınmış	
bir	dizi	patent	ile	Dr	Ali,	Flexcel	NX’in	büyükbabası	olarak	
sevgiyle	anılıyor.	Bu	üretken	ekip,		yakın	zamanda,	Flexcel	NX	
Ultra	Solution	ile	ilgili	dördüncü	Amerika	patentlerini	aldılar.	

Kaynak: FTA					

Ödül sunumu 2020 FTA Sanal Forumunda 

gerçekleşti. Yüz yüze planlanan ödül 
töreni ise sonbahardaki FTA konferansında 

gerçekleşecek.
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1970 yılından itibaren tekstil sektörü iplik üretiminde kullanılan ‘Apron’ ve ‘Manşon’ olarak adlandırılan kauçuk 
ürünleri üreten Asteks, 1997 yılından beri matbaa sektörüne yönelik ürünler geliştiriyor.  Bu yönüyle de Asteks 
dünya genelinde ürün kalitesi yönüyle ilk üçte yer alıyor.

Ar-Ge’ye Odaklanan Asteks Merdane Ürünleri ile 
Farklı Ambalajlarda Başarıya Ulaşıyor

HAZIRLAYAN: Yusuf	Göksu,	Asteks	Merdane	Müşteri	İlişkileri	Temsilcisi

1997	yılında	İsviçre’den	alınan	teknik	bilgi	(know-how)	
kapsamında	silindir	kaplama	hizmeti	verilmeye	başlanarak	ve	
zamanla	geliştirildi.

Üretim;	İstanbul’da	11.000	m2	açık	,	6.000	m2		kapalı	alanda	
kurulu	modern	tesisimizde	yedi	mühendis,	15	teknisyen	ve	bir	
ekonomist	olmak	üzere	toplam	140	çalışanımız	ile	yapılıyor.

	Yurt	içinde	sürekli	müşteri	memnuniyetini		ve	pazar	hizmet	
kapsamını	artıran	firmamız,	matbaa	merdanelerinde;		
Azerbaycan,	Gürcistan,	Kosova,	Arnavutluk,	İran,	Irak	ve	Afrika	
ülkelerine	de		dış	satımda	gerçekleştiriyor.

Asteks’i	farklı	kılan	en	önemli	değerlerin	başında	“Ekstrüzyon	
Teknolojisi”.

Asteks,	Klasik	Sistem	Merdane	Üretim	Yöntemleri	yerine	;	
“Ekstrüzyon	Teknolojisi”	ile	üretim	yapıyor.	Asteks’i	farklı	
bir	noktaya	taşıyan	bu	teknolojide	ekstrüzyon	makinesi	
besleme	ünitesinden	gelen	kauçuk	hamuru,	ısı	kontrollü	yivli	
mil	bölgesinde	homojen	bir	karışım	işi	görür,	daha	sonra	üç	
kademeli	filtrasyon	işleminden	geçer.	Çıkıştaki	‘’	T	Kafa	‘’	
ünitesinde	merdane	mili	üzerine	el	değmeden	eksiz	ve	katsız	
olarak	kaplanır.	Bu	işlemler	esnasında	vakum	
sistemi	ile	kauçuk	kütlesindeki	havalar	emilerek	
merdane	

bünyesinde	hiç	hava	kabarcığı	bırakmadan	üretilir.Ayrıca	bu	üç	
kademe	filtreler	sayesinde	de	tüm	yabancı	maddelerden	ayrılır.	
Basınç	nedeniyle	de	karışımın	kalitesi	ve	homojenliği	artar.

Ekstrüzyon	Teknolojisi	kullanımımızın	dışında	‘’	Al-Tak	
Merdane	‘’	uygulamamızla	da	iç	mil	ve	adaptörlü	merdanelerin	
toplanması	işlemleri	de	firmamızda	yapılıyor.	Kaplanmak	üzere	
firmamıza	gelen	merdanelerin	iç	takımlarının	sökülmesi	,	
rulman	yerlerinin	kontrolü	ve	tekrar	toplanması	işlemlerinin	
firmamızca	yapılması	müşterilerimize	büyük	avantaj	sağlıyor.	
 

Ayrıca	ham	madde	standardı	sayesinde	de	olumsuz	sürpriz	
durumlarda	kalmıyoruz,	İSO	kalite	belgemizinolması	ve	bu	
kapsamında	da	hem	insan	kaynaklarımız	hem	de	imalat	tüm	
standartlarımız	bizi	farklı	kılıyor.

Yenilik ve Gelişmeler
Uzun	çalışmalar	ve	denemelerle	birlikte	kullanım	yerine	göre	
mürekkep	merdanelerinde	SMM-300	olarak	adlandırdığımız	
yüksek	mukavemetli,	baskıda	çok	çok	iyi	sonuçlar	veren	
kauçuk	tipimizle,	yine	aynı	değerlerde	ve	ayar	kolaylığı	olan	
nemlendirme	grubunda	UVFİX	kauçuk	tipimizle	başarıyı	en	üst	
düzeye	taşıdığımızı	görmek	bizi	çok	mutlu	ediyor.	

Fleksibıl	ambalaj	sektöründe	de	zaten	başarılı	olan	mevcut	
kauçuk	tiplerine	SSM-701‘i	de	katarak	yolumuza	daha	güvemle	
devam	ediyoruz.

Teneke	ambalaj	sektöründeki	lak	toplarında	kullandığımız	
SBE-550	kauçuk	tipimizi	de	geliştirerek	kullanım	süresini	ve	
dayanıklılığı	artırmış	durumdayız.

	Tüm	bu	yeniliklerin	dışında	Ar-Ge	‘leri	devam	eden	yeni	ürün	
ve	hizmetlerle	müşterilerimizi	daha	fazla	memnun	edebilmek,	
eleştirilere	ve	çağın	gerekliklerine	uygun	adımlar	atmak	için	çok	
daha	fazla	çalışıyoruz.	

İletişim: Asteks A.Ş. Tel: 0212 875 11 00 Fax: 0212 875 11 06 
merdane@astek.com www.asteks.com
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BST eltromat , web işleme endüstrilerinde kalite güvencesi alanında Endüstri 4.0 teknolojisinin önde gelen itici 
gücüdür. Kalite güvencesinin tüm değer zincirleri arasında yer alması, endüstri ortakları sistemleriyle entegrasyon, 
süreç optimizasyonları için gerçek zamanlı verilerin kullanımı, kaynak dostu üretim ve kullanılabilirliğin sürekli 
optimizasyonu kilit konulardan sadece bazıları. 

Kalite Güvencesinde Ağa Bağlı Çözümler

K	2019’da	
BST	eltromat,	
KampfSchneid	ve	
Wickeltechnik	ile	
birlikte,	Converting	
4.0	konusuna	bir	
simülasyon	sundu.	BST	
eltromat’tan	bir	CLS	
PRO	600	dijital	çizgi	
ve	kontrast	sensörünün	
ConSlitter	tipi	bir	
dilme	makinesinin	
dijital	platformuyla	
etkileşimini	gösterdi.

Endüstri	4.0	dönemi,	kalite	güvencesinin	web	işleme	
endüstrilerindeki	üretim	süreçlerini	daha	da	optimize	
edebileceği	çeşitli	yollar	oluşturdu.	Özellikle	ambalaj	üreticileri,	
marka	üreticilerinin	ve	tüketicilerinin	beklediği	kaliteyi	
verimli,	güvenli	ve	kaynak	dostu	şekilde	üretmek	için	ek	
seçenekler	kazandırdı.	BST	eltromat	bakış	açısından,	“Endüstri	
4.0”	bir	evrim	için	her	şeyden	önce	duruyor.	Günümüzde	
sanayi	şirketlerinin	her	zaman	teknik	yenilik	için	çabaladıkları	
kabul	edilebilir.	Bununla	birlikte,	Endüstri	4.0	tartışmasının	
bir	sonucu	olarak,	neredeyse	tüm	makine	ve	tesis	mühendisliği	
endüstrisi,	sistemlerini	işletme	genelinde	ve	değer	zincirleri	
arasında	entegre	etme	konusunda	dikkate	değer	çalışmalar	
yapmaktadır.	BST	eltromat	için	entegrasyon	yeni	bir	konu	
değil.	Aksine,	kalite	güvence	sistemlerini	birbirine	bağlamak	
uzun	zamandır	BST	eltromat’ın	müşterileri	için	gerçekleştirdiği	
temel	görevlerden	biri	oldu.

Pratik Entegrasyon Kavramlarının Tarihi
BST	eltromat,	müşterilerine	kalite	güvence	sistemlerinin	
basit,	süreçler	arası	entegrasyonunu	sağlamak	için	çeşitli	ağ	
çözümleri	geliştirdi.	Bu	çözümler	sayesinde	müşteriler	bireysel	
süreçlerini	esnek	bir	şekilde	modelleyebilirler.	BST	eltromat	bu	
konuda	uzun	bir	geçmişe	sahip	ve	yıllardır	müşterilerine	tüm	
değer	zinciri	boyunca	optimizasyon	potansiyelini	göstermek	
için	bireysel	işlem	adımlarının	ötesinde	düşünüyor.	Örneğin	
Labelexpo	2019’da,	şirket,TubeScan	ailesinin	yüzde	100	hata	
denetleme	sistemleri	için	QLink	iş	dar	web	paket	baskısında	
HYBRID	yazılımı	ile	birleştirmenin	faydasını	vurguladı.

PDF	tabanlı	baskı	öncesi	aşama	öncesi	iş	akışları	ve	yönetim	
bilgi	sistemlerine	(MIS)	bağlantılar	için	dünyanın	önde	
gelen	yenilikçi	çözüm	sağlayıcılarından	biri	olan	HYBRID	
Software	ile	yapılan	iş	birliğinin	mevcut	sonuçları,	kalite	
güvencesi	de	dahil	olmak	üzere	büyük	ölçüde	basitleştirilmiş	

ve	kısaltılmış	kurulum	
süreçlerini	mümkün	
kılıyor.	Bunun	bir	
örneği,	doğrudan	
baskı	makinesinde	
baskı	işleri	için	yeni	
PDF	karşılaştırma	
seçeneğidir.	Makine	
operatörlerinin	artık	
provaları	taraması	
ve	ardından	baskı	
öncesi	aşamadaki	
spesifikasyonlarla	

karşılaştırması	gerekmeyecek.	HYBRID	Yazılımından	PACKZ	
kullanılarak	baskı	öncesi	aşamasının	oluşturduğu	yazdırma	
işleri	için	PDF	dosyaları,	yazdırılması	gereken	işleri	denetleme	
gereksinimleri	de	dahil	olmak	üzere	ilgili	tüm	parametreleri	
içerdiğinden	bu	mümkün.	Göze	çarpan	bir	özellik,	tüm	
nesnelerin	artık	farklı	barkodlar	ya	da	alfa	sayısal	-	hatta	rastgele	
-	diziler	gibi	dinamik,	değişken	veriler	içerebilmesidir.	Etiket	
üreticileri	artık	her	zamankinden	daha	hızlı	baskı	yapıyorlar	ve	
aynı	zamanda	ürettikleri	fire	miktarını	da	azaltıyorlar.

Benzer	şekilde,	şirket	yıllar	önce	iPQ	Center’ın	iPQ-Spectral	
modülünü	ColorWare’in	baskı	öncesi	sahne	çözümü	ile	
bağlamak	için	renk	yönetimi	yazılımı	MeasureColor’un	
üreticisi	olan	ColorWare	ile	çalıştı.	BST	eltromat’ın	iPQ-
Center’ı,	web	baskıda	kalite	kontrol	ve	yönetim	için	sorunsuz	
bir	şekilde	entegre	edilmiş	dört	üst	düzey	modül	içerir	-	yüzde	
100	inceleme,	web	izleme,	renk	ölçümü	ve	iş	akışı.	İşlevleri	
ile	piyasanın	mevcut	gereksinimlerinin	neredeyse	tamamını	
karşılarlar.

ColorWare	ile	iş		birliğinin	bir	parçası	olarak,	mühendisler	
baskı	öncesi	aşamada	BST	eltromat’tan	iPQ-Spectral	ile	satır	
içi	spektral	renk	ölçümü	için	gerekli	tüm	verileri	hazırlama	
seçeneğini	tasarladılar.	İş	verileri	baskı	öncesi	aşamada	bir	
kez	yakalanır.	Bundan	sonra,	tüm	üretim	süreci	boyunca	
kullanılabilir.	Veriler,	kalitegüvence	sistemlerine	XML	ya	
da	JDF	dosyaları	olarak	sağlanır	ve	bu	sistemlerin	operatör	
tarafından	ek	bir	müdahaleye	gerek	kalmadan	kurulmasına	
olanak	tanır.	İlgili	tüm	iş	verileri	baskı	öncesi	aşamada	
girildikten	ve	daha	sonra	üretim	süreci	boyunca	kullanıma	
sunulduğundan,	kurulum	süreleri	önemli	ölçüde	azalır.	Aynı	
zamanda,	değer	zincirindeki	farklı	aşamalarda	aynı	verilerin	
tekrar	tekrar	girilmesinden	kaynaklanan	daha	az	sorun	
vardır.	

Kaynak: Bst	Eltromat

HAZIRLAYAN: Özgür	Çetinkaya,	BST	eltromat	Istanbul	Genel	Müdürü
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Covid 19 pandemi salgını nedeni ile ertelenen ambalaj etkinlikleri ile  2021 yılının sektörel takvimi çok yoğun olacak...

Ambalajın Büyük Buluşmaları 2021’e Ertelendi 

Beklenmedik	salgın	tüm	ülkelerin	sosyal,	ticari	yapılarını	
derinden	etkiledi,	ortaya	yepyeni	alışkanlıklar,	kurallar	çıktı.	
Birbiri	ardına,		önemli	ambalaj	etkinlikleri	ertelendi.	Etkinliklerin	
küçük	bir	kısmı	2020’nın	son	aylarına	ötelenirken,	birçoğu	2021’e	
ertelendi.	Ancak	ambalaj	sektörünün	tüm	bölümleri	bu	pandemi	
döneminde	de	yoğun	çalışmalarını	sürdürüyor;		birçok	yenilik	
dijital	sergiler	ile	tanıtılıyor.	Pandeminin	sektöre	etkisi,	ambalaj	
üretim	süreçlerinde	Endüstri	4.0’ün	hızlı	gelişimi,	yeni	teknoloji	
ve		ambalajlar,	sürdürülebilirlik			ticari	olarak	sektörün		bugünü,	
geleceği	dijital	platformlarda		gerçekleşen	etkinlikler	içinde		
tartışılan	konular	arasında.	Ertelenen	endüstriyel		etkinliklerin	
yeni	dönemin	özellikleri	içinde	nasıl	şekillenip	gerçekleşeceği	ve		
teknolojilerin	sunumları	merakla	bekleniyor...	

Metpack: Messe	Essen’de	onuncu	kez	
gerçekleşecek		üç	yılda	bir	tekrarlanan	
Metpack	Fuarı	SARS-CoV-2	nedeniyle	
2021	yılına	ertelendi.		Metpack,	23-27	
Şubat	2021	tarihleri	arasında	Messe	
Essen’de	gerçekleşecek.	Böylece,	metal	
ambalajlar	için	uluslararası	ticaret	fuarı,			
Interpack’a	paralel	olacak.

Interpack: Messe	Düsseldorf,	önde	gelen	uluslararası	ticaret	fuarı	
Interpack,	yine		corona	virüsü	nedeni	ile		ertelenen	fuarlandan.		
Interpack	25	Şubat	-	3	Mart	2021	tarihleri	arasında	gerçekleşecek.

Messe	Düsseldorf,	bu	büyük	olayın		
riskini;	Robert	Koch	Enstitüsü’nün	
ilkelerini		temel	alan		Federal	
Hükümeti	kriz	yönetim	ekibinin	
tavsiyesi	doğrultusunda	değerlendirdi.		
11	Mart	2020’de	Düsseldorf	şehri	

tarafından	verilen	aynı	anda	1.000’den	fazla	katılımcının	
bulunduğu	büyük	etkinliklerin	genel	olarak	yasaklanma	kararı		
da	söz	konusu	idi.		Avrupa	da	yeni	Corona	virüsü	ile	enfekte	
olmuş	insan	sayısında	meydana	gelen	önemli	artış	da			Messe	
Düsseldorf’un		Interpack’ı	erteleme		kararını	vermesini	
hızlandırdı.	

drupa: Baskı	sektörüne		yönlendiricisi,	itici	gücü	olan	drupa,	
endüstri	katılımcıları	için	vazgeçilmez	bir	platform.	Messe	
Düsseldorf		13	Mart’ta	yaptığı	duyuru	ile	drupa’nın	20-30	Nisan	
2021’e	ertelendiğini	açıklandı.	Messe	Düsseldorf’un		Baskı	
Teknolojileri	Küresel	Başkanı	
ve	drupa	Direktörü	Sabine	
Geldermann’ın	ertelenmeye	
ilişkin		sorulu	cevaplı		dağıtımı	
yapılan		açıklamada		şunları	
söyledi:”	Mevcut	durum	ve	
planlara		karşı,	maalesef	drupa’yı	
ertelemekten	başka	seçenek	
yoktu	.”

İlk	kez	InPrint	Munich	2021,	ICE	Europe	ve	CCE	International	
ile	birlikte	kurulacak.	InPrint	etkinliğinin	kurucu	ortağı	Frazer	
Chesterman	(FM	Future),	dönüştürme	ve	baskı	teknolojileri	
etrafında	gelişen	üç	özel	fuarın	birlikte	konumlandırılmasını,		
hem	katılımcılar	hem	de	ziyaretçiler	için	artan	fırsatlar	
ve	sinerjilerle	gerçekten	güçlü	ve	çok	yönlü	bir	etkinlik	
yaratılacak,	diyerek	açıkladı.	Frazer	Chesterman	konuya	ilişkin	
değerlendirmesinin	devamında	şunları	söyledi:	“	Anketler,	ICE	
ve	CCE	ziyaretçilerinin	üçte	birinin	üretim	süreçlerine	entegre	
edilebilecek	baskı	teknolojisi	hakkında	daha	fazla	bilgi	edinmek	
istediklerini	doğruladı.”

9-11 Mart 2021’de Münih’te 12.’si 
gerçekleşecek Uluslararası Baskı 
İşleme ve Konverting  Fuarı ICE 
Europe, kağıt, film, folyo esnek, web 
tabanlı malzemelerin dönüştürülmesi 
ve kurutulmasına ve kürlenmesine 

odaklanan dünyanın önde gelen uzmanlık içeren etkinlik. 
Ayrıca	gıda	ambalajları	için	kullanılan	özel	filmler,	bu	fuarın	
konusu.	ICE	Europe	Fuarı		katılımcıları,	yeni	yüzey	ya	da	mekanik	
işlemleri	kolaylaştırmaya	yardımcı	olan	işlevsellik	ekleyen	
ya	da		ürün	özelliklerini	geliştiren			dönüştürme	çözümlerini	
sunuyor.	ICE	Europe	sergi	direktörü	Liljana	Goszdziewski,	
“Katılımcılarımız	sürekli	olarak	yeni	dönüşüm	makinelerini		
özel	müşteri	gereksinimlerini	göz	önüne	alarak		yapılandırılan	
çözümler	geliştirerek	dönüştürme	sürecinde		rol	oynayan	firmalar.	

.	ICE	Europe,	teknoloji	tedarikçilerinin,	alıcılarla		buluşabileceği	
ve	her	iki	tarafın	da	her	zamankinden	daha	fazla	büyümek	
için	fırsatlar	yakalayabilecekleri	nitelikli	endüstri	platformu.	
ICE	Europe		ziyaretçilerinin	yaklaşık	yüzde		90’ı	satın	alma	
kararlarını	etkileyecek		ya	da	alacak	konumda.		Bu	neden	ile		fuar	
katılımcılarımızın		yüzde		98’i		katılım	hedeflerine	kısmen	ya	
da	tamamen	ulaştıklarını	söylüyor.	Gerçekten;		kağıt,	film,	folyo	
dönüştürme	sektörünün		2021’deki	en	güçlü	satış	ve	pazarlama	
etkinliği	ve	gelecekteki	pazarlara	bağlanmak	için	mükemmel	bir	
fırsat”dedi.

5. Oluklu ve Karton Fuarı CCE 
International, 9 - 11 Mart 2021 
tarihleri arasında Almanya’daki 
Münih Ticaret Fuarı Merkezi’nde 
gerçekleşecek. 	CCE	Fuarı,	yalnızca	
oluklu	mukavva	ve	kartonun	
dönüştürülmesine	odaklanmış	bir	fuar	olup	bu	alanda	yenilikçi	
teknolojileri	sunuyor.	CCE	International;	oluklu	mukavva	
ve	karton	kutu	dönüştürücülerinin		üretimlerinde	gereken	
teknolojileri	tanıyıp	inceleyecekleri	özel	bir	buluşma	platformu.	
Makine,	aksesuar	ve	hizmet	tedarikçileri,	özel	ürün	ve	proses	
çözümleri	arayan	ve	somut	yatırım	planları	olan	oluklu	ve	katlanır	
karton	endüstrisinden	uluslararası	endüstri	uzmanlarıyla	tanışıyor.		

Kaynak: www.inprintmunich.com			
www.ice-x.com		www.cce-international.com		

Inprint Munich 2021 ICE Europe ve CCE International 
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100	yılın	en	büyük		salgını,		dünyada			beklenmedik		büyük	krize	
neden	oldu.	

Salgının	çıkış	noktası	Çin’de		Covid-19	için	yapay	zeka	tabanlı		
bir	algoritma	geliştirildi.	Algılama	yazılımı	kullanarak	bir	sağlık	
değerlendirme	uygulaması	yaşama	geçirildi.	Akıllı	telefonlar	
insanlara	ulaşmak	için		kullanılarak,		tıbbı	durumları	ve	vücut	
sıcaklıklarına	dair		bilgiler	alındı.		Analizler	yapılarak		belirlenen	
bilgilere	göre		insanlara	renk	kodları		verildi.	Yeşil	renk	kapsamında	
sağlıklı	kategoride	değerlendirilen	bireylere		QR	kodlar	verildi;		
böylece	onların	ulaşım	ve	ofis		girişleri	kontrollü	sağlandı.		Virüsün	
bulaşma	olasılığı	olan	alanlarda		robotlar	devreye	sokuldu	(temizlik,	
ilaç	ve		yemek	dağıtımlarında).

COVID-19		hakkında	çeşitli	varsayım	ve	değerlendirmeler	
hatta	komplo	teorileri	ortaya	atılırken,		dünyaya	tam		anlamı	
ile	bilinmezlik	hakim.		COVID-19	salgınının			dünyadaki	
yolculuğunun	ne	kadar	süreceği	ve	sonuçlarının	ne	olacağına	dair	
bir	bilgi	mevcut	değil.		Bazı	ülkelerde	normale	dönme	adımları	
atılsa	da	yanıtlanamayan	sorularla	oluşan	belirsizlik	söz	konusu.	
Hızla	oyununu	sahneye	koyan	virüs,		dünyada	birçok	ülkenin	
ekonomisini	durma	noktasına	getirdi.		Elbette	daha	önce	yaşanan	
finans	krizlerinde	olduğu	gibi		net	ekonomik	veriler	söylemek		
mümkün	değil.	Ancak			ulaşım,	seyahat,	turizm,	bankacılık	
gibi		alanlarda	hızlı	duraksamalar,		endüstrilerin		üretim,	satış	
verilerinde	düşüşler	ve	bazı	ticari	kapanışlar		söz	konusu.		

Korona	virüsünün	yaşamın	içindeki	etkileri	de	hızlı	gelişti:	Market	
raflarındaki	göze	çarpan	boşluklar,	bazı	ürünlerin	bulunamaması	
ya	da		yüksek	fiyatlar	ile	temin	edilmesi;	market	alışverişleri	yerine	

e-alışveriş;		küresel	endüstriyel	toplantı	ve	fuarların	ertelenmesi;		
iş	ziyaretlerinin,		toplantıların		tele-	konferansa	dönüşmesi,	sanal	
sergilerin	düzenlenmesi...		Büyük	bir	kriz	içinde	de	olunsa	da,		geri	
dönüşü	olmayan	yepyeni	bir	döneme	doğru	hızla	bir		değişimin	söz	
konusu	olduğu,	her	yönden	esen	rüzgarlarla	hissediliyor.		

Değişim, Ambalaj Endüstrisinden  Endüstri 
4.0; Dijitalleşme, Otomasyon, IOT ile İçeri 
Virüs Öncesi Girmişti 
 

Dijitalleşmenin Tam Zamanı
COVID-19	gerçeğinde	ambalajın	önemi	daha	da	netleşirken	
tüketicinin	bu	gerçeğe	algılama	doğrultusunda	farkındalığı		
arttı,	ambalajlı	ürünlere	yönelim	hızla	yükselişe	geçti.		Salgın	
nedeni	ile	dışarı	çıkmaktan	kaçınan	tüketiciler	giderek	çevrimiçi	
alışverişi	tercih	ettikleri	için		e-ticaret	hacminde	bir	artış	oluştu.	
Tüketicilerin	ambalaj	ve	e	ticaret	alışkanlıkları	kalıcı.			e-ticaretteki	
artış	ile	oluklu	mukavva	kutu,	katlanır	karton,	fleksibıl	ambalajlara	
olan	talebi	genişletti.	Pandemi	döneminde	ambalaj	üretim	
tesislerinin		faaliyet	göstermesi,		gereksinim	duyulan	hijyen	ve	gıda	
ambalajlarının	temin	edilmesi		ayrı	bir	boyut	kazandı.	Endüstrinin	
üretim	tesislerinin	açık	olması	ve	faaliyet	göstermesi;	tüketici	
ürünleri	şirketlerinin	ve	perakendecilerinin	bu	sağlık	krizi	yoluyla	
kamunun	ihtiyaç	duyduğu	malları	tedarik	etmeleri	başka	önemli	
bir	nokta.	

Ambalaj	ve	ambalaj	üretimlerinin		geleceği,	virüs	öncesinde	de	
endüstriyel	gündemimizin	ilk	sırasında	yer	alan	konu	idi;		şimdi	
biçim	ve	içerikte		değişim			yaşayarak			korona	virüsü	ile	ilişkili	
hale	geldi.		Korona	arz	ve	talep	dengesinin		karmaşıklaştırdı.		
Salgın	durumu	yakından	takip	edip	gelişmelere	göre		stratejik	
düzenlemeler	yapmanın	önemi	büyük.	Pandemi		ilerledikçe		
birçok	iş	yeri	çalışma	düzenini	ve		çalışanlarının	durumunu,			
halk	sağlığı	yararına	düzenledi.			Ambalaj	endüstrisinin	tüm	
bölümlerinde	yer	alan	şirketler,	bu	olağanüstü		duruma	kısa	
sürede	uyarlanma,	istikrarlı	bir	şekilde	yasal	direktiflere	uygun		
üretim	faaliyetlerine	devam	etmelerinde,	işletmelerin	şeffaf	bir	
şekilde	çalışmasında;		IOT,	önemli	yazılım	hizmetleri,	otomasyon		
dijitalleşme		yani	Endüstri	4.0	(Dönüşüm	4.0,	Baskı	4.0,	Ambalaj	
4.0)	devrede.		Pandeminin	oluşturduğu	krizin	olanca	ağırlığı	ile	
varlığını	sürdürmesi,	zirveyi	yönetme	esnekliğine	olan	gereksinim,		
hızlı	dijital	dönüşümün	de	gerekliliğini	açık	ve	net	ortaya	koyuyor.		

HAZIRLAYAN: Sibel	Göksel	Aşan,	Editör

Geçen sayıda “Ambalaj Üretiminde Dönüştürme Eğilimleri “başlıklı yazımızın devamı bu sayıda 
konverterlerin Geleceğin Ambalaj Tesisini Kurmak ve bu alanda yaşanan zorlukları ve nelerin 
yapılması konusunu ele alan yazımıza yer verecektik. 2020’ye dair yapılan bütün planları altüst eden 
Corona virüs (Sars COVID-19) salgını  bu yazı akışımızda zorunlu  değişiklik yapmamıza neden oldu.  
Yaşanan pandeminin  endüstrimize olan etkileri ve bunu nasıl aşacağımıza dair  bir yazı hazırladık. 

Pandeminin Sonucu
Dijitalleşen Ambalaj Sektörü 
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Belirsizliğin	bir	süre	sonra		yerini		ayakta	kalma	yeteneğine	
bırakması	kaçınılmaz.	Zihniyetleri	değiştirmemiz	gerekiyor.	

Endüstri	4.0;		otomasyon	ve	üretimdeki	büyük	verilerin	birleşmesi,	
IoT	bulut	tabanlı	sistemler,	yapay	zekaya	(AI)	göre	işlevselliği	
değiştiren	siber-fiziksel	sistemleri	öngörüyor.	

Endüstri	4.0’ın		sektörümüze	uyarlanması;		Dönüştürme	4.0+		
Baskı	4.0+	Nesnelerin	İnterneti	(IoT)*,
Endüstri		4.0	ve	IoT	dijitalleşme;		bilgiyi,	büyük	verileri,		akıllı	
sistemler	tarafından	kullanılmak	üzere	bitlere	dönüştürme	işlemi.

*Nesnelerin	Interneti	IoT	(Internet	of	Things)		Bilgisayar,	robot,	
telefon	gibi		adreslenebilir		her		nesnenin	kendi	aralarında		
oluşturduğu	akıllı	bir	ağ	(	belirli	bir	protokol	ile)	iletişim		içinde	
olmaları	.	IoT	cihazları			birbirleri	ile	iletişim	halinde	olup	insan	da	
bu	aletler	ile	iletişime	geçip		durum	hakkında	bilgi	sahibi	olabilir.	

Dijitalleştirilmiş	sistemler	;	daha	fazla	çalışma	süresi,	
otomatik	hareket	sayesinde		daha	hızlı	değişim,	hassasiyet,	
tekrarlanabilirlikle	yüksek	kalite,	enerji	ve	atık	tüketimini	azaltma,	
genel	ekipman	verimliliğini		en	üst	düzeye	çıkarma	,		yeniden	
yapılandırılabilir	üretim	sistemleri	olma.	

Bugün	mevcut	olan	önde	gelen	donanım	ve	yazılım	sistemleri	
ile		bütün	üretim	makinelerini	bir	sonraki	üretkenlik	seviyesine	
taşımak	mümkün.		Sensör	düzeyine	kadar	inen	zeka,	hataları	
meydana	gelmeden	önce	tahmin	etme	ve	OEE’yi	geliştirme	
yeteneği	içeriyor.	Endüstri	4.0	ve	IoT	yenilikleri,		bu	dönemde	
ambalaj	üreticileri	için	büyük	şans.	Karmaşık	baskı	ayarlarını	
otomatikleştirmek	için,		yapay	zeka	ile	birleştirilmiş	donanım	ve	
yazılım	içeren	geliştirmeleri	kullanmak,	bugünün	koşullarında		
ayakta	kalmak	için	artık	bir	zorunluluk.	

Nesnelerin	İnterneti	(IoT),	internete	bağlı	cihazların	doğrudan	
iletişim	kurmasını	sağlıyor.	IoT,	kararlar	vermek	ve	gerektiğinde	
eylemler	başlatmak	için	yapay	zekayı	(AI)	kullanıyor.		Bir	üretim	
hattında	IoT,	makinelerin	birbirleriyle	insan	ile	olandan			daha	hızlı	
ve	daha	iyi	iletişim	kurmasına	ve	koordinasyonuna	izin	veriyor.

Cloud	server/	Bulut	sunucu	(cloud	server),		verileri	taşıma	ve	
her	an	her	yerden	ulaşma	konusunda	süper	bir	olanak	sağlar.	
Donanım	arızalarından	etkilenmek	istemeyen,	istediği	takdirde	
sistem	kaynaklarını	genişletip	değiştirme	yapmak	isteyenler	bu	
sunucu	tipini	tercih	etmeli.	Bulut	bilişim(Cloud	computing)	
birlikte	verileri	tek	bir	noktadan	değil,	internete	bağlı	olunan		her	
noktadan	yönetmek	mümkün.	Bulut	sunucu	sayesinde;		iletişim,		
karar	almanın	gerçekleştiği	uygulamalar,	programlar,	depolama	ve	
daha	fazlasından	oluşan	olanaklar	mevcut.		

IoT,	tamamen	konuşan	makinelerle	ilgilidir	Ambalaj	üretim	
operasyonları	artık	avantajlı.	IO-Link	tabanlı	sensörler	daha	hızlı	
devreye	alma,	daha	fazla	veri	toplama	ve	IoT	aracılığıyla	bulut	ile	
veri	entegrasyonu	katma	değerine	sahip.

Yazılımlar;	dijital	parçaları	birbirleriyle	ilişkilendiren,	siparişten	
bitmiş	ürüne	ve	ürünün	müşteriye	ulaştırılmasına	kadar		iş	akışını	
sağlayan,	iş	verimliliğini	arttıran,	zaman	tasarrufu	sağlayarak	
iletişimi		kolaylaştıran,	bilgisayar	dilinde	hazırlanan	komutların		

bir	programa	dönüştürülmesidir.	İş	akışı	sorunlarının	çözümü	
için	araç	seti	son	on	yılda	tamamen	değişti.	E-posta,	e-tablo	ya	da	
PDF	ise,	bugünün	zorluklarını	çözmek	için	artık	dünün	araçları.		
Bugün	yaşadıklarımızdan	sonra	tüm	ambalaj	üreticilerinin	
verimliliklerini	artırmaları	için		bütün	bölümlerinde		yazılımlar	
devrede;		daha	fazla	müşteriye	ulaşmak,	alınan	işi	PDF	halinden	
bitmiş	ürüne	dönüştürmesi	için	işin	her	aşamasında		yazılımların	
kullanılması	gerekiyor.	Daha	kaliteli	renkler,		renk	yönetimi	
yazılımları		ile		sağlanıyor.	İşlerin	gereksiz	toplantılar	içinde	
sarkmasını		(günümüzde	toplantı,		iyi	kullanılmaması	sonucu	
zaman	harcamalarına	neden	olan	bir	araç.)		engelleyen	bu		aracın,	
artık	daha		az	miktarda	kullanılmasını	sağlamak		yine	yazılımlar	
ile	mümkün.		Korkmayın,	insanların	yerini	yazılımlar,	yapay	
zeka	almıyor.	Yazılım,	bir	işin			daha	iyi,	hızlı,	doğru	ve		birbiri	
ile	ilişkilendirilerek	yapılmasını	ve		mevcut	beyin	gücümüzü		
geliştirerek,	analitik	düşünmemizi	sağlıyor.

Bir	baş	önemli	nokta	da	3	D	baskı.		Üretimlerde	3D	baskı	da	yer	
bulup		konumu	güçlenecek...

Yalnızca		pandemi	döneminde		değil	bugün	ve	gelecekte		artık		tüm	
verimlilik	ve	çalışma	süresi	kazançları	nihayetinde	dijitalleşmeye	
dayanıyor.	Gelecek	dijitalleşme	ve	şimdi	bir	tık	uzağınızda.	Ancak	
şu	noktanın	da	altını	çizmekte	yarar	var;	dijital	dönüşüm,	ambalaj	
tesisine	bir	dijital	baskı	makine	eklemek	değil,	siparişin	alımından	
teslimine	kadar	ve	sonrasını	kapsayan	bir	süreç...Dijital	dönüşüm;		
geleneksel	üretimden		esnek	doğru	zamanda	doğru	maliyetler	
ile	verilerle,	güvenlik	içinde	gerçekleşen	birbirine	tamamen	
bağlı	şeffaf	bir	değer	zinciri.	Bu	zincir	ürün,	ambalaj	üretimi,	
ambalajlama	perakende	ve	tüketim	dahil	bir	uzun	yolculuk.		
 

Pandemi ile Yerini Sağlamlaştıran Diğer Konular 
n	Bir	salgını	yaşamanın	dayanılmaz	ağırlığı	içinde	bilgeleşmek	
(bilgi,	bilgilenmek,	aydınlanma	vazgeçilmez	olacak)	gerekli.
n	Ambalaj		endüstrisinin	bilme	açılan		kapılarından	girip	(nano	
teknolojinin	ulaştığı	muhteşem	boyutları	keşfetmenin	zorunluluğu	
ortada)	bu	çalışmaların	içinde	bir	parça	olmak	gerekli.
n	İş	birliği	yapmak		daha	önemli	olacak	(	yeni	boyutlarını	ve	
önemini	keşfetmek	gerekli).	
n	Akıllı	ambalajları	anlamak,	onlara	yönelmek	tüm	dünyada		
artacak.
n	RFID	şeffaflık	ve	tedarik	zinciri	ile	büyük	bir	rol	oynayacak
Kurumsal	sorumluluklar	artacak.
n	Hijyen	her	zamankinden	daha	önemli	olacak.
n	Eğilimleri		algılama		yeteneklerine	her	işletmede	fazlasıyla	
gereksinim	olacak.
n	Ar-Ge’nin		önemi	daha	da	artacak.
n	İşletmelerde	yeni	döneme		mevcut	personelin	değişimi	ve	
uyumunu	sağlayacak	eğitimler		daha	da	önemli	olacak.	
n	Stratejik	olmak,	beraberinde	az	biraz	da	fütürist	olmayı	
getirecek.	
n	Gerçek	iş	birliği	sınırları	keşfedilecek.
n	Yönetim	insancıllaşacak.
n	Donanımlı	insan	gereksinimi	artacak.

Değişimin	kapıları	aralandı,		gerçek		21.yüzyıla	şimdi	giriyoruz,	geri	
dönüş	söz	konusu	değil.		Güneş	doğduğu	ve	biz	onu	gördüğümüz	
sürece...	Dijitalleşmeyi	ve	dünyanın	yeni	durumunu	anlamak	için	
fütürist	olmak	gerekmeyecek...	  
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HAZIRLAYAN: Bobst	Mex	SA,	İsviçre

Ambalaj  dünyası, benzeri görülmemiş Koronavirus (COVID-19) durumu ile yakından 
ilgileniyor. Bu salgının sonu gelecek. BOBST bu dönemde de çalışmalarını sürdürüyor. 

Yeni geliştirdiği sistemler, ekipmanlar ve süreçlerin içeriğine  ambalaj endüstrisini 
hazırlamak üzere bu yazı ile dijitalleşmenin kaçınılmazlığını gözler önüne seriyor...   

Ambalaj Üretimini Dijitalleştirin 
Otomatikleştirin ve Bağlantı Kurun

Marka	sahipleri	ve	dönüştürücüler	daha	önce	hiç	olmadığı	gibi	
baskı	altındalar.	Pazara	daha	hızlı	ürün	sunma	süresi,	e-ticaret	
ve	sürdürülebilirlik	gibi	endüstrimizi		etkileyen	birçok	zorluk	
mevcut.	Bu	zorlukların	her	biri,	aynı	zamanda	ambalaj	üretimi	
için	de	çeşitli	fırsatlar	anlamına		da	geliyor.	

Ambalaj	ekipmanı	ve	ambalaj	hizmetleri	tedarikçileri	
endüstride	gerekli	bir	dönüşüme	öncülük	ediyorlar.	Bu	
dönüşümü,dört	ana	temel	etrafında	kurduk:	bağlantı,	
dijitalleşme,	otomasyon	ve	sürdürülebilirlik.

Tüm	üretim	zincirinin	daha	çevik	ve	esnek	olması	gerekiyor.	
Üretim	iş	akışında	daha	gerçeklere	dayalı	ve	zamanında	
kararlar	alınması	da	tam	bir	zorunluluk.	Daha	hızlı	ve	hassas	
optimizasyon	için	birbirine	bağlı	sistemlerin	tüm	üretim	süreci	
boyunca	veri	paylaşacağı	bir	döneme	giriyoruz.	

İlk	tasarım	dosyasından	son	üretilen	etikete	ya	da	kutuya	kadar,	
ambalaj	üretiminin	tüm	adımları	birbirine	bağlanacak.	Tasarım	
aşamasındaki	bir	değişiklik,	ister	düzen	ister	yapısal	olsun,	
sonraki	iş	akış	adımlarının	tümüne	otomatik	olarak	iletilecek.	
Sürecin	her	aşamasında	baskı,	kesme	ve	katlama	gibi	özel	
görevler	dijitalleştirilmiş	çözümlerle	otomatikleştirilecek	ve	
böylece	çok	daha	hızlı	geri	dönüş	süresi	sağlanacak.	

Ne Kadar İlerledik ve Daha Nereye Ulaşmamız Gerekiyor?
Dijital	dönüşüm,	ambalaj	endüstrisinin	kollarında		farklı	
hızlarda	gerçekleşiyor.		Dijital	dönüşüme	etiketlerin	öncülük	
ettiği	konusunda	fikir	birliği	söz	konusu.	Yavaş	bir	başlangıçtan	
sonra,	artık	geleneksel	baskı	makinelerinden	daha	fazla	
dijital	etiket	baskı	makinesi	satılıyor.	Bunun	nedeni;		etiket	
endüstrisinde	dijital	çözümlerde		tatmin	edici	düzeyde,		
geleneksel	baskı	makinelerinle		karşılaştırılabilir	bir	kalite,	
verimlilik	ve	maliyet	düzeyinde	sonuçlar	verebileceği	aşamaya	

ulaşmış	olmak.	Dahası	ve	takdir	edilmesi	gereken	nokta	
etiketler;		fleksibıl	ambalaj,	katlanır	karton	ve	oluklu	mukavva	
kutulardan	daha	karmaşık.	Etiket	endüstrisi,	her	biri	ilgili	
bileşenlerle	takip	edilecek	diğer	endüstrilerin	tonunu	belirledi.	
Etiket	ve	Fleksibıl	Ambalaj	Çözümleri	Pazarlama	Direktörü	
Christian	Zeller	“Etiket	endüstrisinde	bağlantı	ve	dijitalleşme	
gerçek	bir	ilerleme	sağladı.	Diğer	şeylerin	yanı	sıra,	çıktıyı	
orijinal	PDF	ile	karşılaştırarak	üretilen	her	bir	etiketin	kalitesini	
ve	bunu	dijital,	hibrit	veya	flekso	gibi	herhangi	bir	teknolojide	
izleyebilirsiniz”	dedi.

Tam Otomatik  İş Akışına Doğru
Bobst	Group	CEO’su	Jean-Pascal	Bobst	“Baskı	süreçlerinin	
dijitalleştirilmesi,	ambalaj	endüstrisindeki	en	görünür	
unsurdur”,	diyor.	“Önümüzdeki	yıllar	büyük	olasılıkla	
dijital	baskı,		büyük	bir	ivmeye	ulaşacak.	Dijital	çözümler	
kullanılırken,	yazıcılar	ve	dönüştürücüler	için	en	büyük	zorluk,	
bireysel	baskı	makineleri	değil,	dönüştürmeyi	kapsayan	iş	
akışının	tamamıdır	”	dedi.

“BOBST	‘ta	dosyadan;		son	etikete,	fleksibıl	ambalaja		ya	da		
kutuya	kadar	tam	otomatik	ve	kontrollü	bir	iş	akışımız	var.	Bu	
çözüm,		dönüştürücülerin,	marka	sahiplerinin	ihtiyaçlarını	
karşılıyor.		Bugüne	kadar	tamamlanan	yenilikler	ve	BOBST	ve	
endüstri	ortaklarından	gelen	diğer	yenilikler	ile	doğru	yönde	
ilerliyoruz”	diye	ekledi	Jean-Pascal	Bobst.

Ambalaj Üretimi 4.0 Zihniyet Değişiklikleri Gerektirecek
Daha	otomatik	bir	dünyada,	odak	noktası	nasıl	ve	ne	üzerinde	
daha	az	olacak.	Bu,	iş	akışı	boyunca	gerekli	olan	personel	ve	
beceri	türlerinde	köklü	bir	değişiklik	anlamına	gelecek.	Makineler	
tarafından	rapor	edilen	veriler,	operatörlerin	tüm	süreç	hakkında	
küresel	bir	görüşe	sahip	olmasını	ve	artık	belirli	bir	teknik	görev	
üzerinde	uzmanlaşmamasını	gerektirecek.	BOBST	bu	temel	
değişikliğin	çok	farkında	ve	operatörlere	yardımcı	olmak	için	
eğitim	ve	güçlü	bir	uygulama	paketi	sunuyor.	

İnsanın	bilgisi	ve	yakınlığı	her	zaman	gerekli	olacak.	Ancak,	
tekrarlanan	manuel	ya	da	teknik	görevlere	odaklanmak	yerine,	
insan	girdisi	daha	fazla	otomasyon	ve	daha	iyi	ambalaj	üretimine	
katma	değer	katkısı	üzerinde	olacak.

BOBST Hala Öncülük Ediyor
BOBST,	paketleme	makinelerinin	dijitalleştirilmesi,	
otomasyonu	ve	bağlantısında	öncü	oldu.		BOBST,	sorunsuz,	
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sıfır	hata	üretimi	için	en	yüksek	
derecede	otomasyon	ve	entegrasyon	
ile	alt	tabaka	işlemeden,	baskıya	ve	
sonlandırmaya	kadar	eksiksiz	üretim	
hatlarını	sunabilir.

Aşağıda,	daha	iyi	otomasyon	ve	
bağlantı	sağlayan	BOBST	dijital	
çözümlerinden	yalnızca	bir	örnek	
verildi:	Etiket	ve	fleksibıl		ambalaj	
üretiminde,	BOBST	DigiFlexo	
teknolojisinde		renk	kalitesi	ve	
tutarlılık	otomatik	kontrol	edilir,	
çok	sayıda	substrat	üzerinde		daha	
az	mürekkep	ile	baskı	yapılır	ve	
konvansiyonel	flekso	yöntemlere	
kıyasla	daha	az	atık	üretilir.	
DigiFlexo,		makineden	makineye	
veri	alış	verişine	sahip	bir	bağlı	
otomasyon	iş	akışının	esasına	
göre	çalışır.	Baskı	işleminin	tam	
otomasyonu,	makinenin	durmasını	
önler	ve	operatörün	elleri	ve	gözlerinin	yerini	dijitalleştirilmiş	
bir	veri	ayarlama	sisteminin	doğruluğu	alır.	
 

2019	yılında	BOBST,	flekso	endüstrisindeki	ilk	kapalı	döngü	
renk	kontrol	sistemi	olan	DigiColor’u	tanıttı.	Renk	sıralı	olarak	
ölçülür	ve	her	yazdırma	biriminde	hedef	renk	değerleriyle	
eşleşecek	şekilde	ayarlanır.	DigiFlexo,	kişiselleştirme,	renk	
tutarlılığı	kontrolü	ve	daha	hızlı	pazara	çıkış	süresi	gerektiren	
marka	sahipleri	için	mükemmel	bir	çözüm.	

Labelexpo	2019’da	BOBST	,	Mouvent	Ink-jet	kümesiyle	bir	
dijital	baskı	modülünü	kapsayan	ve	tek	bir	baskıda	mümkün	
olan	en	iyi	dijital	ve	DigiFlexo	baskı	kombinasyonunu	sağlayan	
bir	hibrit	etiket	presi	olan	MASTER	DM’5’i	tanıttı.		Etiket	
pazarındaki			kısa	ve	uzun	süreli	her	türlü	baskı	işi	için	en	
yüksek	baskı	kalitesi,	üretkenlik	ve	güvenilirliğe	sahip	dijital	
otomatik	baskı	makinesidir.	

Katlamalı	kartonlar		için	ACCCHECK	sıralı	denetim	
sistemi,	karton	kusurlarını	boşlukları	inceleyerek,		tam	
kalite	tutarlılığını	garanti	eder.	Bu,	marka	sahiplerinin	
paketleyicilerine	mükemmel	kutular	sunmasını	sağlayarak	
tedarik	zincirindeki	israfı	ve	aksama	süresini	azaltır.	Bir	diğer	
önemli	yenilik	ise,	Dijital	Denetim	Tablosu.	Basılı	tabakanın	
ve	kalıp	kesilmiş	boşlukların	provalanmasını	sağlarken,	gerçek	
ürünü	dijital	provalarla	eşleştirmek	için,	gerçek	zamanlı	görsel	
sunumlar	sağlar.	Üretkenliği	artırmak	ve	baskı	üretim	hatalarını	
neredeyse	ortadan	kaldırmak	için	tasarlanmış,	marka	sahibi	
memnuniyetini	artıran	yeni	bir	teknoloji.

Oluklu	levha	endüstrisi	için	BOBST	THQ	teknolojisi,	geleneksel	
ofset	ve	flekso	baskı	işlemlerine	göre	daha	düşük	maliyetle,		
yüksek	grafik	kalitesi	sağlar	ve	ayrıca	sahteciliğe	karşı		baskı	
özellikleri	de	sunar.	PREMIUM	GAP	CONTROL	Bu	arada,	
bitmiş	kutuların		yüzde100’ünün	nominal	üretim	hızında	
güvenilir	ve	hassas	bir	şekilde	kontrol	edilmesini	sağlayarak	
optimum	verimlilik	ve	toplam	katlama	kalitesi	sağlar.

Ve	tüm	bunları	tamamlayan	BOBST’un	
Connectec	Services	/	Bağlanarak	Servis	
teklifi.	Örneğin,	Helpline	Plus	hizmetimiz,	
müşterilerin	ihtiyaç	duyulduğunda	BOBST	
uzmanlarıyla	hemen	bağlantı	kurmasına	
olanak	tanır,	bu	da	tüm	teknik	sorunların	
yaklaşık	yüzde	80’inin	iki	saat	içinde	uzaktan	
çözüleceği	anlamına	gelir.	Bağlı	Hizmetler’in	
diğer	öğeleri	arasında,	cep	telefonu,	tablet	
ya	daa	tarayıcı	kullanarak	üretim	ve	makine	
verilerini	kullanıma	sunabilecek	uygulamalar	
yer	alır.	Uzaktan	İzleme,	ayrıntılı	makine	
üretimi,	işlem	ve	teknik	verilere	hızlı	bir	
şekilde	erişmek	için	tasarlanmış	kapsamlı	bir	
üretim	raporlama	aracıdır.		Kesinti	İzleme	ise	
belirli	bir	makine	ya	da	tüm	bir	mağaza	katı	
için	doğru	kök	neden	durdurma	analizini	elde	
etmeyi	kolaylaştırır.

BOBST	Hizmetleri	Satış	ve	Pazarlama	
Müdürü	Raphael	Indermuehle	“Connected/
Bağlı”		çevresindeki	müşterilerden	aldığımız	

geri	bildirimlerde	oybirliğiyle		daha	az	hata	ve	büyük	up-time	
kazançlar	ile	verimlilik	ve	kalite	önemli	artışlar	gördük.	Bu	
bağlantılı	hizmetlerin		hatırı	sayılır	yararları	söz	konusu”	dedi.
 

Sonuç
Dönüştürücüler	ve	marka	sahipleri	daha	fazla	otomasyon	
ve	daha	fazla	dijitalleşme	ve	bağlantının	önemli	faydalarını		
görüyorlar.	Vizyonumuz	basit	ve	açık.	Ambalaj	endüstrisinin	
geleceğini	şekillendirmek	istiyoruz.	Fleksibıl	ve	çevik	bir	iş	
birliği	operasyonu	için	her	zaman	her	yerden	bilgiye	erişerek	
tüm	paydaşları	dijitalleştirilmiş	ve	otomatik	bir	iş	akışına	
bağlamayı	amaçlıyoruz.	

Bobst	Group	CEO’su	Jean	Pascal	Bobst	“Gelecek	için	vizyon	
açıktır	.	Tasarımdan	başlayarak	bir	bobin	etiketi	ve	torbayı		ya	da	
bir	yığın	oluklu	mukavva		kutuyu	en	iyi	maliyetle	ve	en	yüksek	
kalite	ve	en	düşük	çevresel	etki	ile	mümkün	olan	en	kısa	sürede	
kusursuz	bir	şekilde	üretmek.	Bu,	tüm	süreci	kapsayan	zincir	
boyunca	yenilikleri	uygulanmasına	devam	edilerek	sağlanacak.	
BOBST	olarak,	müşterilerimize	duyduğumuz	tutku	ve	yakınlık	
ile	ambalaj	dünyasının	geleceğini	şekillendirmeye	devam	
edeceğiz”dedi.		

İletişim: www.bobst.com



54 Pack Converting

MAK ALE

İnternet, kimsenin hayal bile edemeyeceği boyutta yaşamın her alanında önemli 
değişimler yarattı. İnternetin hızlı gelişimi ve akıllı telefonların da devreye girmesi ile 
ticaretin rüzgarı, yepyeni bir kanaldan esmeye başladı. İnternet ve akıllı telefonların 
penetrasyonu ile tüm küre, 1995’li yıllarda çevrimiçi perakendecilik /e-ticaret ile tanıştı. 
İnternet sitesi üzerinden ürün ve hizmetin sipariş verilmesini sağlayan alışveriş zemini, 
kısa sürede tüketicinin ilgisini çekti. e-ticaretin kullanımı hızla yaygınlaştı. Giderek daha 
çok tüketici internetten alışveriş etmenin keyfini yakaladı. Çevrimiçi alışveriş zeminin 
büyümesinin 2028 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. 

Karlılığı Koruyarak 
Yüksek Kaliteli Baskı Elde Etme

Makinelerdeki	teknolojik	
gelişmeler,	müşterilerin	
daha	kaliteli	baskı	
beklemesine	mi	neden	
oluyor?	Müşteriler	
baskıcıları	yüksek	
kalite	için	zorluyor	
mu,	bu	da	var	olan	
teknolojinin	gelişmesine	
yarar	sağlıyor	mu?	Bir	
dereceye	kadar	her	
ikisi	de	“Evet!”	Ama	
neden?	Yüksek	teknoloji	
ürünü	ekipmanlar,	müşterilerin	var	olan	makinelerin	
daha	da	iyileştirilmesi	istekleri	ile	birleştirildiğinde,	flekso	
endüstrisinde	mutlak	bir	baskı	kalitesi	artışına	neden	oluyor.	
Daha	yüksek	baskı	kalitesi	için	baskıcılar	için	bir	diğer	
önemli	ve	yıkıcı	eğilim;	müşterilerin	artan	sayıda	SKU’ya,	
daha	kısa	baskı	tirajlarına	ve	daha	dar	renk	toleranslarına	
doğru	itilmesi.	Bu	değişen	manzara,	daha	kısa	baskı	
tirajlarına	uyum	sağlayabilmek	için	üreticilere	istenmeyen	
koşullar	yaratıyor.

Spektrofotometre	cihazlarının	yeri	baskı	endüstrisinde	
tartışılmazdır.Spektrofotometre	cihazları	ile	alınan	ölçümler,	
standart	bir	bilgisayar	ekranında	rahatlıkla	görüntülenebilir.	
Bu	sayede,	baskı	ustaları	zemin	ve	TVI	ölçümlerini	net	
bir	şekilde	görmenin	yanı	sıra	baskı	endüstrisindeki	
standartlara	ve	eğilimlere	de	göz	atıp,	takip	edebiliyorlar.
Buna	ek	olarak	işlerin	teslim	süreleri	uzayarak,	baskıcılar	
kendilerine	verilmiş	olan	yeni	ve	daha	dar	renk	toleranslarına	
ulaşabiliyorlar.	Ayrıca	daha	fazla	dar	renk	toleranslı	üretim	
ve	daha	uzun	teslim	süresi,	fleksografi	ve	ambalaj	baskıcıları	
için	çok	daha	düşük	kar	marjlarına	neden	oluyor.	

Peki,	karlılığı	korumak	ve	yine	de	müşterilerin	beklentilerini	
karşılamak	için		konverterler		bu	durumda	ne	yapabilir?	
Aşağıda,	marka	sahiplerinin	getirdiği	zorlukları	çözmek	için	
kullanılan	baskı	ustaları	için	gördüğüm	iki	strateji	var:	Baskı	

tirajını	takip	etmek	ve	
otomatik	renk	ölçümleri	
için	spektrofotometre	
sistemlerine	yatırım	
yapmak.
Bu	çözümlerin	her	ikisi	
de	baskı	ustalarına;	
renkli	baskı	işlerinin	
kontrolünü	elinize	
almayı,	basılacak	renkleri	
tahmin	etmekten	
vazgeçmeyi,	daha	
tekrarlanabilir	bir	üretim	

süreci	kurmayı,	işe	hazırlanma	sürelerini	azaltmayı,	daha	
yüksek	renk	kalitesi,	tutarlılığı	ve	tekrarlanabilir	sonuçlar	
elde	etmenize	izin	verir.

Baskı Tirajını Takip Et!
Peki,	burada	hangi	“tirajdan”	bahsediyoruz?	Bu	tamamen	
yaptığınız	baskının	türüne	bağlı.	Pantone	ve	özel	marka	
renkler	gibi	spot	renkleri	basmak	için	üretim	yapmak,	bu	
spot	mürekkeplerin	CIE	Lab	değerlerini	ölçmek	için	bir	
spektrofotometre	kullanmak	ve	müşteri	ile	üzerinde	anlaşılan	
Delta	E	toleranslarına	bağlı	kalmak	anlamına	gelir.

“Matematik	ve	bilimin	hızla	doğru	kontrolleri	yapmasına	
izin	verin.	Deneyim’den	gelen	öğretilerin	değişebileceğini	
ve	baskı	ustalarının	öznel	yargılarını	değiştirebileceğini	
gösterin.”

Spot	renklerin	doğruluğunu	belirlemek	için	renk	ölçümleri	
yapmak,	görsel	değerlendirmeler	yapmaktan	ve	baskıdaki	
düzeltmeleri	tahmin	etmekten	çok	daha	kolaydır.	Tek	
bir	ölçümle,	spektrofotometre	ve	yazılımları	aracılığıyla,	
üretimde	renk	yönetimi	ve	özel	boya	yoğunluğu	ayarlarını	
tam	olarak	kontrol	altına	alarak,	baskı	ustalarını	anında	
mümkün	olan	en	düşük	Delta	E’ye	yaklaştırabiliriz.	Bazı	
durumlarda,	spektrofotometre	yazılımı	mürekkeple	ilgili	
temel	bir	sorun	olup	olmadığını	hemen	operatöre	bildirir,	

ÇEVİRİ: Mert	Yarar,	Dereli	Graphic	Ltd.	Şti.
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baskıda	“tonlama”	ya	da	mürekkep	bölümünde	yeniden	boya	
üretimi	gerektiğini	belirtir.	Oyunun	adı	tahminleri	azaltmak	
ve	renkli	baskı	sürecinizi	tahmin	edilebilir	ve	tekrarlanabilir	
bir	hale	dönüştürmektir.

Proses	CMYK	ya	da	genişletilmiş	gamut	(EG)	çalışması	
durumunda,	günümüzde	mevcut	birçok	endüstri	standardı	baskı	
koşullarından	birini	kabul	etmek	için	birçok	iyi	sebep	vardır.	

Bunlar:
FTA’nın	Fleksografik	Görüntü	Çoğaltma	Özellikleri	ve	
Toleransları	(	İLK	)		
ISO	12647-6
GRACoL	2013	(CRPC6)
Daha	kısa	baskı	tirajları	ve	daha	dar	renk	toleransları	için	
flekso	baskıcılara	yönelik	talepler	göz	önüne	alındığında,	
bir	endüstri	renk	standardının	benimsenmesi	ve	ölçümlere	
uyulması	son	derece	faydalıdır.	Tahminleri	ortadan	kaldırmak	
ve	bilinen,	istikrarlı,	öngörülebilir	bir	renk	sürecine	sahip	
olduğunuzdan	emin	olmak	için	ölçülebilen	ve	kontrol	
edilebilen	renk	değerleri	(yoğunluk,	CIE	Lab,	TVI,	renk	açısı	
vb.)	ile	bir	baskı	standardı	gerçekleştirilir.

Spektrofotometreyi	renk	standartlarınızı	daha	hızlı	bulmak	
ve	elde	etmek	için	bir	kılavuz	olarak	kullanmak,	baskıcıya	
zaman	kazandırır,üretim	boyunca	periyodik	renk	ölçümleri	
almak	da	renk	tutarlılığını	korumanız	için	önemlidir.	Bu	
üretim	kontrolü	sayesinde	maliyet	artışı	önlenecektir.	Belki	
de	bu	yüzden	birçok	marka	müşterisi,	iş	toleranslarına	
uyumu	sağlamak	için	üretim	boyunca	ölçümlere	ihtiyaç	
duyuyor.

Neden Ölçüm?
Bir	endüstri	renk	standardını	benimsemenin	avantajları	açık	
olsa	da,	şimdi	renk	ölçüm	sistemleriyle	ilişkili	avantajlara	ve	
baskı	üretim	sürelerini	azaltmalarına	ve	baskı	standardına	
uymalarını	nasıl	sağlayabileceklerine	bakalım.

Beni	yanlış	anlamayın:	Bir	baskıcının	yalnız		bir	endüstri	
standardını	benimsemesi	için	değil	aynı	zamanda	doğru	
toleransları	elde	etmek	için	de	bir	el	tipi	spektrofotometre	
kullanarak	doğru	değerlerle	baskı	yapması	büyük	bir	adımdır.	
Bununla	birlikte,	renk	ölçümünün	faydaları	bunu	tamamen	
farklı	bir	seviyeye	taşır	ve	karlılığı	arttırmak	için	çok	daha	
fazlasını	yapar.

In-line	ve	elde	taşınabilir	bir	spektrofotometre	kullanarak	
doğru	değerlerle	baskı	yapan	flekso		baskı	yapan	konverterleri	
artık	görüyoruz.	Renk	ölçümleri,	baskı	işletmecileri	için	
bekleme	sırasında	bir	rehber	görevi	görürken,	numuneler	
baskı	makinesinden	kesilip	istenilen	zamanda	ölçülebilmeli	
ve	bu	zaman	alıcı	bir	işlem	olmayıp,	baskı	makinesi	
durdurulmalıdır.	

Günümüzde	hala	renk	ölçümleri	sadece	bobinin	sonunda	
yapılıyor.	Çoğu	zaman,	eğer	renk	toleransından	sapılmışsa,	
çok	geç	kalınmış	olunuyor.		Baskı	müşteri	tarafından	
reddedildiğinde		yeniden	basılması	gerektiğinde	ise		bu	
pahalı	bir	sorun	oluyor.

Techkon’s	SpectroVision	gibi	baskı	makinesi	üstü	bir	
spektrofotometre	kullanılarak	elde	edilen	in-line	renk	
ölçümünün	faydaları,	baskıcının	karlılığını	artırıyor.

Şimdi,	aynı	işlemi	in-line	spektrofotometre	ile	düşünün.	
Hazırlık	sırasında:
n	Baskı	yapılırken	renk	ölçümleri	yapılabilir.
n	Sonuçlar	anında	operatöre	geri	bildirilir.
n	Rengi	kontrol	etmek	için	baskıyı	durdurmaya	gerek	yoktur.
n	Baskı	üstündeki	renk	yönetimi	yazılımı	operatöre	gerçek	
zamanlı	renk	ayarlama	önerileri	sunar,	yani	istenilen	renk	
standartlarına	mümkün	olan	en	kısa	sürede	ulaşabilirler.

Bunu,	bir	baskı	operatörünün	yalnızca	bir	rulonun	sonunda	
rengi	kontrol	ettiği	ve	daha	sonra	rengin	tolerans	dışında	
olduğu	tespit	edilirse,	ruloyu	çöpe	atmak	zorunda	olduğu	
daha	yaygın	senaryoya	tezatlayın.	Yine,	burada	bir	in-ine	
renk	ölçüm	sisteminin	faydaları	açıktır	ve	ROI	tarafına	
bakıldığında	baskıcılar	için	çok	mantıklı	olmaya	başlar.

In-line	renk	ölçümü,	ölçümlerin	düzenli	aralıklarla	
yapılmasını	ve	verilerin	toplanmasını	sağlamanın	harika	
bir	yoludur.	Tartışıldığı	gibi,	marka	sahibi	müşteriler,	
baskıcıların	standartlarını	ve	toleranslarını	yönetme	
konusunda	ciddileşiyor.	

Marka	sahibi	bir	baskı	makinesinde	ve	zaman	içinde	birden	
fazla	baskı	makinesinde	renk	farklılıkları	tespit	ederse,	bu	

Gerçek zamanlı renk ayarlama seçeneği, en 
deneyimli baskı operatörleri için bile yararlı 
ve bugün birçok flekso baskı makinesi 
kullanan  genç ve daha az deneyimli 
operatörler için mutlak bir yaşam çizgisi 
haline geldi. Hazırlık sırasında makine 
durmalarından kaçınarak, in-line renk ölçüm 
sistemleri, hazırlık sürelerini kolayca yarıya 
indirebilir ve boşa harcanan malzemeleri 
büyük ölçüde azaltabilir ve böylece baskıcı 
için daha yüksek kar marjları elde edilebilir. 
Flekso baskı makinesinde renk çok hızlı 
bir şekilde kayma eğilimi göstermese de, 
in-line ölçüm sistemleri, bütün vardiyalarda 
sürekli takip ile operatörleri uyararak 
operatörlerin hayatında vazgeçilmez bir 
rol oynamaya devam ediyor. Bu şekilde,in-
line sistemler bir şekilde “öngörücüdür” ve 
baskı operatörlerinin müdahale etmesine ve 
renkler toleranstan çıkmadan önce gerekli 
düzeltmeleri yapmasına olanak tanıyan bir 
erken uyarı sistemi görevi görürler. Net etki 
en çok  daha tutarlı renkler ile daha mutlu 
marka sahibi müşterilerde görülür.
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baskıcılar	için	riskli	bir	iş	haline	gelir.	In-line	ölçüm	kolaydır	
ve	otomatik	olarak	gerçekleşir,	bu	nedenle	baskı	operatörleri	
renk	uyumunu	sağlamak	için	gerekli	tüm	bilgilere	sahip	
olacaktır.	Baskıyı	yavaşlatmaz	ya	da	normal	görevlere	
müdahale	etmez.	Ayrıca,	bazı	in-line	sistemlerin	ölçülen	tüm	
renk	ve	iş	bilgilerini	bulut	tabanlı	sunucularda	sakladığını	bu	
da	müşteriye	dönük	raporlar,	iç	denetimler,	sürekli	öğrenme	
ve	iç	süreç	iyileştirme	çabaları	için	verilere	kalite	yöneticileri	
tarafından	erişilmesini	sağlar.
“Spot	renklerin	doğruluğunu	belirlemek	için	renk	ölçümleri	
yapmak,	görsel	değerlendirmeler	yapmaktan	ve	baskıdaki	
düzeltmeleri	tahmin	etmekten	çok	daha	öngörülebilir.”

Göz-Sight
Satır	içi	renk	ölçüm	sistemleri	genellikle	aynı	temel	
bileşenlerden	oluşur.	En	önemlisi,	her	biri	bir	renk	ölçüm	
cihazına	(tercihen	gerçek	bir	spektrofotometre,	ancak	bazen	
bir	RGB	kamera)	sahip	olacaktır.	Renk	ölçüm	başlığı	daha	
sonra	sisteme	“göz	ile	görme”	sağlayan	bir	2D	kamera	ile	
birleştirilerek	renk	skalalarını	ve	renk	ölçüm	konumlarını	
bulmasına	olanak	tanır.

Daha	sonra	bu	bileşenlerin	her	ikisi	de,	sistemin	hızlı	bir	
şekilde	web	üzerinde	hareket	etmesini	ve	basılı	işlerin	
herhangi	bir	yerinde	renk	ölçümlerini	almasını	sağlayan	bir	
çapraz	kola	monte	edilir.	Daha	sonra,	sistem	ISO	uyumlu	
bir	destek	yazılımı	ya	da	destek		kontrolörü	içerecektir,	bu	
nedenle	renk	ölçümleri	zaman	içinde	tutarlıdır	ve	geleneksel	
elde	taşınabilir	spektrofotometrelerlede	uyumludur.	Son	
olarak,	sistem	,	baskı	makinesinin	yanına	monte	edilebilen	
ve	operatörün	sistemi	kontrol	etmesine,	ölçüm	geri	
bildirimlerini	görüntülemesine	ve	önerilen	renk	ayarlarını	
almasına	olanak	tanıyan	bir	bilgisayar	ve	ekranlardan	
oluşacaktır.

Sistem seçmek için ölçüt olarak odaklanmanız gereken 
dört alan vardır:
Ölçüm Hızı :	Eski	sistemler	tek	seferde	sadece	bir	renk	
yamasını	ölçebilirken	bu	da	onları	kullanışsız	hale	getirir.	
Yalnızca	iş	üretime	girdikten	sonra	rengi	izlemek	için	
kullanılabilirlerdi.	Yeni	in-line	sistemler,	tüm	renk	çubuğunu	
tek	bir	seferde	ölçme	yeteneğine	sahiptir,	bu	da	üretim	
aşamasında	kullanım	için	yeterince	hızlı	oldukları	anlamına	
gelir.	Bu,	muhtemelen	daha	kısa	baskı	tirajları	ve	daha	dar	
renk	toleranslarıyla	karşı	karşıya	olan	yazıcılar	için	en	büyük	
avantajdır.

Ölçüm Teknolojisi:	Ölçüm	kafası	muhtemelen	tam	spektral	
veri	ileten	gerçek	bir	spektrofotometre	veya	yalnızca	CIE	Lab	
değerlerini	iletebilen	bir	RGB	kamera	olacaktır.	Unutmamak	
gerekir	ki,	mutlak	renk	doğruluğu	kullanılan	mürekkep	ve	alt	
baskı	altı	malzemesi	kombinasyonundaki	değişikliklere	bağlı	
olarak	kamera	tabanlı	sistemlerde	değişiklik	gösterebilir.	
Spektrofotometreler	kandırılamaz	ve	her	zaman	en	yüksek	
renk	doğruluğunu	sağlar.	Mürekkep	bölümünde	ve	baskı	
makinelerinde		daya	marka	sahipleri	tarafından	kullanılan	el	
tipi	spektrofotometre	cihazlarıyla	en	iyi	uyumu	sağlar.

Fiyat:	In-linerenk	ölçüm	sistemleri	yıllardır	mevcut	olsa	

da,	yüksek	fiyat	etiketleri	yaygın	olarak	benimsenmesini	
ciddi	şekilde	engellemiştir.	Bugün,	artık	her	boyuttaki	baskı	
makineleri	için	daha	anlamlı	olan	düşük	fiyatlar	ve	yatırım	
getirileri	ile	daha	yeni	teknolojik	sistemler	kullanıma	
sunuldu	-	Dar	web	etiket	baskı	makinelerinde	bile.

Diğer Temel Özellikler:	In-line	renk	ölçüm	sistemleri	
bazen	bir	seçenek	olarak	konumlandırılır	ya	da	yüzde	100	
denetim	sistemleriyle	birlikte,	diğer	zamanlarda	bağımsız	
birimler	olarak	satılır.	Bazı	inline	renk	sistemleri,	canlı	web	
görüntüleme	ve	ISO	/	ANSI	tarzı	barkod	derecelendirme	
gibi	genişletilmiş	özellikler	de	sunar.	Yazılım	arayüzünü	
düşünün.	Baskı	operatörleriniz	için	kolay	ve	sezgisel	bir	şey	
arayın.	Karmaşık	yazılımlar	göz	korkutucu	olabilir	ve	bu	
teknolojinin	uygulanması	ve	benimsenmesini	yavaşlatabilir.	
Ayrıca,elinizdeki	sistemin	raporlama	özelliklerine	de	göz	
atın.	

Daha	spesifik	ve	ayrıntılı	bilgi	gerektirebilecek	marka	
müşterilerinin	ve	iç	kalite	departmanınızın	ihtiyaçlarına	göre	
uyarlanmış	raporlar	oluşturabildiğinden	emin	olun.

Sonuç
Hem	daha	kısa	çalışma	trajları	hem	de	daha	dar	renk	
toleransları,	fleksobaskı	makinelerine	uygulanır	ve	kar	
marjlarını	azaltır.	Bu	süreçleri	azaltmak,	endüstri	renk	
standartlarının	uygulanması	ve	renk	ölçüm	sistemine	
yatırım,	birlikte	iyi	işleyen	büyük	başarı	stratejileridir.	Bu	
sistem,	renk	ölçüm	işlemini	otomatikleştirerek,	tahmin	
çalışmasını	kaldırır	ve	ambalaj	baskısını	son	derece	
güvenilir	ve	öngörülebilir	bir	üretim	sürecine	dönüştürerek	
makinelerin	üretim	sürelerini	kısaltmalarına	ve	malzeme	
israflarını	azaltmalarını	sağlar.		

Kaynak:	Techkon	USA/Makale		StehenRankin,	Ürün	
Yöneticisi	
İletişim:	Techkon	Türkiye	Temsilcisi	Dereli	A.Ş.	
dereli@dereligraphic.com	-	Tel:	0212	698	51	00
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Malzemeye Uygun 
Sürdürülebilir Tutkal
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Ambalaj	tutkalları,		
diğer	uygulamalardaki	
tutkallardan	çok	
daha	özellikli	olup	bu	
tutkalların	bir	kısmı	gıda	
ile	dolaylı	olarak	temas	
halinde	olduğundan	
gerek	kullanım	
aşamasında	gerekse	
üretim	aşamasında	
çok	özel	prosesler	ve	
koşullarda		üretilmesi	
gereken	ürünlerdir.	

Günümüzde	ambalaj	
tutkalları	ağırlıklı	
olarak	iki	farklı	
şekilde	üretilerek	
kullanılmaktadır.	Bunlardan	ilki	içerisinde	çözücü	gerektiren	
solvent	bazlı	tutkallardır.	

İkincisi	ise	çevre	duyarlılığı	ve	insan	sağlığı	açısından	
son	yıllarda	çok	daha	önem	kazanan	solvent	içermeyen	
tutkallardır.

Başarılı	birçok	ambalajın	üretiminde	tutkalın	önemi		göz	ardı	
edilemez.	Fleksibıl	ambalaj,	kağıt	ve	diğer	gıda	ambalajlarının	
oluşturulmasında		içindeki		ürüne	bağlı	olarak		üreticilerin	
özel	talepleri	de	mevcuttur.		Ayrıca	günümüzde		konu	gıda	
olunca	uygun	tutkalın	seçimi	yeni	beklentiler	ile		daha	
da	önem	kazanır.	Gıda	ambalajı	uygulamalarında	giderek		
daha	fazla	ürün	güvenliği	söz	konusudur.	Ürün	güvenliğini	
artıran	uygulamaların	önemli	bir	noktasının	da	tutkala	
dayandığı	giderek	gerçekliğini	artıran	bir	konudur.	Ürün	
tamamlandığında	özellikle	gıda	ile	dolaylı	olarak	temas	eden	
ambalajlarda,		insan	sağlığı	açısından	zararlı	kimyasalların	
gıdaya	göç	etmemesi	için	tasarlanmış	tutkal	kullanılır.	

Tutkal	ile	ilgili	bir	diğer	önemli	nokta	ise	nihai	ürünün	
raflarda	uzun	süre	tazeliğini	korumasını	sağlayan	ilk	ve	en	
önemli	kriterlerden	biri	olmasıdır.	

İyi	ve	kaliteli	bir	ambalaj	üretmek	için	öncelikle	ambalajın	
son	kullanım	alanını	iyi	tespit	etmek,	uygun	malzeme	ve	
tutkalı	belirleyip	buna	uygun	makinede	uygulama	yapmak	
gereklidir.	Aksi	taktirde	geri	dönüşümü	bir	hayli	zor	ve	bazen	

de	imkansız	hale	gelebilir.
Günümüzde		döngüsel		
ekonominin	temel	unsuru	
olan		süreklilik	ambalaj	
üretiminin	her	alanında	
olması	gereken	bir	
özelliktir.		Sürdürülebilir	
bir	ambalaj	üretiminde	
tutkal	en	önemli	
elemanlardan	biridir.	

Tutkal,	ambalaj	üretimi	
aşamasında	ve	sonrasında		
ambalajın	ve	koruduğu	
ürünün,	sürekliliği	
olması		açısından	çok	
kritik	rol	üstlenir.	Tutkal,	
bir	yandan		ambalajın	

daha	sağlam,		daha	estetik	ve	daha	koruyucu,	güvenilir	bir	
yapı	oluşturmasını	diğer	yandan	da	çevreci	özelliklere	sahip	
olmasını	pekiştirir

Firmamız	Dc	Daylight	Kimya	Sanayi		2002	yılında	üretime	
başlamış	olup	laminasyon	ve	kaplama	tutkalları	konusunda	
uzmanlaşmış	markamız	olan	POLFOLL	ile	gerek	yurt	içi	
gerekse	yurt	dışında	yirmiden	fazla	ülkeye	ihracat	yaparak	bu	
konuda	ülkemize	döviz	girdisi	kazandıran	yüzde	yüz	TÜRK	
sermayeli	ilk	ve	tek	şirkettir.

Yapıştırıcılar;	fleksibıl	ambalaj,	kağıt	ambalaj,	kaplama,	ısı	
yalıtım,	izolasyon	ve	etiketlemede		kullanılıyor	olup	POLFOLL	
markalı	ürünlerimiz	de	ambalaj	sanayinin	hemen	hemen	tüm	
alanlarına	hitap	ediyorlar.

Firmamız	ambalaj	sektörü	dışında;	tekstil,	mobilya,	otomotiv,	
hijyen	ürünleri,	makine	ve	daha		
birçok	sektöre	ara	ve	temel	
ihtiyaç	kimyasalları	üretiyor.

Ambalaj	üretimi	oldukça	zor	
ve	çok	fazla	özen	gösterilmesi	

Laminasyon ve Kaplama  tutkallarında uzmanlaşmış DC Daylight Kimya, POLLFOLL 
markası ile ambalaj özellikle de fleksibıl ambalaj üreticilerinin hizmetinde.



gereken	bir	
alandır.Sıcak	
ve	soğuk	
tutkalların,	
ambalajlarda	
özellikle	
esnek	
ambalajlarda	
kullanımı	ve	
malzemelerin	
birbirine 

yapıştırılması	
bir	uzmanlık	alanıdır.	Firmamız	bu	uzmanlığını	yeni	
teknolojileri	ve	ekipmanları	takip	ederek,	test	ve	sürekli	
geliştirmeye		dayalı	nitelikli	ürünler	sunmak	için	kullanılıyor.

Tutkalların	performansı	ambalajların	güvenilirliği	için	
vazgeçilmezdir;	fleksibıl	ambalajlarda	katmanların		güvenli	
ve	kalıcı	bağlanması	için	kullanılan	yapıştırıcıların	niteliği	
çok	önemlidir.	Biz		ambalaj	üreticilerine		sunduğumuz	bu	
ürünlerin	farklı		yüzeyler	üzerinde	nasıl	bir	performans	
gösterdiğine	dair	bilgileri	sürekli	paylaşıyoruz.	Bunun	da	
önemli	olduğunu	düşünüyoruz.	Bazen	uygun	olmayan	
film	yapıları	ya	da	yeterli	özelliklerini	kaybetmiş	ürünler	
kullanmak,bazen	de	gerekli	dikkat	ve	özenin	gösterilmemesi	
birçok	öngörülemeyen	problemlerin	ortaya	çıkmasına	neden	
olabilir.	Burada	ambalaj	ve	tutkal	üreticisinin	iş	birliği	elzem	

ve	gereklidir.	Bu	sebepten	ambalaj	üretimi	yapılmadan	önce	
kullanılacak	ürünlerin,		üretici	firmalar	ile	karşılıklı	istişare	
edilerek	belirlenmelidir.	Firmamız,		yükselen		eğilimleri	takip	
ederek	bu	noktada	nitelikli	ürün	performansları	için		ambalaj	
üreticileri	ile	olan	iş	birliğini	de		geliştiriyor.

Tutkal	seçiminde	ambalaj	üreticileri	birçok	kriteri	aynı	anda	
gözetmek	durumundadırlar.	Kullanılacak	tutkalın	nihai	
ürüne	etkilerini,	gıda	güvenliği	konusunda	tedbirleri	almakla	
yükümlüdürler.	Bu	sebeptendir	ki;	POLFOLL	olarak	yıllardır	
uzman	kadromuz	ve	güvenilir	laboratuvarlarımız	ile	ambalaj	
üreticilerine	hizmet	veriyor		ve	insan	sağlığını	her	şeyin	
üzerinde	görüyoruz.	

İletişim:	DC	Daylight		Kimya	Ltd.	Şti.		Tel:	0212	771	31	21	
Fax:	0	212	798	31	26
www.polfoll.com

MAKALE
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HAZIRLAYAN: Kerem	Kuntel,	Grupak	Plastik	Ltd.-Izmir		Şubesi	

Teknik ve teknolojik arayışlar flekso 
baskıda yeni makinelerin gelişimi 
ile sonuçlanıyor.  Koenig & Bauer 
Flexotecnica SpA kağıt, film ve diğer 
fleksibıl ambalaj malzemelerine baskı 
için en yeni CI flekso baskı makinelerini 
geliştirdi. 

Flekso Baskıda Ar-Ge 
Teknoloji Harikaları Yaratıyor

Son	yıllarda	flekso	baskı	pazarının	büyümesinde	etken	
birçok	neden	var,	ana	nedenlerinden	bazılarını	şu	şekilde	
sıralayabiliriz:
1-	Baskı	kalitesi:	Son	teknolojik	gelişmeler	yardımı	ile		bugün	
flekso	baskı	kalitesi	oldukça	artırdı	ve	rotogravür	baskı	
kalitesine	çok	yaklaştı	.	Bu	da	flekso	baskı	makinelerinin	
birçok	alanda		ve	ürün	yelpazesinde	kullanımına	olanak	
sağlıyor.	
2-	Baskı	Hızı:	Bugünlerde	flekso	baskı	makinelerinin	hızları	
oldukça	arttı,	özellikle	küçük	adetli	siparişlerde	önemli	bir	
avantaj	oluşturuyor.
3-	Esneklik:	Kağıttan,	oluklu	karton	levhaya,	plastik	filmden	
alüminyum	ve	ahşapa	kadar	çok	geniş	bir	yelpazade	baskı	
olanağı	sunuyor.	
4-	Çevreye	Minumum	Etki:	Yeni	tip	mürekkepler	sayesinde	
çevreye	olan	olumsuz	etkiler	minimuma	indirgendi.	Özellikle	
yeni	jenerasyon	su	bazlı	mürekkep	seçenekleri	ile.
5-	Yüksek	Uçucu	Mürekkepler:	Yüksek	uçucu	özellikteki	
mürekkepler,	kolay	solvent	buharlaşmasını	ve	dolayısı	ile	hızlı	
kurutmaya	olanak	sağlıyor.	

200 yıllık baskı alanındaki birikimi ve devamlı yenilenen 
Ar-Ge çalışmaları ile Koenig & Bauer Flexotecnica SpA, 
dişlisiz flekso baskı makine serisi “X” e ulaştı.

Kuruluşundan	bu	yana	Flexotecnica	her	zaman	kalite,	
verimlilik	ve	operasyonel	verimlilik	açısından	yüksek	
performanslı	flekso	baskı	makineleri	geliştirmeyi	amaçladı.	
Flexotecnica’nın	köklü	tasarım	deneyimi	ve	üretimdeki	
gelişmiş	teknik	bilgi	birikimi,	kalın	filmlerden		kağıda	ve		
kartona		çok	çeşitli	malzemeler	için	yüksek	kaliteli	standart	
fleksografik	baskı	makineleri	üretmemizi	sağladı.

Teknik	ve	teknolojik	mükemmellik	arayışı	ve	çevre	dostu	
çözümlerin	en	üst	düzeyde	takibi,		dişlisiz	flekso	baskı	
makine	serisi	“X”	in	mühendislik	sürecini	karakterize	eden	
kılavuzlardır	(Evo	XC,	XD,	XG).

Belirli	baskı	koşullarında	oluşan		titreşimleri	minimize	ederek		
en	kritik	üretim	koşullarına	dayanmaya	uygun	malzeme	ve	

teknik	çözümlerin	uygulanması,	maksimum	baskı	hızlarında	
ve	seçilen	tüm	ürün	çeşitlerinde		rakipsiz	baskı	sonuçları	
sağlar.	

Mükemmellik	Kültürü	”şirket	felsefemizdir.	Bu	misyon	
açıklamasını	müşterilerimize	karşı	bir	sorumluluk	ve	
hedeflerimiz,	planlarımız	ve	stratejilerimiz	için	bir	rehber	
olarak	görüyoruz.

Hem	flekso	baskı	için	hem	de	en	zorlu	ambalaj	uygulamaları	
ve	diğer	pazarlar	için	son	derece	yenilikçi	makinelerin	
araştırılması,	geliştirilmesi	ve	üretilmesine	odaklandık.

Kalite,	güvenilirlik	ve	sezgisel	kullanım,	tüm	üretim	sürecinde	
yüksek	düzeyde	verimlilik	ve	sürdürülebilirliği	garanti	
ettiğimiz	yüksek	verimli	makinelerimizin	geliştirilmesinde	
merkezi	bir	öneme	sahip.

Enerji	tüketimini,	kurulum	sürelerini	ve	üretim	israfını	
azaltmak	için	gelişmiş	makine	tasarımı	ile	modern	kontrol	
sistemleri	ve	akıllı	yazılım	paketleri	içeren	sürücü	teknolojisi	
geliştirildi.

200	yıllık	deneyimimiz	ve	büyük	başarılarımız	fleksibıl	
ambalaj	üreticilerinin	Koenig&Bauer	baskı	makinelerini	tercih	
etmelerinin	ana	nedenlerinden.		Koenig&Bauer	dünyanın	en	
eski	matbaa	üreticisi	ve	uluslararası	müşterilerine	farklı	baskı	
piyasası	sektörlerini	hedefleyen	benzersiz	bir	ürün	yelpazesi	
sunuyor.	Koenig&Bauer	grubu,	küçükten	büyüğe	kadar	çeşitli	
formatlarda	tabaka	beslemeli	ofset	baskı	makineleri,	ticari	ve	
gazete	baskısı	için	web	ofset	baskı	makineleri,	ambalaj	alanı	
için	flekso	baskı	makineleri,	banknot	baskı,	metal	dekorasyon	
ve	kodlama	için	presler	ve	sistemler	ve	RotaJET	Serisi	yüksek	
hızlı	dijital	baskı	makineleri	üreticisidir.

Koenig & Bauer Grubun daha iyi, 
daha hızlı bir flekso baskı için sunduğu 
yeniliklerden biri de  PrintTrronic adlı 
sistem.
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Clariant Masterbatch İş Birimini PolyOne’a Sattı
Clariant,	Masterbatches	iş	biriminin	tamamının	
PolyOne’a	satış	işlemini	tamamladı.	Clariant’ın	küresel	ve	
Hindistan’daki	masterbatches	iş	birimlerini	kapsayan	ve	iki	
ayrı	işlemlerden	oluşan	satışın	işletme	değeri	1.56	milyar	
ABD	Doları	şeklinde	gerçekleşti.

Clariant	İcra	Kurulu	Başkan	Vekili	Hariolf	Kottmann	
konuyla	ilgili,	“	Clariant,	üç	temel	iş	alanı	Bakım	
Kimyasalları,	Kataliz	ve	Doğal	Kaynaklara	odaklanarak	
pazarın	üzerinde	büyüme,	daha	yüksek	karlılık	ve	daha	
güçlü	nakit	akışı	sağlamayı	amaçlıyor.	Masterbatches	ve	

Healthcare	Packaging	iş	birimlerinin	satışını	başarıyla	
gerçekleştirmemizin	ardından,	artık	hedefimiz	artık	
Pigments	(Pigmentler)	iş	birimimizin	tasfiye	edilmesi	
olacak”	dedi.

Daha	önce	açıklandığı	üzere,	hedeflenen	satışlardan	elde	
edilen	net	gelirin	kalanı	temel	iş	alanlarındaki	inovasyonlar	
ve	teknolojik	uygulamalara	dair	yatırımlarda	ve	Clariant’ın	
bilançosunun	güçlendirilmesinde	kullanılacak.

Kaynak:	www.clariant.com

Koenig&Bauer	olarak		en	iyi	baskıyı		sunma	yolunda		
çalışmalarımız		devamlı,		böylelikle		yeni	sistemler	
geliştirmeye	devam	ediyoruz.		Geliştirdiğimiz	yeniliklerden	
biri	de	baskı	ünitelerinin	baskı	ayarlarını	doğrudan	baskı	
makinesinde	otomatik	ve	eş	zamanlı	olarak	ayarlayan	
PrintTronic	adlı	bir	sistem.	Bu	yeni	yazılımı,	değer	katmak	
ve	BoschRexroth’un	en	yeni	mimari	ve	hareket	kontrol	
mantığından	yararlanmak	için	geliştirdik	ve	tüm	yeni	nesil	
Koenig&Bauer	fleksografik	baskı	makinelerine	uygulanabilir	
hale	getirdik.	Sistem,	otomatik	olarak	bir	dizi	tanımlanmış	
açısal	numuneye	döndürülen	baskı	silindirinin	açısal	
konumlandırılmasından	sonra	optimum	baskı	temas	
pozisyonunu	(baskı)	işliyor;	bu	açısal	konumun	algılanması	
otomatik	ve	son	derece	hassas.	Yeni	sistemde	sunulan	yenilik,	
aniloksun	raf	konumunda	çalışan	baskı	silindirinin	baskı	
tekrarına	göre	doğru	boyutta	girilip	girilmediğini	kontrol	eden	
“Akıllı	Algılama	işlevi”	dir.	Bu	sistemin	kullanımı	ile	matbaa	
kurulumu,	operatörünün	varyasyonundan	arınmış	bir	işlem	
haline	geliyor	ve	böylece	tekrarlayan,	doğru	ve	hassas	bir	
işlem	neticesi	veriyor.

Koenig&Bauer’in sunduğu yeni  fleksibıl 
ambalaj baskısı için Evo XC flekso baskı 
makinesi verimli ambalaj  üretmenin çok 
önemli bir adımı.

Koenig&Bauer	Flexotecnica	tarafından	başlatılan	fleksibıl	
ambalaj	baskı	teknolojisindeki	en	son	yenilik	ve	gelişme	
kaydeden	ürünü	,	Evo	XC	flekso	baskı	makinesi.

Grup,	tamamen	yeni,	son	derece	kompakt	ve	son	derece	
üretken	sekiz	renkli	CI	flekso	baskı	makinesinin	prömiyerini	
yapmak	için	K2019	Fuarı’nı	seçtik.	Evo	XC,	her	ikisi	de	son	
derece	az	yer	kaplayan	iki	farklı	temel	versiyonda	sunuldu	ve	
seçilen	versiyona	bağlı	olarak	850	mm’ye	kadar	maksimum	
baskı	uzunlukları	vaat	ediyor.	K&B	Flexotecnica,	EvoXC’yi	
yalnızca	kağıt	üzerinde	değil,	aynı	zamanda	plastik	filmlerde	
de	çevre	dostu	su	bazlı	mürekkeplerle	verimli	baskı	elde	
etmek	için	geliştirdik.	Baskı	makinemiz,	yüksek	verimli	
kurutma	ve	sezgisel	kullanım	için	yeni	teknoloji	çözümleri	
de	dahil	olmak	üzere	bir	dizi	yenilikçi	özellikle	donatılı.	
Ayrıca,	Koenig&Bauer’ın	özel	olarak	geliştirilmiş	olduğu	
enerji	tasarrufu	paketi		sayesinde	üretim	sırasında	enerji	geri	
kazanımı	sağlıyor.		

İletişim:	Koenig&Bauer	Flexotecnica	CI	fleoksografik	baskı	
makineleri		temsilcisi:	Grupak	Plastik	Makineleri	İç	ve	Dış	
Tic.Ltd.Şti.	İstanbul	
Tel:	0212	659	64	88	Fax:	0212	659	64	90	İzmirTel:	0232	489	
20	24	Fax:	0232	489	14	94		
info@grupak.com		www.grupak.com	
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HAZIRLAYAN: Caroline	Bonnafoux,	Pazarlama	Müdürü		Encres	DUBUIT

Cam asırlardır birçok üründe tercih edildi ve Encres 
DUBUIT kuruluşundan beri bu sektörde yerini 
aldı. Cam; gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler için 
tercih edilen bir ambalaj materyali, mimarlık ve 
binalarda kilit bir unsur olarak karşımıza çıkarken 
ilaç, sağlık ve bilim uygulamalarında her geçen gün 
daha sık kullanılıyor. Aynı zamanda yenilenebilir 
enerji stratejisinin de bir parçası. Camın en  önemli 
özelliklerinden biri de yüksek teknoloji uygulamaları 
için diğer malzemelerle birlikte kullanımının  artması.

Cama Yeni Özellikler Kazandıran 
Süsleme Çözümleri  

Korozyon,	kimyasallar	ve	termal	şoka	karşı	direnç,	elektrik	
yalıtımı,	sert	yüzeylerde	çizilmeye	ve	aşınmaya	karşı	
dayanıklılık,	yansıtma,	bükme,	ışığı	geçirme	ve	ışığı	emme	gibi	
benzersiz	özellikleri	sayesinde	cam,	ileri	bir	yüksek	teknoloji	
malzemesi.

Verniklere	bir	alternatif	ve	uygun	maliyetli	bir	baskı	işlemi	
sunmak,	eğimli	ve	düz	cam	ambalajları	UV	ve	solvent	bazlı	
olarak	dekore	etmek	için	Encres	DUBUIT		bir	dizi	organik	
mürekkep	geliştirdi.

Encres	DUBUIT	serigrafi,	tampon	baskı	ve	dijital	baskı	için	
teknik	ve	endüstriyel	mürekkeplerin	tasarımı,	üretimi	ve	
satışı	konusunda	uzmanlaştı.	Encres	DUBUIT,	kuruluşundan	
bu	yana	UV	ve	solvent	bazlı	mürekkeplerde	özelleşmiş,	
yüksek	kaliteli	ve	yenilikçi	çözümler	sunarak	teknolojinin	ön	
saflarında	yer	aldı.

DUBUIT,	katıldığı	fuarlarda	ziyaretçilerine	cam	baskılar	için	
UVHD	Glass	(NON-CRM	UV	elek	baskı	mürekkebi)	ve	MG-
PAD	(Tampon	baskı	mürekkebi)	gibi	çözümlerini	sergiliyor.		

Encres DUBUIT ve Cam Endüstrisi
Encres	DUBUIT’in	uzmanlığı,	basit	görsel	iletişimden	
endüstriyel	baskıya	ve	fonksiyonel	mürekkeplerin	kullanımına	
kadar,	endüstriyel	baskı	sektörüne	adanmış	yüksek	teknolojili	

mürekkepler	ve	kaplamalardır.	Cam	dekorasyonu	her	zaman	
şirket	stratejisinde	kilit	bir	unsur	oldu.

Cam Ambalaj Kullanımı:	Kozmetik	ambalaj	endüstrisi	
görüntü	odaklı	bir	yapıya	sahip.	Organik	mürekkeplerin	
kullanımı	ile	cam	kaplar	yenilikçi	ve	yaratıcı	bir	şekilde	dekore	
edilebilir.	Çekici	bir	ambalaj	oluşturmak	markayı	tutarlı	
bir	imajla	tanıtmanın	uygun	maliyetli	bir	yoludur.	Güzellik	
markaları	organik	ürünlerin	inovasyon	potansiyelinden	
faydalanıyor.	Encres	DUBUIT	kozmetik	kaplarının	
dekorasyonunda	uzun	Ar-	Ge	çalışmaları	yaptı.	Standart	
mürekkeplerin	yanı	sıra,	serigrafi	işlemi	için	ilginç	özel	efektler	
sunan	mürekkepleri	bulunuyor.	Floresan	etkili,	fosforesan,	
sedef	/parıltı	etkileri,	metalik	mürekkepler,	rölyef	vernikler	
ve	ayrıca		mat/dokulu	ve	duyusal	vernikler	gb.	Tüm	bu	farklı	
ürünler	ve	dekorasyon	olanakları,	çevre	dostu	görüntüler,	
teknolojik	temalar	ve	lüks	görünümün	yanı	sıra	günümüz	
tasarım	eğilimlerine	ulaşmaya	yardımcı	olur.	Yüksek	hızda	
karmaşık	bir	tasarımı	yazdırmak	Tampon	Baskı	işlemi	ile	
mümkün	hale	geldi.

Ürün Grubu
DUBUIT’in	cam	için	standart	mürekkep	yelpazesi	3	UV	
elek	baskı	mürekkebi,	1	solvent	bazlı	elek	baskı	mürekkebi,	
1	tampon	baskı	mürekkebi,	bir	dizi	özel	efekt	elek	baskı	
mürekkebi	ve	bir	UV	Ink-jet	mürekkep	serisinden	oluşur.

Özellikleri

Ham	cama	mükemmel	bağlanma
Çok	Opak	gölgeler,	Non	-	CMR	mürekkepler

Çok	çeşitli	kaplamalı	camlara	bağlanma
300’den	fazla	yıkanma	dayanımı

UV Elek Baskı 
Mürekkepleri

UV	HD	Glass
(UV	LED)

Uviled	
(UV	LED)

Özellikleri

Yüksek	kimyasal	dayanıma	sahip	iki	bileşenli
epoksi	mürekkepler

Cam	için	Tampon	Baskı	Mürekkebi	-	İki	
bileşenli	epoksi	mürekkepler

Solvent-bazlı 
Mürekkepler

8500	Serisi

MG-PAD

Özellikleri

	Beş	adet	ya	da	daha	fazla	baskı	kafalı	(Konica	Minolta,	Ricoh,	Spectra,	Xaar…)	düz	ve	nesne	dijital	baskı	
makinelerinde	kullanım	için	güvenilir	çözüm.

UV ink-jet  

EvoJet	3000
Primer	EvoPrime	
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ÇEVKO Vakfı 2019’da Yarım Milyon Tonun Üzerinde Ambalaj 
Atığının Geri Dönüşümünü Sağladı

Bugünlerde	organik	mürekkeplerle	
dizayn,	ürün	görüntülerini	
geliştirirken	ve	tasarlarken	sonsuz	
olanaklara	izin	veriyor.

Örneğin	düz	cam	ve	cam	ambalaj	
alanlarında,	dekorasyon	ihtiyaçlarında	önemli	bir	artış	oldu:
• Düz cam:	Pencere,	araç	ön	camı,	fotovoltaik	modüller,	güneş	
panelleri	ve	bina	cephe	dekorasyonu	talebi	yüksektir	ve	büyüme	
tahmini	2018’den	2021’e	kadar	yüzde	5.5	olarak	belirlendi.
• Cam Ambalaj: İlaç	ve	tüketici	segmentlerindeki	artış	ve	
bireysel	marka	ambalajındaki	artış	2018’de	yüzde	6’lık	bir	
tahmini	büyümeyi	öngörüyor.

Cam	endüstrisinin	farklı	segmentlerinden	
biri	olan	dekorasyon	çözümlerinde	gerçek	bir	
beklenti	bulunuyor.	Encres	DUBUIT,	teknik	
olarak	verniklerden	daha	geniş	olanaklara	
sahip	organik	mürekkeplerin,	tasarımcılara	
ve	baskı	sektöründe	çalışanlara	yüksek	kaliteli	

dekoratif	yenilikler	bulmalarında	yardımcı	olabileceğine	
inanıyor.	Bu	nedenle,	Encres	DUBUIT	kalıcı	olarak	cam	
yüzeyleri	süslemek	için	orijinal	çözümler	geliştiriyor.		

İletişim:		Encres	DUBUIT	Caroline	BonnafouxTel:	+33	
(0)	1	64	67	41	74		Fax:	+33	(0)	1	64	67	11	77marketing@
encresdubuit.com	www.encredubuit.com	

ÇEVKO Vakfı, 2019 yılı faaliyetleriyle yarım milyon tonun üzerinde, 563 bin 554 ton ambalaj 
atığının geri dönüştürüldüğünü belgeledi.

İş	dünyası,	kamu	
yönetimi,	yerel	
yönetimler,	
tüketiciler	ve	
medyanın	katkı	
ve	katılımları	ile	
meydana	gelen	
sürdürülebilir	bir	
geri	dönüşüm	
sistemi,	

sürdürülebilir	kalkınma	için	büyük	önem	taşıyor.	ÇEVKO	Vakfı’nın	
ambalaj	atıklarının	toplanması	ayrılması	ve	geri	dönüşümü	ile	ilgili	
gerçekleştirdiği	yetkilendirilmiş	kuruluş	çalışmalarıyla	2019	yılında	
engellenen	sera	gazı	salınımının,	321.648	ton	CO2	eşdeğerinde	
hesaplanmış.
Yetkilendirilmiş	kuruluş	olarak	ambalajlı	ürün	piyasaya	süren	
1.800’ü	aşkın	kuruluşun	yükümlülüklerini	üstlendiklerini	
belirten	ÇEVKO	Vakfı	Genel	Sekreteri	Mete	İmer,	“Ambalaj	
Atıklarının	Kontrolü	Yönetmeliği	Çerçevesinde,	malzeme	cinsine	
bakılmaksızın	2020	yılı	için	toplam	geri	dönüşüm	hedefi	yüzde	
55’tir.		buna	ek	olarak	aynı	yönetmelik	kapsamında	malzeme	bazlı	
geri	dönüşüm	hedefleri	de	yer	alıyor.		2020	yılı	için	bu	oranlar,	
camda	yüzde	60,	plastikte	yüzde	55,	metalde	yüzde	55,	kağıt/
kartonda	yüzde	60,	ahşapta	ise	yüzde	15’dir.	bu	hedefler,	sanayi	
kuruluşlarına	bir	yıl	önce	piyasaya	sürdükleri	ambalajlı	ürünlerini	
bu	oranlarda	toplatarak	geri	dönüştürme	yükümlülüğü	getiriyor.	
Piyasaya	ambalajlı	ürün	süren	işletmeler	2020	yükümlülüklerini	
yetkilendirmiş	kuruluş	üzerinden	yerine	getireceklerdir”	dedi.

“Geri dönüşüm, kapsamlı bir altyapı 
barındıran bir toplumsal kültürdür; başlangıç 
noktası bireylerdir.”

Ülkemizde	geri	dönüşüm	kültürü	giderek	geliştiğini	ifade	eden	
Mete	İmer		bu	konuya	ilişkin	de	önemli	bir	değerlendirme	
yaptı:		“Bu	konuda	on	beş	yılı	aşkın	süredir	yasal	düzenlemeler	
var	ve	sanayi	sorumluluğu,	sanayi	yükümlülüğüne	dönüşmüş	
durumda.	Kaynağında	ayrı	toplamaya	önem	veren	belediye	sayısı	

her	geçen	yıl	artıyor.	Son	birkaç	yıldır	kamu	yönetimi,	sıfır	atık	
vizyonu	çerçevesinde	bu	konuya	eğiliyor,	kamu	kurumlarının	
yanı	sıra,	önde	gelen	sanayi	kuruluşları	sıfır	atık	alanında	önemli	
adımlar	atıyor.	Toplum	nezdinde	de	kaynağında	ayırma	alışkanlığı	
yerleşiyor.	Tüm	çalışmalarımızda,	sürekli	dile	getirdiğimiz	
üzere,	geri	dönüşümün	başlangıç	noktasını	bireyler	oluşturur.	
Kullanılmış	ambalaj	bir	atık	değil,	çevre,	ekonomi	ve	toplumsal	
kalkınmaya	katkı	için	bir	kaynak,	bir	güçtür.	Günlük	yaşamımızda	
kullandığımız	ürünlerin	ambalajlarının,	geri	dönüşüm	yolu	ile	
ham	madde	olarak	ekonomiye	kazandırılması;	bu	sayede	hem	
kaynak	tasarrufu,	hem	de	çevrenin	korunmasının	sağlanması	
mümkün.		Bu	nedenle,	kurulduğumuz	günden	beri,	bireylerin	
eğitim	ve	bilinçlendirilmesi	amacıyla,	okullarda	eğiticilerin	eğitimi	
yoluyla	olsun,	evlerde	ve	iş	yerlerinde	kapı-kapı	bilgilendirmeler	
yoluyla	olsun,	kalabalıkların	yer	aldığı	büyük	etkinlikler	ya	da	
medya	yoluyla	olsun,	iletişim	çalışmaları	yapmaya	büyük	önem	
veriyoruz.	Belediyelerce	toplanan	ambalaj	atıkları,	lisanslı	toplama-
ayırma	tesislerine	geliyor	ve	buralarda	türlerine	göre	işlemlerden	
geçirildikten	sonra	lisanslı	geri	dönüşüm	tesislerine	gönderilerek,	
bu	tesislerde	insan,	çevre	ve	ekonomi	açısından	yararlı	ham	
maddelere	dönüştürülüyor.	Ülkemizde	farklı	malzemelerden	
yapılmış	ambalaj	atıklarını	toplayarak	ayıran	ve	geri	dönüştüren	
Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı’ndan	lisans	almış	1.000’in	üzerinde	
tesis	bulunuyor.Kısacası	geri	dönüşüm,	arkasında	kapsamlı	bir	
altyapı	barındıran	bir	toplumsal	kültürdür.”		

Kaynak: ÇEVKO	Vakfı
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HAZIRLAYAN: Turgut	Karcı,	Elektroser	Şirketler	Grubu	-	Üretim	Makineleri	İş	Geliştirme	Müdürü	

Hayatlarımıza  dokunan küresel pandemi ile yaşam tarzlarımızın değişmesi bekleniyor.  
Salgının  nesiller üzerinde bıraktığı post-etki  dikkat etmemiz gereken noktalardan...

Yeni Dünya Düzeni ve 
Ambalajın Geleceği

Dünyayı	saran	pandemi,	
elbette	ülkemizde	de	
kendini	gösterdi	ve	
hepimizin	hayatlarına	
dokundu.	Hastalanıp	
hastanelerde	tedavi	
görenler,	hastalanmadan	
taşıyıcı	olanlar,	hiç	
hastalanmayanlar,	
iyileşenler,	iyileşemeyip	
vefat	edenler	oldu.	Bu	
vesileyle	vefat	edenlere	
rahmet,	kalanlara	da	sağlık	
dileriz.	Gel	gelelim,	risk	
devam	ediyor,	salgının	
yeni	dalgaları	olacağı	

konuşuluyor.	Dolayısıyla	ülkemizde	sıfıra	inse	bile	ileride	
tekrar	başlayabileceği	şüphesi,	salgının	içinde,	salgınla	birlikte	
yaşayacağımız	fikrini	zihnimizde	tutmamızı	sağlıyor.	Bu	durum	
da,	salgın	tüm	dünyada	bittiğinde	bile	yaşam	tarzlarımızın	
oldukça	değişeceğini	ifade	ediyor.

Salgının	nedenleri	hakkında	çok	çeşitli	senaryolar	görüyoruz,	
virüsün	laboratuvarda	geliştirildiği,	ülkeler	arasında	yeni	bir	
soğuk	savaş	şeklinin	olduğu,	ya	da	doğanın	kendisinin	bu	
virüsü	ürettiği,	belirli	özellikte	insanları	etkilediği,	insanlara	çip	
takılma	hedefi	olduğu	vb…	Esasen	salgının	nedeni	anlaşılsa	ve	
bunun	daha	ötesinde	tamamen	yok	edilse	bile,	nesiller	üzerinde	
bıraktığı	post-etki,dikkat	etmemiz	gereken	noktadır.		Bu	
noktadan	hareketle	hem	insan	ve	tüketici	hayatını	hem	ürün	ve	
sektör	olarak	ambalajı	hem	de	firmaların	durumunu	incelemek	
ve	değerlendirmek	gerekecek.

İkinci	Dünya	savaşı	zamanında	yaşamış	büyüklerimizden	
gördüğümüz	kadarıyla,	ülkemiz	savaşın	içinde	olmasa	dahi	
farklı	bir	yaşam	sürdükleridir.	Ekmeğin	karneyle	verildiği,	şehir	
karartmalarının	yaşandığı	o	dönemde	yaşayan	büyüklerimizin,	
davranış	olarak	tutumlu	ve	israfa	kesinlikle	karşı	insanlar	
olduğunu	gözlemliyoruz.	Bu	durum	savaşın	oluşturduğu	savaş	
sonrası	ekonomik,	sosyal	ve	psikolojik	nedenlere	bağlıydı	ve	
yaşam	biçimleri	haline	geldi.

Pandemi	dönemini	de	görünmez	bir	düşmana	karşı	verilen	yeni	
bir	dünya	savaşına	benzetirsek,	etkilerinin	İkinci		Dünya	savaşı	
sonrasında	görülenlerle	benzerlik	göstereceğini	söylemek	yanlış	
olmayacak.	Dolayısıyla	tüm	dünyanın	eskiye	göre	farklı	davranış	
modellerine	geçeceğini	göreceğiz.	Bu	durumu	oluşturan	etkenler	
sadece	savaş	sonrası	psikolojik	sebepler	olmayacak;	buna,	
ekonomik,	sosyal	ve	çevresel	sebepler	de	eklenecek.	Bu	etkiler	
çerçevesinde	bugünkü	kapitalizmin	doğasının	dahi	yeni	davranış	

modelleri	ile	şekil	değiştireceğini	göreceğiz.Bu	durumu	stratejik	
pazarlama	uzmanlarının	görüşleri	de	onaylar	niteliktedir.	

Endüstri	devrimi	ile	birlikte	başlayan	makineleşme	ve	
sanayileşmeye	bağlı	olarak,nüfusun	ürün	ihtiyaçları,	fabrika	
üretimleri	ile	karşılandı.	Daha	fazla	üretim,	daha	fazla	tüketimi	
ve	bu	da	daha	fazla	yatırımı	doğurdu.	Bu	döngü	kendi	içinde,	
sınırsız	sanılan	dünya	kaynaklarını	kullanarak	hep	büyüdü.	
Tüketicilere	çeşitlilik	sunulmaya	başlandı,	hatta	tüketiciler	
tüketimleri	ile	kendilerini	özdeşleştirip	kendilerini	tüketimleri	
ile	anlatmaya	başladılar.Tüketimleri,	yaşam	tarzları	ve	kültürleri	
haline	geldi.	Üreticiler	tüketimi	daha	da	artırmak	için	çeşitli	
yayın	mecralarında	reklamlar	yaptılar.

Bugün	artık,	insanların	evlerinden	çıkmaması	ve	tüketimi	
azaltması	sebebiyle,	havanın	temizlenmesinden	ve	ozon	
tabakasının	kendini	onarmasından	bahsedildiği	bir	ortamda,	
tüketim	karşıtı	hareketin	yaygınlaştığına	dair	sinyaller	oluşuyor.	
Tüketim	karşıtı	hareketin	temelinde,	hayatlarını	daha	az	yiyip	
daha	az	satın	alarak	basitleştirmeye	çalışanlar,	nüfus	artışının	
tehlikeli	boyutlarda	olup	kaynakların	aşırı	tüketildiğini	savunan	
iklim	aktivistleri,	hayvansal	gıdaların	yeterli	gelmeyeceğini	
düşünenler,	zaten	yapı	olarak	hayvansal	gıdalara	karşı	olan	
vejeteryanlar		ile	veganlar		ve	mevcut	eşyaların	tamiri-onarımı	ile	
ilerlenmesini	savunanlar	gibi	gruplar	görünüyor.	Bundan	sonra	
daha	büyük	kitlelerin	de	tüketimi	azaltma	eğiliminde	olacağını	
söylemek	yanlış	olmayacak.

Bunun	yanında	kar	amacı	güden	firmaların,tüketim	döngüsünü	
sağlama	konusunda;	tüketiciyi	büyülemek	ve	ilgisini	çekip	
satın	almasını	sağlamak	için	inovasyon,	ürünlerini	tüketiciye	
ulaştırmak	ve	satın	alma	motivasyonu	sağlamak	için	pazarlama	
ve	tüketicinin	gelirine	oranla	satın	almayı	kolaylaştırmak	için	
kredilendirme	argümanlarını	kullandığını	görüyoruz.	Bu	şekilde	
tüketim	döngüsünü	oluşturan	firmalar,	döngüyü	azami	hale	
getirip	bunun	yanında	ürünlerin	hızlıca	tüketilmesini	isterler.

Sürekliliği	ve	bitmeyeceği	varsayılan	bir	ekonomik	sistem	olan	
kapitalizm,	insanları	daha	fazlası	için	iştahlandırıp	dünyanın	
sınırsız	büyümeyi	destekleyecek	sınırsız	kaynakları	olduğu	
varsayımları	ile	hareket	ederken	bu	argümanlardan	faydalanır.	
Daralan	talebin	gelirleri	etkilemesi	en	büyük	tehlikedir	ve	
maliyet	azaltma	ile	desteklenmeye	ihtiyaç	duyar.
Süreç	boyunca	bazı	firmaların,	ofis	yerine	evden	çalışmayı	
tamamen	ya	da	kısmen	uyguladıklarını	gördük.	Call	Centerlar	
bile	süreç	boyunca	ev-ofis	uygulamalarını	gerçekleştirdiler.	
Pandemi	sonrasında	da	evden	çalışmanın	süreceğini	duyduk.	
Bazı	firmalar,	şu	andan	itibaren	ofis	içi	sirkülasyonu	azalttıkları	
için	daha	ufak	ofisler	tuttular	ve	büyük	binalarından	çıktılar.	
Ürün	ve	hizmet	tüketiminin	azalması	ile	birlikte	firmaların	
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gelirlerinin	düşmesi	ve	kapasite	kullanımlarının	azalması	
doğrultusunda	işsizlikte	artış	gündeme	gelecek.	Bu	duruma,	
teknolojik	gelişmeler	ile	sağlıklı	üretim	yapılıp	yapılmadığına	
dair	kaygıları	giderme	eklenecek,	insansız	üretim-akıllı	üretim	
modelleri	sebebiyle	işsizlik	artışı	körüklenecek.	İşsizlik	
artışının	telaffuzu	ve	artmasının	olasılığı	bile	gelirlerin	dikkatli	
harcanması	ile	tüketimin	azalmasında	önemli	bir	etken	olacak.	
İnsanlar,	harcamalarını	azaltacak.	

Mevcut	gelir	dağılımdaki	adaletsizlik	daha	da	körüklenirken	
sosyolojik	sorunları	da	beraberinde	getirecek.	Devletler	sosyal	
adaleti	sağlamaya	yönelik	olarak	sağlık,	eğitim	vb.	alanlardaki	
hizmetleri	için	gerçekleştirdikleri	harcamaları	artırmak	zorunda	
kalırken,	bunu	fonlamak	için	vergi	gelirlerinde	artışa	yönelmeye	
çalışacaklar.Buna	ek	olarak	para	basımını	artırmaya	devam	
edecekler.	Bu	da	enflasyona	ve	gelir	kaybına	yol	açacak.	Dolayısıyla	
salgın	bittiğinde	kapitalizm	anlayışı,	varlığını	sürdürebilmek	için	
farklı	bir	noktaya	hareket	edip	evrilmek	zorunda	kalacak.	

Bir	sene	öncesine	kadar	dünya,	ekonomik	büyüklüğün	
-gayrısafimilli	hasılanın-	refah	getirdiği	sanısındayken,	bugün	
parası	olsa	da	dışarı	çıkamayan	ve	mutsuzlaşan	insanların	
yaşadığı	bir	yer	haline	geldi.	Artık	‘gayri	safi	yurt	içi		hasılanın’	
(GSYİH)	yanında,	toplumların	mutluluğunu	ölçmek	için	
uygulanan	‘gayrisafi	yurt	içi	huzur’	kavramı	daha	çok	konuşulur	
oldu	ve	belki	daha	önemli	hale	geldi.	Bu	kavramla	insanlar	
tüketime	olan	bağımlılığını	da	anladı	ve	tüketim	oranı	düşük	
olan	toplumların	daha	da	mutlu	olabileceğini	gördü.

Tüm	bu	post-pandemi	yaklaşımları	doğrultusunda	hayat	
tarzlarımız	oldukça	etkilenecek,	alışveriş	yöntemlerimiz	şekil	
değiştirecek.	Alım	miktarlarımız,	sosyolojik,	psikolojik	ve	
ekonomik	etkenler	doğrultusunda	azalma	eğilimi	gösterecek.	
Temassız	ödeme	tercihi	artacak.Kapalı	ortamlar	yeniden	
değerlendirilmeye	ve	uygulamalara	tabi	olacaklar.	Bir	tüketici	
ayda	beş	sefer	dışarıda	yemek	yerken,	artık	iki	sefere	düşecek,	
bunu	yaparken	de	yüksek	tavanlı,	havalandırması	iyi,	açık	
hava,	vb.	özellikleri	dikkate	alarak	belki	taleplerini	yeniden	
şekillendirecek.	Bu	da	tercih	noktasında	değişme	anlamına	
gelebilecek.	İnsanlar	normalde	senede	dört	t-shirt	alırken,	bunu	
ikiye	düşürecek.	İnternet	satışları	artışını	sürdürmeye	devam	
edecek,	tüketici	mağazaya	gidip	risk	almaktansa,	belki	iki	t-shirt	
siparişini	artık	sadece	internetten	sipariş	verecek.	Mağazacılık	
anlayışında	revizeler	olacak.	Tercih	noktalarında	bir	eksen	
kayması	yaşanabilecek.

Oluklu	karton	ambalaj	bu	noktada,	yenilenebilir	olması,	dış	
etkenlere	karşı	son	ambalaj	olması	ve	yapılacak	inovasyonlar	
sebebiyle	çok	önemli.Oluklu	ambalaj	konusunda	halen	bazı	
firmaların	Ar-Ge	departmanlarında	ek	kimyasal	uygulamalarla	
daha	sağlıklı	ve	koruyucu	hale	getirilmesi	gibi	çalışmalar	
yapıldığını	duyuyoruz.	Bunun	yanında	oluklu	ambalaj,	pizza	
kutusu	gibi	bazı	gıda	ürünlerin	tek	ambalajı	olması	sebebiyle	
tüketiciler,	bu	ambalajda	güvenlik	istemiyorlar.	Ürün,	gıda	ürünü	
olmasa	bile,	internetten	verilen	bir	t-shirt	siparişi	dahi	oluklu	
ambalajıyla	daha	güven	vermesi	gereken	bir	konumda	olabilir.	
Oluklu	ambalajın	içindeki	ürün	ile	üreticinin	veya	satıcının	
tüketiciye	göndermeden	önceki	son	temas	noktası	olduğu	
unutulmamalıdır.
Oluklu	ambalaj,	dönüşüme	uygun	çevreci	yapısı	sayesinde,	
duyarlılığımızın	arttığı	bugünlerde,	kaynakların	doğru	
kullanımına	yönelik	harika	bir	ambalaj	tipidir.	Oluklu	ambalajda	

gerçekleştirilecek	inovasyonlar,	ek	kimyasal	veya	tasarımı	yoluyla	
ürün	olarak	oluklu	ambalaj	üzerinde	olabileceği	gibi,	baskı	
üretimi	şeklinde	de	yapılabilir.	Hatta	bu	konuda	halen	pazarda	
boşluklar	olduğunu	görmekteyiz.Ancak	talep	halinde	baskı,	tam	
zamanında	ihtiyaç	kadar	üretim	konularında,	ülkemizde	yeterli	
seviyede	değildir.	Özellikle	tam	zamanında	üretim	(just-in-time)	
ve	verinin	anlık	işlenebilirliği	konusu,	on-line	satışlara	yönelik	
olarak	da	gerçekleştirilecek	adımlardır	ve	bu	konu	mevcut	
sistemlerle	neredeyse	imkansızdır.	

Yüksek	miktarda	üretim	gerçekleştiren	ve	oluklu	ambalaj	
ihtiyacını	konvansiyonel	yöntemlerle	tedarik	eden	üreticilere,	
merdiven-altı	üretimlerle	mücadele	konusunda	yeni	sistemler	
çare	olabilir.	FMCG	(hızlı	tüketim	ürünü)	alanında	faaliyet	
gösteren	çok	ünlü	küresel		bir	markanın	ülke	operasyonunda	
görevli	bir	arkadaşımız,	bir	ürünün	belirli	bir	satış	kanalına	
dönemsel	olarak	promosyonlu	fiyatla	satıldığından;	ancak	bu	
ürünün	piyasada	dolaşmasını	istememelerine	rağmen	başka	bir	
kanala	aktarılıp	nihai	tüketiciye	satıldığından	bahsetmişti.	İçeriği	
aynı	olan	bir	ürünün,	oluklu	ambalajı	ve	hatta	etiketi	yoluyla	
farklılaştırılıp	istenildiği	gibi	farklı	kanallarda	satılabileceği	
konusunda	çözüm	sunulsaydı,	değerlendireceklerdi.	Buna	
ek	olarak	yaşanan	bir	başka	sorun	da	her	ünlü	markanın,	
markasını	korumak	adına	sahte	ürün	(counterfeit)	ile	mücadele	
konusundaki	çözüm	beklentisidir.

Firmalar,	oluklu	ambalaj	alımlarını	değerlendirirken,	ürünün	
ambalajla	korunmasının	yanında	görsellik	gibi	bir	beklenti	
içinde	olabiliyor.	Günümüzde	mevcut	sistemlerin	genel	üretim	
şekli,	tiraj,	kalite	ve	kullanılan	malzeme	kriterleri	etkisiyle,	ofset	
ya	da	flekso	yöntemlerinde	tercih	ediliyor.	Genel	olarak	ofset,	
daha	yüksek	kaliteli	bir	görsellik,	kısa-orta	tirajlarda	üretim	ve	
sıvama	gibi	ek	proses	maliyetleri	ile	karşımıza	çıkarken,	flekso	
uzun	tiraj	ve	daha	düşük	bir	baskı	kalitesi	ile	değerlendiriliyor.	
Pek	değerlendirmeye	alınmayan	dijital	üretim	sistemler	ise	
flatbed	(yataklı)	multipass-çok	geçişli	ink-jet	olup	ofsete	yakın	
bir	kalitede	ve	çok	düşük	tiraj	üretimler	için	tercih	edilmektedir.	
Üretim	kapasitesinin	çok	düşük	olması,	hem	birim	üretim	
maliyetlerinin	yüksek	olmasına	hem	de	gerçek	bir	üretim	
sistemine	dönüşememesine	sebep	oluyor.

Ek	kimyasal	ve	tasarım	uygulamaları	doğrudan	oluklu	ambalaj	
ürününün	inovasyonuna	hitap	edebilecekken,	doğru	dijital	baskı	
uygulamaları	ise	ürün	inovasyonuna	hem	üretim	şekli	ile	hem	
de	data-veri	işleyebilme	yoluyla	katkı	sağlayacak	ve	yeni	pazarları	
oluşturacak	konumdadır.

Elektroser,	bu	anlamda	üretimin	dijital	boyutunu	önemsiyor.	
Veri	yönetimi	yapabilmesi,	doğru	zamanda	doğru	miktarda	
ürünün	geleneksel	üretim	gibi	yüksek	miktarda,	verimli	ve	
daha	kolay	şekilde	üretilmesini	sağlaması;		sonuç	olarak	yeni	
pazarlar	oluşturması	sebebiyle	singlepass-tek	geçiş	ink-jet	baskı	
sistemlerine	inanıyor.

Elektroser,	singlepass-tek	geçiş	ink-jet	baskı	sistemleri	ile	üretim	
konusunda,	ülkemizde	kısa	bir	süre	içinde	farklı	alanlarda	
faaliyet	gösteren	tek	ve	önemli	bir	oyuncu	haline	geldi.

Etiket	sektöründe	temsilcisi	olduğumuz	SCREEN	singlepass	
bobin	ink-jet	üretim	sistemleri	ile	ink-jet	alanında	lider	konuma	
yerleşti.	Mevcut	kurulumlar	ile	toplam	dijital	narrow-web(dar	
en)	etiket	üretim	kapasitesi	açısından	neredeyse		yüzde	50	
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pazar	payına	yaklaştı	ve	bunu	yaklaşık		iki	sene	gibi	çok	kısa	bir	
zamanda	gerçekleştirdi.	Ticari	basım-matbaa-yayın	alanında	da	
yüksek	hacim		(high-volume)	bobinden	tabakaya	(cilt)	kurulumu	
yaparak	yeni	bir	üretim	anlayışını	devreye	aldı.	Mevcut	üretim	ve	
talep	yapısının	değişmesine	olanak	sundu.

Yeni	üretim	anlayışını	benimseyerek	sistemlere	ve	Elektroser’e	
güvenip	yatırım	yapan	firmalar,	konumlarını	farklılaştırıp	hem	
rekabette	hem	de	yeni	iş	olanakları	ile	yeni	pazarlar	konusunda	
imkan	sahibi	oldular.	Pandemi	sürecinde	de	değişim	konusunda	
aldıkları	kararın	ne	derece	önemli	ve	faydalı	olduğunu	görme	
fırsatları	oldu.	Bu	sürede	Elektroser	de	çok	ciddi	seviyede	
tecrübe	kazandı	ve	sadece	ülkemizde	değil,	Avrupa‘da	da	bu	
kadar	farklı	alanlarda	faaliyet	gösterip	tecrübelenmiş		yegane	
distribütör	firma	haline	geldi.	Bir	firmanın	ulaşması	çok	zor	
seviyedeki	tecrübesi	ile	Elektroser,	bilgi	birikimi	ile	sistemlerin	
avantaj	ve	dezavantajlarını	değerlendirebilecek	en	iyi	firma	
konumunda	oluyor.

Elektroser,	oluklu	ambalaj	konusunda	temsilcisi	olduğu,	
dönüşüme	uygun	çevreci	su	bazlı	dijital	mürekkep	kullanan	
Hanway	ürünleri	ile	bu	inovasyonu	sağlamayı	hedefliyor.	Geçen	
süre	içinde,	değişen	dünyayla	birlikte	gerekliliklerin	de	değiştiğini	
ve	üretici	firmalar	için	değişimin	kaçınılmaz	olduğunun	
bilincindeyiz.	Oluklu	ambalaj	üreticileri,	mevcut	sistemlerle	
pazardaki	değişken	yapıya	uyum	sağlamaya	çalışıyorlar.	Yakın	
bir	zamanda,	üretimden	taviz	vermeden,	üretimin	operasyonel	
olarak	kolay	hale	geldiği	dijital	sistemlerimizin	tercih	edilmeye	
başlanacağını	düşünüyoruz.	

Screen	fleksibıl		ambalaj	için	yüksek	hızlı,	su	bazlı	mürekkep	
püskürtmeli	sistem	geliştirdi.	PacJet	FL830		su	bazlı	mürekkep	
püskürtmeli	sistem	fleksibıl	ambalaj	için	dijital	baskıda	yeni	
dönem.

Fleksibıl		ambalajla	ilgili	de	SCREEN	firmasının	bomba	gibi	
düşen	bir	açıklaması	oldu.	Yapılan	açıklamada,	830	mm	
eninde	PET	ve	OPP	malzemelere(şu	anda),	beyaz	rengi	de	
kullanarak	gıda	güvenliği	düzenlemelerine	uygun	su	bazlı	
1200dpi	çözünürlükte	baskı	yapabilen	ink-jet	bir	sistemin,	
PacJet	FL830	ürün	ismiyle	Mart	2021’de	pazara	sunulacağı	
duyuruldu.	

Yüksek	kalitede	ve	üretkenlikte	dakikada	75	metre	baskı	
yapabilecek	sistem,	konvansiyonel	sistemlerle	üretimi	problem	

olabilen	4.000metre	ve	altındaki	iş	miktarlarına	doğrudan	
cevap	verecek.	Fleksibıl	ambalajın	yanı	sıra	başka	ürünlerde	
de	değerlendirilebilecek	sistem,	üreticilerin	yeni	pazarlar	
oluşturmasına	büyük	katkı	sağlayacak.

Bir	sene	öncesine	kadar	salgın	henüz	yokken,	sanki	pazarda	hiç	
zorluk	yaşanmıyormuş	gibi	şimdi	de	üreticilerin	salgın	sebebiyle	
kayıplar	ve	değişkenliklerle	uğraşması	gerekiyor.	Firmalar,	artık	
pandemi	ve	post-pandemi	etkileri	ile	karşı	karşıya	kaldılar	ve	
kalacaklar.

Firmaların,	esnek	üretim	yapabilmelerinden	daha	ileri	bir	aşama	
olarak;sosyal,	ekonomik	ve	psikolojik	faktörlerden	etkilenecek	
tüketicilerin	oluşturduğu	değişken	pazar	yapısı	ve	gereklilikleri	
nedeniyle,	değişime	ihtiyacı	olacaklarını	öngörüyoruz	ve	
değişimlerini	gerçekleştirirken	yeni	pazar	fırsatlarına	sahip	
olmayı	isteyeceklerini	düşünüyoruz.

Mevcut	rekabet	şartlarına	eklenecek	yeni	pazar	şartları,	
statik	yapıların	zorlanması	ile	değişkenliklere	karşı	yetersiz	
kalması	ve	dar	bir	alanda	sıkışmasıyla	sonuçlanacak.	Bu	
yeni	şartlara	ve	değişkenliklere	karşı	bir	alternatif		tercih	
oluştururken,	yüksek	üretkenlikte	esneklik	sunmasına	ve	
yapılamayan	yenilikleri	yapması	sayesinde	yeni	pazarlar	
oluşturma	yeteneğine	sahip	olmasına	bakmak	yardımcı	
oluyor.	Elektroser,	yatırımlarını	ve	bilgi	birikimini,	değişimin	
gerekliliğine	inanan	f	irmaların	amacına	hizmet	etmek	
doğrultusunda	yapıyor.	İş	yapısını	çeşitlendirip	kendinden	
başlayarak	‘Değişim	için	değişin!®‘	fikrini	dile	getirerek		
uygulamaya	aldık.

https://sarasotainstitute.global/the-
consumer-in-the-age-of-coronavirus/
https://www.screen.co.jp/ga/en/news/
letter/gan200520-2
https://www.screen.co.jp/ga/en/news/
letter/gan200520-1
https://www.screen.co.jp/ga/en/product/
category/flexiblepack-ij/pacjet-fl830
https://youtu.be/wCCmaFwpEdw		

İletişim: Elektroser	Şirketler	Grubu		
Turgut	Karcı	
turgut.karci@elektroser.com.tr	
www.elektroser.com
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HAZIRLAYAN: Ekrem	Hirve,	Üretim	ve	Planlama	Yöneticisi	hubergroup	Türkiye

Markaların tüketici iletişiminde  renkler başrolde olup bağlantı kurarlar. 
Görsel bir algı olan rengi yönetmek, algıları da doğru şekilde yönlendirmektir. 

Sizin Renginiz Sizin Verimliliğiniz

Firmalar	markalarıyla	
son	kullanıcıya	
dokunmaya	ve	
onunla	duygusal	bağ	
kurmaya	çalışırlar.	
Bunu	yaparken	
birçok	parametreden	
faydalanırlar.	En	önemli	
parametrelerden	bir	
tanesi	de	renklerdir.

Renkler	bir	baskının	
görselini	oluşturur	
ve	tüketiciyle	direkt	
bağlantı	kurulmasını	
sağlar.	Renk	kimi	
zaman	ilgi	çekici,	kimi	
zaman	bilgilendirici,	
kimi	zaman	da	markayı	
tanımlayıcıdır.

Renk	kavramı,		ışığın	değişik	dalga	boylarının	gözün	retinasına	
ulaşması	ile	ortaya	çıkan	bir	algılamadır.	Rengi	yönetmek,	
algıları	doğru	şekilde	yönlendirebilmektir.

Üretimde		zaman	ve	verimlilik	önemli	olup	renk	yönetim	
sistemleri	verimliliği	arttırır.	
hubergroup		verimliliği	artırmak	adına		başlattığı		hu-track	
ve	hu-weigh		projesi	mürekkep,	ölçüm	ve	renk	tutarlılığının	
tümünü	kapsayan	uzmanlığını		içeriyor.

Peki Algısal Olan Bir Şeyi Nasıl Yönlendireceğiz?
Dalga	boyu	kavramı,	renk	kavramı	tanımında	geçiyor	olup	
dalga	boyu	ölçülebilir	olduğundan	rengi	ölçmek	mümkündür	
ve	yazılım	ve	cihazlarla	ölçerek	yönetmek	kolaydır.

Bu	cihazlar	,	renk	ile	ilgili	ölçümleri	aktarır	ve	basılan	rengin	
doğruluğu	konusunda	bilgi	verir	ve	sizi	yönlendirir.	

Renk	yönetim	sistemleri	
verimliliği	arttırır.	Üretim	
yapan	bir	firma	için	zaman	ve	
verimlilik	büyük	önem	taşır.	
Hangi	sektör	olursa	olsun	bir	
ürünü	müşteriye	zamanında	
hatasız	ve	sorun	yaşamadan	
en	hızlı	şekilde	ulaştırmanın	
yolu	verimlilikten	geçer.	
Firmalar,		kendi	bünyelerinde	

daha	hızlı	ve	verimli	olmak	için,		verimlilik	arttırıcı	faaliyetlere	
zaman	ayırarak		projeler	üretiyorlar.	

Matbaa	sektöründe	bir	ambalajın	baskı	aşamasında	sorunsuz	
ve	hızlı	üretilmesi	ile	bu	baskı	esnasında	çıkan	fireler	arasında	
bir	denge	vardır.	Dengeyi	ne	kadar	iyi	kurarsanız	ve	bu	süreci	
ne	kadar			iyi	yönetirseniz,		çıkan	fireleriniz	o	kadar	az	ve	
yaptığınız	iş	de	bir	o	kadar	hızlı	olur,	aynı	zamanda	renk	ve	
üretim		verimliliği	olabildiğince	artmış	olur.	hubergroup	
olarak	verimliliği	artırmak	adına	siz	müşterilerimizi	bir	adım	
öteye	taşımak	ve	‘Mürekkepten	de	öte’	olduğumuzu	göstermek	
için	hu-track	ve	hu-weigh	projesini	başlattık.

hu-track	ve	hu-weigh;	hubergroup’un		en	yenilikçi	ürünü	olup	
mürekkep,	ölçüm	ve	renk	tutarlılığının	tümünü	kapsayan	
uzmanlığımızı	sizlerle	buluşturuyor.		hu-track	yavaş	olan	baskı	
hazırlık	sürecini	hızlandırarak	ve	basit	bir	renk	eşleştirme	
işlemi	için	güvenli	renk	iletişimi	sağlayarak,	bu	bilgiyi	baskı	
ortamındaki	yerleşik	renk	kontrolü	mekanizmasına	taşıyor.	
Böylece	hu-track	sistemi	ile	ofisten	baskıya	fiziksel	numuneyi	
taşımaya	gerek	kalmıyor.

Bu	sistemin	genel	etkisi	mürekkep	ve	materyal	sarfiyatının	
olabilecek	en	optimum	durumda	olmasıdır.	İnsan	uzmanlığı	
ile	genellikle	yeni	işlerde	üç	ya	da		beş	doğrulamada	hatta	zor	
işlerde	altı	ya	da		sekiz	doğrulamada	renk	onayı	alınırken,			
hu-track	ve	hu-weigh	ile	bir	ya	da	iki	doğrulamada	renk	onayı	
alınabiliyor.	Ayrıca	kalan	mürekkepleri	tekrar	başka	bir	
işte	de	kullanmak	mümkün.	Çünkü	hu-track,	reçeteleri	ve	
doğrulamaları	tek	bir	komponente	ve	miktarına	kadar	saklıyor.	
Bu	aynı	zamanda	GMP’ye	uygun	şekilde	izlenebilirlik	sağlıyor.
 

hu-track	ve	hu-weigh	,		yenilikçi	iş	akışı	ile	birlikte	kullanıcıya	
yeni		olanaklar		sunarak	dikkatini	tamamen	baskıya	
vermesini	sağlayıp		iş	ve	renk	verimliliğini	artırıyor.		Baskı	
operasyonlarınızın	kalitesi,	verimliliği	ve	karlılığı	hu-track	
ve	hu-weigh	ile	birlikte	çok	net	bir	şekilde	atağa	geçebiliyor.	
Bu	sistem,		bir	cihaz	ve	yazılım	değil,		sizin	iş	akışınızı,	
verimliliğinizi	bir	üst	seviyeye	çıkartan	yenilikçi	bir	teknolojidir.

Daha	fazla	bilgi	almak	için	Kalite@
hubergroup.com	mail	adresimiz	
aracılığıyla,	hubergroup	Türkiye	
Teknik	Uzmanlarımızdan	destek	
alabilirsiniz.	

İletişim: hubergroup	Türkiye	Tel:	
0212	670	34	34	Faks:	0212		670	34	
37	www.hubergroup.com.tr
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HAZIRLAYAN: Ebru	Pocan,	Plasto	Group

Dijital uygulamaları barındıran teknolojilerle değer geometrisi oluşturan ekonomik 
makinelerin mimarı Kohli. Kohli rotogravür baskı, laminasyon,  ekstrüzyon kaplama 
ve dilimleme makineleri Endüstri 4.0 uygulamalarını kapsıyor... 

Ambalaj Sektöründe 
Değer Katan Ekonomik Yatırım 
ile Geleceği Yakalamak

Türkiye’de	yer	alan		mevcut	sektörler	içinde	ambalaj	sektörü,	
en	iyilerden	biri.	Bu	bilgi,	otomobil	ya	da	tekstil	gibi	direkt	
tüketiciyle		teması	olmadığı	için	geniş	kitleler	tarafından	
bilmese	de,	sektörün	içinde	olanların	çok	iyi	bildiği	bir	
gerçek.	Türkiye’de	ambalaj	sektöründeki	makine	parkurları,	
üretimdeki	operatörler,	yönetici	ve	mühendisleri	kısacası	
sektörün	tüm	ekipmanları	ve	kişileri	ehil.	Bu	nedenle	Türkiye	
ambalaj	sektörü	şu	an	lojistik	konumunun		da	etkisiyle	
dünyanın	dört	bir	yanına	rahatlıkla	kendinden	emin	ihracatlar	
yapıyor.	Bu	durum	da	ambalaj	sektörünü,		yatırımcılar	
açısından	ilgi	çekici	hale	getiriyor	ve	sektördeki	üreticilerin	
sayısını	her	geçen	yıl	arttırıyor.
 

Diğer	taraftan	Ambalaj	sektöründe	Türkiye’nin	ileri	seviyede	
olması		kullanılan	ambalaj	ekipmanlarının	özelliklerinin	ve	
teknolojisinin	önemini	artırıyor.	Firmalar,	yüksek	kalitede,	
yüksek	verimlilikte	çalıştırabilecekleri	makine	ve	ekipman	
arayışına	giriyorlar.	Ancak,	yukarıda	belirtildiği	gibi	üretici	
sayısının	artması	ve	bunun	firmalara	daha	rekabetçi	bir	piyasa	
olarak	yansımasından	dolayı	tüm	üretimlerde	olduğu	gibi	
ambalaj	sektöründe	de	karlılığın	azalmasına	sebep	oluyor.
 

Kısacası,	Türkiye’de	ambalaj	üreticilerinin,	üretim	
kapasitelerini	diğer	sektörlere	göre	daha	rahat	
doldurabilmeleri	ve	sektördeki	iş	gücünün	konuya	hakim	
olması	gibi	nedenlerle	diğer	dünya	ülkeleri	ile	rekabet	
edebilme	özelliğini	beraberinde	getiriyor.	Bu	durum	yatırımcı	

acısından	ilgi	çekmekle	birlikte	rekabetçi	fiyatlar	sunma	
gereksiniminden	dolayı	üreticilerin	kar	oranını	düşürüyor.	Bu	
da	üretici	firmaları	üst	kalitede	makine	ve	ekipmanları	daha	
uygun	fiyata	arama	arayışına	yöneltiyor.
 

Diğer	taraftan	hepimizin	bildiği	üzere	özellikle	Avrupa,	
ambalaj	ve	plastik	sektöründe	makine	üreticiliğinde	uzunca	
yıllar	hep	liderdi.	Ancak	Avrupa’daki	genç	nüfusun	azalması,	
maliyetlerinin		yüksek	olması	ve	benzeri	nedenlerle	
Avrupa’daki	makine	fiyatları,	ambalaj	üreticilerinin	makine	
yatırımlarının	amortisman	süresini	uzattı.		Asya’daki	genç	
ve	iyi	eğitimli		nüfus,	Avrupa	ülkelerine	rekabetçi		olabilmek	
adına	çok	büyük	bir	avantaj…		Asya	ülkeleri	bu	durumu	
geçtiğimiz	20	yılda	çok	iyi	değerlendirdi.	Özellikle	temsilcisi	
olduğumuz	Kohli	Industries’in	de	içinde	bulunduğu	
Hindistan;		kalabalık	nüfusu	ve	büyük	çoğunluğunun	iyi	
derecede	İngilizce	konuşabilmesi,		en	önemlisi	çok	sıkı	bir	
disipline	sahip		eğitim	sistemleri	içinde		çok	iyi	nitelikte	
mühendisler	yetiştirmeler	i	mevcut	avantajlarını		iyi	
değerlendiren	bir	Asya	ülkesi	oldu.		2000’li	yılların	başında	
Hindistan,	bir	çok	sektörde	olduğu	gibi	ambalaj	sektöründe	
de	hızlı	bir	yükselişe	geçti.		Kohli	Industries,	bu	anlamda	
güçlü	Ar-Ge’si	ve	mühendisliği	ile	Türkiye	de	en	fazla	makine	
parkuruna	sahip	Asya	firması…
 

Kohli’nin		tüm	makineleri		modüler	tasarımı	ile		gelecekte	
gelecekteki	yeniliklere	hazır.

Solventsiz Rotogravür Baskı Makinesi Solvent Bazlı Rotogravür Baskı Makinesi



Kohli  Industries  Ambalaj Dönüştürme 
Endüstrisine  Uzmanlık, Teknoloji ve 
Hizmet Sağlıyor 
1972	yılında	kurulan	Kohli	Industries,	teknolojisini	her		yıl	
bir	önceki	yıla	göre	daha	da	geliştirerek	yoluna	devam	ediyor.	
Üretiminde;		rotogravür	baskı,	laminasyon	ve	dilimleme	
makineleri	bulunan	Kohli	Industries,	2019	yılı	itibariyle	
de	ekstrüzyon	kaplama	makineleri	de	üretmeye	başladı.	
Ekstrüzyon	kaplama	ve	laminasyon	makinelerinin	pazar	
dinamiklerini	değiştirmek	için		Kohli,	ekstrüzyondaki			en	son	
teknolojiyi	ve		web	kullanım		çözümlerindeki		yetenekleri	ile	
birleştirerek		çok	yönlü	ekstrüzyon	laminasyon		makineleri	
(ECL)	oluşturuyor.

Kohli,	makine	üretiminde		her	ayrıntıya		ayrı	önem	veriyor.	
Makineyi	oluşturan	tüm	bileşenlerin	üstün	kalitede	olmasını	
sağlamak	için	QC	departmanına	kapsamlı	bir	yatırım	yapan	
Kohli,	atıkları	en	aza	indiren	ve	daha	çevre	dostu	makineler	
üretmek	için	üretim	sürecini		de	geliştiriyor.	Tüm	makinelerini		
maksimum	üretkenlik	için	tasarlayan	Kohli	makinelerinin	
tümü,		minimum	insan	gücü,	enerji	ve	bakım	gerektiriyor.	
Tüketici,	piyasa	tercihlerine	bağlı	olarak	sürekli	değişen	üretim	
tercihlerini	bağlı	olarak		Kohli,	tüm	makineler	için	modüler	bir	
tasarım	izleyerek	gelecekte	ekonomik	iyileştirmeler	yapılmasını	
sağlıyor.	Yüksek	düzeyde	güvenlikli	tüm	makineleri;		ISO,	CE	ve	
AB	güvenlik	standartlarına	göre	üretiyor.

Kohli,	küresel	müşterilerinin	özel	ihtiyaçlarını	karşılamak	
üzere	makineleri	tasarlama	ve	özelleştirme	konusunda	
teknolojinin	nimetlerini	iyi	kullanan	esnek	bir	yeteneğine	
sahip.	Kohlinin	uzmanlığı	yeni	ambalaj	tesislerinin		
planlanması,	düzenlenmesi	ve	malzeme	akışının	yönetimi
konusunda	danışmanlığı	da	kapsıyor.	Düzgün	ve	etkili	makine	

performansı	ve	şirket	içi	bakım	için	kapsamlı	bir	eğitim	
programı	sağlıyor.		

Şunu	rahatlıkla	söylemek	mümkün;		bugün	Türkiye’deki	
ambalaj	konverting	firmalarına	Uzakdoğu’da	rotogravür	
sorulduğunda	ilk	cevapları	Kohli	Industries	oluyor.

Halen	Kohli	Industries,		350,	400	ve	450	metre/dk	hızlarına	
sahip	elektronik	şaftlı,	kolay	iş	değişikliğini	sağlayan	trolley	
özelliğine	ve	tüm	dünyadaki	en	son	eğilimli		teknoloji	ile	donatılı	
rotogravür		baskı	makineleri	üretiliyor.
Tüm	bahsi	geçen	özellikleri		analiz	ettiğimizde		ulaştığımız	
nokta;		Kohli’nin	ürettiği	rotogravür		baskı		makinelerinin		
Avrupa’da	üretilenler	ile	kıyaslanabilir	düzeyde	olduğudur.		Bu	
da	kar	marjlarının	düştüğü,	maliyetlerin	minimize	edilmeye	
çalışıldığı	günümüz		koşullarında	rotogravür		baskı		makinesi	
ihtiyacı	olan	firmalar	için	bir	avantaj.	İçinde	bulunduğumuz		şu	
günlerde	bir	süredir	tüm	küresel	yaşamı		etkileyen	Covid-19		
pandemisi		içinde		acil	ihtiyaç	duyulan	gıda	ambalajların	büyük	
miktarlarda,		yüksek	kaliteli		basılması,		rotogravür	baskıyı	
endüstrinin	gündeminde	bir	üst	noktaya	taşıdı.		Yoğun	taleplerin,	
mükemmel	bir	baskı	kalitesi	içinde		karşılanmasında		dijital	
teknolojilerinin	bünyesinde	yer	alan		rotogravür	baskı	makineleri	
oldukça	başarılı.		Bu	noktada		Türkiyeli		konverting	firmaları,	
Avrupa	kalitesinde		rotogravür	baskı	makinesini	uygun	fiyata		
Kohli	Industries’den	rahatlıkla	tedarik	edebiliyorlar		ve	bundan	
dolayıdır	ki;		Kohli,	Türkiye’de	oldukça	tanınan	bir	marka	oldu.
 

Kohli,	rotogravür	baskının		yeniden	doğuş		dönemini,		Ar-Ge	
ve		teknoloji	uygulamaları	ile		en	iyi	değerlendiren	firmalardan.		
Kohli’nin	Türkiye’de	ve	çevre	ülkelerde	55	adet	kurulu	makinesi	
bulunuyor.	Bunun	içinde		Plasto	Group	bünyesinde	yer	alan	
konusunda	uzman	ve	deneyimli	mühendis	kadrosu	ile	Mart-
2020	itibariyle	kurulum	ve	servis	hizmetine	başladı.
 

Bunun	yanı	sıra	Kohli,	bütün	makinelerinin	tüm	modellerinde	
Endüstri	4.0	yazılımı	simülasyon	sistemini	uygulamaya	
başladı.	Fabrikadaki	bütün	makineler	dijital	olarak	
etkinleştirilmiş	durumda.	Kohli		Endüstri	4.	0	uygulamaları	ile	
daha	az	zaman,	daha	az	fire,	daha	az	işçilik	maliyeti,	daha	az	
sermaye	yatırımı	ve	daha	az	enerji	tüketimi	ile	üretimde	daha	
fazla	verimlilik	sağlıyor.	Kısacası	işletme	maliyetleri	azalırken,	
üretim	kazançlarını	artırıyor.		
 

İletişim: Plasto	Group	Tel:	0216	533	42	33	
www.plastoambalaj.com	
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Elektronik Rotogravür Baskı Makinesi
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HAZIRLAYAN: Cem	Yılmaz,	Etiket	ve	Ambalaj	Satış	Temsilcisi	Matset	Makine	ve	Malz.	San.	Tic.	A.Ş.

Dijital baskının bundan sonra ambalajdaki yükselişi  hızla devam edecek...

Dijital Baskının Fleksibıl 
Ambalajdaki Yükselişi

Dünyada	
ve	özellikle	
ülkemizde	gelişen	
sektörlerden	olan	
etiket	ve	ambalaj	
sektörü	geride	
bıraktığımız	2019	
senesinde	bir	
milyar	doları	aşkın	
dış	ticaret	fazlası	
verdi.		Bu	rakamın	

artarak	devam	edeceği	ön	görülüyor.	Ülkemizde	etiket	ve	
ambalaj	sektörünün	gelişmesi	ile	ihracat	rakamları	yükseldi,		
bu	nedenle	farklı	ve	katma	değerli	işlerin	önemi	arttı.	Çağın	
eğilimlerini	yakalamak	ve	katma	değerli	üretim	yapabilecek	
parkura	sahip	olmak,	üreticiler	için	geniş	bir	hareket	alanı	
yaratıyor.	Tüketicinin	karar	aşamasını	incelemek	için	yapılan	
bir	araştırma,	etiket	ve	ambalajın	bu	süreçte	işlediği	önemli	
rolü	gözler	önüne	seriyor.		

Bir	markette	çıkartılan	ısı	haritasına	göre	tüketicilerin	
ortalama	karar	aşaması	beş	saniyedir.	Bu	durum	bize	
tüketicinin	önceden	belirlediği	bir	markayı	almaya	geldiğini	
gösterdiği	gibi,	kararını	çoktan	vermiş	tüketiciye	ulaşmak	
için	üreticilerin	beş	saniyesi	olduğu	anlamına	gelebilir.	
Aynı	içeriğe	sahip	ürünlerin	dizildiği	bir	rafta	öne	çıkmak	
üreticilerin	önceliğidir.	Tüketici	bir	rafın	önünde	durup	
markaları	incelediğinde	kafasında	öncelikli	bir	marka	olsa	
bile,	onun	dikkatini	çekebilmek	büyük	önem	arz	ediyor.	Bu	
nedenlerden	etiket	ve	ambalaj	bir	ürünün	kimliğidir,		desek	
abartmış	olmayız.	Ürün	görünürlüğü	pazarlama	ve	satış	
departmanlarının	en	büyük	öncelikleri	arasındadır.	Ancak	
fark	yaratan	ve	kaliteli	görünürlüğü	sağlamış	üreticiler,	
standartların	ötesine	geçerek	rakipleri	arasında	öne	
çıkıyorlar.	

Standartların	ötesine	geçen	işlere	baktığımızda	da	gravür	
baskıdan	ziyade	dijital	ile	basılmış	işler	olduğunu	görüyoruz.	
Bunun	öncelikli	nedeni	katma	
değerli	ambalaj	işlerinin	yüksek	
hacimli	olmaması	ve	görece	
orta-düşük	hacimli	işler	olmaları.	
Bu	işlerin	provaları,	dijital	
baskı	makineleri	ile	bir	günde	
alınabilirken	konvensiyonel	
makinelerde	bu	süreleri	yakalamak	
olanaksız.	HP	Indigo	20000	dijital	
baskı	makinemiz,	özellikle	katma	

değerli	ambalaj	baskısı	için	tasarlanmış	bir	üretim	makinesidir.	
Termin	süresinizi	kısaltması,	prova	baskıların	kolayca	alınması	
ve	kusursuz	baskı	kalitesi	ile	ambalaj	üreticilerine	üstünlük	
sağlıyor.

Dijital	baskı	makineleri	son	yıllardaki	gelişmeleri	ile	yalnızca	
etiket	sektöründe	değil	ambalaj	sektöründe	de	yoğun	bir	
şekilde	üretime	katkı	sağlıyor.	Günümüz	dünyasında	aynı	
ürünün	onlarca	alt	ürünü	ve	yan	ürünü	olabiliyor.	Bundan	
dolayı		tek	ürünün	tonlarca	ambalaj	siparişinden	ziyade	
onlarca	çeşitli	ürünün	siparişleri	üreticilere	geliyor.	Bu	da	
düşük	hacimli	işlerin	çoğalması	demek.	Bu	noktada		dijital	
ambalaj	makineleri	üreticiye,	hem	hız	hem	de	düşük-orta	
hacimli	işlerini	aynı	baskı	kalitesinde	almasını	sağlıyor.

Hem	ürünlerin	çeşit	olarak	fazlalaştığı	için	ürün	başına	
düşen	ambalaj	siparişleri	hem	de	gelişen	teknolojinin	
özellikleri,	büyük	şirketler	tarafından	ambalajlarında	
istendiği	için	dijital	dönüşüm	önümüzdeki	birkaç	yıl	içinde	

daha	da	hızlanacak.	Çok	çeşitli	
düşük-orta	hacim	işleri	üretebilme	
kapasitesine	katkısı,	termin	sürelerini	
geriye	çekmesi	ve	maliyeti	ile	
dijital	ambalaj	makineleri	sektörde	
yükselişine	devam	edecek.		

İletişim: Matset	Makine	ve	Malz.	San.	
Tic.	A.Ş.	Tel:	0	212	270	05	95	
cem.yilmaz@matset.com.tr
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HAZIRLAYAN: SISTRADE	–	Software	Consulting	S.A

Fleksibıl ambalaj üreticileri süreçlerini entegre Sistrade® MIS|ERP sistemiyle nasıl iyileştirebilir?

Tek Bir Üretim Emri ile Plastik 
Granülden Bitmiş Ürüne

Herhangi Bir Sistem Seçmeden Önce
Şirketinizin	neden	MIS|ERP	sistemine	yatırım	yapması	
gerektiği	ile	ilgili	ikilemle	karşı	karşıya	kaldığınızda	genellikle	
göz	önünde	bulundurulması	gereken	konular,	kısa	ve	uzun	
vadeli	maliyetlerin	ne	olduğu,	nasıl	bir	çaba	sarf	edileceği	ve	
şirketin	bu	sistemden	nasıl	yararlanabileceğidir.	Ancak	başka	
bir	bakış	açısı	olarak,	işinizi	ve	üretim	süreçlerinizi	yönetmek	
için	MIS|ERP	sistemine	yatırım	yapmamanın	maliyetlerinin,	
çabalarının	ve	faydalarının	neler	olduğunu	ve	bunların	nasıl	
ölçülebileceğini	düşünün.	

Seçime Pratik Bir Yaklaşım
MIS|ERP	çözüm	seçimi	genellikle	çok	zaman	alan	bir	süreçtir.	
Sistem	tedarikçisinin	nasıl	seçileceği,	şirketinizin	hangi	
departmanlarının	seçim	sürecinde	yer	alması	ve	uygulamadaki	
rollerinin	ne	olması	gerektiği,	şirketinizi	şu	anda	yönetmek	
için	tam	olarak	hangi	araçları	kullandığınız,	bu	araçlardan	
vazgeçmek	mi	yoksa	sisteme	dahil	edilmesini	mi	istediğiniz	
gibi	sayısız	sorular	ortaya	çıkmaktadır;	çünkü	hiçbir	sistem	
tedarikçisi	şirketinizi	sizden	daha	iyi	bilemez.	

MIS|ERP	tedarikçisine	dair	seçim	sürecinizin	en	önemli	
kısmı	aslında	tüm	olası	ERP	sağlayıcılarının	kısa	bir	listesini	
yapıyor.	Bunları	sizin	iş	sürecinizi	destekleyen	dikey	
uygulamalara	sahip	olanlara	ulaşmak	için	genel	çözüm	
sağlayıcılardan	özele	doğru	sıralayabilirsiniz.	Bu	epey	bir	
zaman	tasarrufu	sağlar.

Çalışanlarınızı	seçim	sürecine	dahil	edin,	böylece	sistem	
seçimi	ile	ilgili	kendi	içgörülerini	ve	senaryolarını	size	
sunacaklardır.	Bu	sürecin	bir	parçası	olmak	aslında	
uygulamanın	başarısına	olan	bağlılıklarını	artırabilir.	MIS|ERP	
sistem	seçim	ve	uygulama	sürecine	BT	departmanının	yanı	
sıra	diğer	departmanları	da	dahil	etmek	çok	önemlidir,	çünkü	
MIS|ERP	sistemi	tüm	iş	ve	üretim	süreçlerini	kolaylaştırmak	
adına	harika	araçlar	sağladığı	için	başarılı	bir	uygulama	BT	
alanının	çok	ötesine	geçer	ve	ilgili	tüm	departmanların	bu	
süreçte	görev	almasını	gerektirir.

 MIS|ERP Sistrade® - Hepsi Bir Arada
Fleksibıl	ambalaj	sektöründe	neredeyse	günlük	olarak	yaşanan	
değişiklikler	doğrultusunda	MIS|ERP	sistemlerinin	de	bu	
değişikliklere	uyum	sağlayabilmesi	çok	önemlidir.	Sistrade®	
MIS|ERP	de	fleksibıl	ambalaj	şirketlerinin	ihtiyaçlarına	göre	
tasarlanarak	geliştirildi.	Böylece	bu	sektör	için	gerekli	olan	
süreçleri	ve	standartları	takip	edebiliyor.

Dikey	bir	MIS|ERP	çözüm	tedarikçisi	olarak,	fleksibıl	ambalaj	
üreticilerine,	işlerine	uygun	yazılım	verilmesini	sağlamaya	
kararlıyız.	Fiat	teklifinin	oluşturulduğu	ve	ham		maddenin	
tüketildiği	andan	bitmiş	ürünün	müşterinize	gönderilinceye	
kadarki		tüm	aşama	bilgilerini	kaydetmek	ve	size	sunmak	
bizim	görevimizdir.

İş	ve	üretim	süreçlerine	yönelik	olarak	içerdiği	birçok	özellik	
dışında	SISTRADE,	teknik	veri	sayfasını	yani	ürün	reçetesini	
daha	kolay	ve	doğru	bir	şekilde	tanımlama,	bu	sırada	silindir	
ve	klişe	oluşturma/seçme,		yeni	filtrelerle	kolay	bir	şekilde	
istenen	bilgilere	ulaşma	olanağı	sunuyor.	Fleksibıl	ambalaj	
üreticileri,	fiziksel	ve	mekanik	ürün	özelliklerine	bu	teknik	
veri	sayfası	arayüzü	ile	erişerek	daha	iyi	bir	işlem	ve	kalite	
kontrolü	sağlayabiliyor.

Şirketinizde	fiyat	teklifi	hazırlayan	kişiler	kim	olursa	olsun,	
doğru	ve	hızlı	olmaları	gerekir.	Kesin	ve	hızlı	fiyat	teklifi	
oluşturabilme,	başarılı	ve	karlı	bir	iş	için	anahtardır.	Dikkate	
alınması	gereken	çok	sayıda	süreç	ve	detay	içeren	fiyat	
teklifleri	için	Sistrade®	Teklif	modülü	gerekli	olan	her	adımı	
içererek	daha	doğru	sonuçlar	almaya	yardımcı	olur.	Tüm	
süreci	daha	da	hızlı	hale	getirmek	için	Sistrade®	şimdi	sipariş	
ekranından	ilişkili	fiyat	teklifi	ya	da	üretim	emri	ekranlarına	
doğrudan	bir	bağlantı	sağlıyor.	Ayrıca	fiyat	teklifi	son	değerleri	
şimdi	birkaç	döviz	biriminde	fiyatları	göstermektedir,	kullanıcı	
silindir	yönetimi	hakkında	çok	daha	fazla	bilgiye	sahip,	
ayrıca	sistem	baskı	işinin	zorluğuyla	ilişkili	fire	yüzdesini	de	
gösteriyor.
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Kendinden yapışkanlı etiket üreticisi Hasnet Etiket, Danimarkalı baskı makineleri  
üreticisinden yeni bir Nilpeter FA-Line satın aldı.

Hasnet Etiket Dördüncü Nilpeter FA-Line’ı 
Üretim Hattına Ekledi

Hasnet	Etiket	Ambalaj	San.	ve	Tic.	A.Ş.		İstanbul’daki	modern	
ve	çevre	dostu	fabrikalarında	yüksek	kaliteli	etiketler	tasarlayıp	
üretiyor.		Müşteri	memnuniyetini	en	üst	düzeye	çıkarmaya	
odaklı	Hasnet	Etiket;		malzeme	,	yeni	işleme	teknikleri	
araştırmaları	ile		en	yeni	makinelerle		etiket	çözümleri	ve	
verimli	hizmet	sunuyor.	

Hasnet’in	dördüncü	Nilpeter	makinesi	olan	yeni	FA-17,	
gelişmiş	otomasyon,	kayıt,	video	izleme	gibi		özelliklere	sahip.		
Nilpeter’in		konuya	ilişkin	yaptığı		açıklamaya	göre;	Hasnet		
bu	yeni	yatırımı	ile		yüksek	kalitede	etiket		üretimini	daha	da	
geliştirerek	“müşteri	memnuniyetini	en	üst	düzeye	çıkarmayı	
“	amaçlıyor.	Yeni	FA	17’nin		kullanım	kolaylığı,	verimliliği,		
Hasnet’in	etiket	baskısında	memnuniyeti		üst	düzeye	
çıkarmasına	yardımcı		olacağı	belirtiliyor.	

Kaynak: Nilpeter	SA

Flexible	tambala	retime	sürecinde	sağlanacak	iyileşmeler,	
herhangi	bir	şirket	için	çok	önemli	sonuçlar	doğurabilir,		
daha	az	atık	ve	daha	fazla	kar	ile	sonuçlanabilir.	Bunun	
yanı	sıra,	çevresel	etki	açısından	da	eşit	derecede	önemli	
olarak	enerji,	ham	madde	ve	atık	tüketiminin	azalmasına	
da	katkıda	bulunacak.
 

Seçiminizi Yaptıktan Sonra
MIS|ERP	sistemine	yatırım	yaptığınız	maliyet	ve	
çabalardan	bağımsız	olarak,	hatırlanması	gereken	en	
önemli	husus,	Yatırımın	Geri	Dönüşünün	(Return	of	
Investment)	MIS|ERP	tedarikçisinden	ziyade	şirketiniz	
tarafından	kontrol	edilmesidir.	Bu	nedenle	şirketlerin,	
sağlanan	araç	ve	çözümlerden	en	iyi	şekilde	yararlanması	
için	gerekli	tüm	önlemleri	almaları	çok	önemlidir.		
 

İletişim:	SISTRADE	–	Software	Consulting	S.A		
inov@sistrade.com	-	http://www.sistrade.com/

  

Dikey bir MIS|ERP çözüm tedarikçisi 
olarak, fleksibıl ambalaj üreticilerine, 
işlerine uygun yazılım verilmesini 
sağlamaya kararlıyız. Fiyat teklifinin 
oluşturulduğu ve ham maddenin 
tüketildiği andan bitmiş ürünün 
müşterinize gönderilinceye kadarki  tüm 
aşama bilgilerini kaydetmek ve size 
sunmak bizim görevimizdir.
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HAZIRLAYAN: Güven	Sonakın,	Satış	Direktörü	Teknova	Mat.Kim.San	ve	Tic.	A.Ş.

Özellikle değişen tüketici talepleriyle beraber, yenilenen ve gelişen özellikleriyle   
maliyetli kaliteli baskı seçeneği fleksoyu öne çıkarıyor.

Fleksonun  Devam Eden Yükselişi Teknova’nın 
Ar-Ge Çalışmalarına Kaynaklık Ediyor

Teknova,	baskı	ve	ambalaj	sektöründe	yaklaşık	olarak	20	
senedir	faaliyet	gösteren	yerli	sermayeli	bir	kimya	üreticisi.	Bu	
süre	zarfında,	ilk	yıllarda	öncelikle	ofset	baskı	alanına	yönelik	
bir	ürün	gamıyla	gazetelerin,	dergilerin	ve	yayıncıların	ağırlıklı	
olduğu	müşteri	gamımıza	yoğun	bir	şekilde	hizmet	verdik.	
Ancak	değişen	tüketim	alışkanlıkları	ve	artan	rekabet	koşulları	
ambalajın	hayatımızdaki	ağırlığını	her	geçen	gün	artırdı.	Bu	
aşamada	ambalaj	üreticileri	için	de	maliyetler	her	zaman	
olduğu	gibi	ön	plana	çıkan		konulardan	oldu.	

Teknova, ISEGA ve FOGRA Belgelerine Sahip
Flekso	baskı	tipi	ile	müşterilerine	hizmet	veren	firmaların	
daha	sık	tercih	edilmeye	başladığını	gözlemledik.		Dünya	ve	
Türkiye’deki	büyüme	rakamlarının	su	bazlı	flekso	baskı	için	
yükselişte	olduğunu	analiz	ettik.	Bunun	karşılığı	olarak	su	bazlı	
flekso	baskı	mürekkebi	ve	su	bazlı	dispersiyon	lak	üretimi	için	
geçtiğimiz	yıllarda	Esenyurt	üretim	tesisimizi	kapsayan	büyük	
bir	yatırımda	bulunduk.	Bu	yatırımın	sonucunda	pigmentten	
su	bazlı	mürekkep	pastası	üretimi,	su	bazlı	vernik	üretimi,	
otomasyon	kontrollü	dozajlama,	dolum	ve	mürekkep	üretim	
ünitelerimiz,	renk	yapımı,	kalite	kontrol	laboratuvarımız	ve	
Ar-Ge	ekibimizle	yalnızca	Türkiye’de	değil,		ihracat	yaptığımız	
30’u	aşkın	ülkeden	talepler	için	de	hizmet	veriyoruz.	Ayrıca	bu	
alanda	dünya	devi	olan	Tesa	Bant’ın	ana	temsilcilerinden	biri	
olarak	müşterilerimizin	bant	ihtiyaçlarını	da	karşılıyoruz.

Geri	dönüşüm,	çevre	duyarlılığı,	firmalar	ve	insanlar	için	düşük	
riskler	göz	önünde	bulunduruldukça	su	bazlı	mürekkep	ve	

laklarımızın	önümüzdeki	yıllarda	çok	fazla	ön	planda	olacağına	
inanıyoruz.	Geride	bıraktığımız	dört		yıl,		bize	bu	konuyu	
kanıtlar	nitelikte	oldu.	Flekso	baskı	alanındaki	faaliyetlerimizin	
şirket	içerisindeki	ciro	ağırlığı	ve	bunun	için	istihdamımız	
her	geçen	gün	büyüyor.	Buna	şuan	ofset	baskı	ile	üretim	
yapan	fakat	yeni	yatırımlarını	flekso	baskı	alanına	kaydıran	
müşterilerimiz	de	ekleniyor	ve	markamız	güçleniyor.

Ayrıca,	aldığımız	ISEGA	ve	FOGRA	belgeleri	ile	Türkiye’de	
uluslararası	pazarda	iş	yapmayı	hedefleyen	müşterilerimize	
sertifikalandırılmış	ürün	gamımızla	güven	veriyor	ve	destek	
oluyoruz.	

Baskıda Hızı Artırmak
Çalışma	alanımız	olan	su	bazlı	flekso	mürekkep	ve	dispersiyon	
laklar	için	şu	an	biz	üretici	firma	olarak	bu	ürünlerin	kuruma	
hızlarını	solvent	bazlı	muadillerine	çok	yakın	bir	seviyeye	
getirmiş	durumdayız.	Burada	önemli	konulardan	biri	de	baskı	
makinelerinin	bu	adaptasyonu	sağlamış	olmasıdır.	Çünkü	baskı	
hızını	artırırken	dikkate	alınması	gereken	en	önemli	konu	olan	
mürekkebin	baskı	yüzeyinde	zamanında	kuruması	için	yalnızca		
daha	hızlı	kuruma	kabiliyeti	olan	bir	mürekkep	çözüm	değil	
ne	yazık	ki.	Uygun	hat	mesafesi	ve	kurutma	üniteleri	ile	bu	
çalışmanın	desteklenmesi	hedeflenen	çok	yüksek	hızlar	için	
hayatidir.	Bunu	yalnızca	mürekkebin	üzerinden	sağlamaya	
çalışmak,		ancak	baskı	klişesinin	üzerinde	kurumuş	bir	
mürekkep	ile	karşılaşmamıza	neden		olacaktır.

Şu	an	OPP,PE,BOPP,PP	gibi	emici	olmayan	yüzeylerde	dahi	
başarılı	sonuç	veren	çok	hızlı	su	bazlı	flekso	mürekkeplere	
sahibiz.	Bu	ürünlerle	yıllardır	başarılı	uygulama	yapan	yerli	
ve	yabancı	pek	çok	müşterilerimiz	var.	Özellikle	alkol	türevi	
solventlerin	temininde	sıkıntıların	yaşandığı	şu	günlerde	
ambalaj	sektörü	için	bu	ürünler	bir	can	simidi	görevi	görebilir.	
Bu	alanda	su	bazlı	flekso	mürekkeplerimizi	ve	dispersiyon	
laklarımızı	kendi	tesisimizde	üretiyoruz.	Ancak	üretimini	
yapmadıklarımızı		temsilcilikler	kanalı	ile		dünyanın	saygın	
üreticilerinin	ürettiği	ürünleri	de	müşterimize	sunuyoruz.		

Üretmediklerimizi En İyilerden Temin Ediyoruz
Bant	alanında	dünyanın		lider	üreticilerinden	biri	konumunda	
olan	Almanya		kökenli,	TESA	bant	firmasının	temsilciliği	ile	
bobin	ekleme,	klişe	montaj	ve	kenar	kapama	vb.	birçok	bant	
için	müşteri	taleplerini	karşılıyoruz.

Seramik	aniloks	merdane	grubunda	İngiltere’de	bulunan	en	
büyük	aniloks	merdane	ve		sleeve(siliv)	üreticisi	olan	ve	aylık	
1.500’den	fazla	merdane	üretimi	ile	Avrupa’nın	bu	alandaki	en	
büyük	tedarikçilerinden	biri	olan	Cheshire	Anilox’un	Türkiye	
temsilciliği	ile	hizmet	veriyoruz.



77Pack Converting

SÖYLEŞİ

ISEGA Sertifikalı Su Bazlı Dispersiyon Laklar
Teknova,	uluslararası	ISEGA	sertifikası	ile	gıda	ambalajına	
uygunluğu	onaylanan		su	bazlı	dispersiyon	lak	ürün	ailesi	ile	
bu	alanda	hizmet	veren	müşterilerine	güvence	veriyor.	Ofset	
ve	flekso	baskı	alanlarında	tek	taraflı	ve	çift	taraflı	parlak,	mat,	
süper	parlak,	bariyer	lak	gibi	farklı	nitelikteki	ürün	gamımızla	
tüm	bu	ihtiyaçları	karşılayabiliyoruz.		Lak	uygulamasının	
ihtiyaçları	olan	parlaklık,	kuruma	hızı,	blok	direnci,	sürtünme	
direnci,	kayganlık,	çizilme	direnci,	gıda	ambalajına	uygunluk	
hususlarında	uluslararası	standart	kuruluşlarının	belirlediği	test	
prosedürlerinde	rakiplerine	üstünlük	sağlayan	bir	ürün	grubuna	
sahibiz.	

Bu	alanda	sahada	gördüğümüz	en	büyük	problemlerden	olan	flekso	
baskı	makinelerindeki	kuruma	problemine	çözüm	olan	hızlı	ve	parlak	
bir	lak	geliştirdik.	Pazarda	bu	ürüne	olan	talepten	ve	yaygınlığından	
çok	mutluyuz.	Bunun	yanında	yüksek	sürtünme	direncini,	parlaklığı	
ve	kuruma	hızını	aynı	anda	sağlayan	çift	taraflı	ofset	lakımız	da	kısa	
sürede	aldığımız	taleplerle	bizi	mutlu	ediyor.	Türkiye’de	üretim	
yapıyor	olmanın	ve	burada	bir	Ar-Ge	laboratuvarına	sahip	olmanın	
vermiş	olduğu	esneklik	ve	güç	ile			müşterilerimizin	kişiselleştirilmiş	
taleplerine	çok	kolay	uyarlanıyoruz.	

İletişim:	Teknova	Mat.Kim.San	ve	Tic.	A.Ş.	Tel:	Tel:	0212	485	
37	00	www.teknova.com.tr

SÖYLEŞİ: Ömer	Arslan,	İmaj	Otomasyon	San.	Tic.	Ltd.	Şti.	

“Flekso baskı,  gelişen teknolojiler ve baskı öncesi hazırlık için gerekli makine 
parkurundaki yenilikler sayesinde, geniş yelpazede materyale baskı yapabilmesiyle 
diğerlerinden bir adım öne çıkıyor.”

İmaj Otomasyon  üretim ve temsilciliği bir arada 
sürdüren bir firma. Firmanızı tanıtır mısınız? 
İmaj	Otomasyon	Ltd.	Şti.	2007	yıclında	kurulmuş		olup		
sektördeki	müşterilerimizin	ihtiyaçlarına	göre	makine	
üretimi	yapıyoruz.	Aynı	zamanda	yurt	dışında	temsilciliğini	
yaptığımız	markaların	satış	ve	servis	hizmetini	de	veriyoruz.		

Üretimlerinizden bahseder misiniz?
Özellikle	Etiket	sektörüne	hitap	eden	farklı	versiyonlarda	
kalite	Kontrol	dilimleme	ve	sarma	makineleri,	bobinden	
bobine	serigraf	baskı	makineleri,	klişe	bağlama	makineleri	
ve	sleeve	kesme	vb.	makine	üretimi	yapmaktayız.	
Makinelerimizi	müşterilerimizin	ihtiyaçlarına	göre	
kendimiz	tasarlıyor	ve	otomasyon	dahil	bütün	montajını	
kendimiz	yapıyoruz.
 

Temsilcilik çalışmalarına yönelmeniz hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
Yurt	dışından	Türkiye	de	bu	sektörde	çalışan	firmalara	
yönelik	temsilcilikler	ile	çalışıyoruz.	Iwasaki,	GEW,	
Astin,	FlexoConcepts,	Pamarco	Smag	ve	EyeC		firmaları	
temsilciliklerimiz	.	Bu	sayede	firmalarımız	için	en	ileri	
seviyede	teknolojiyi	takip	etmelerini	ve	büyüme	aşamasında	
doğru	yatırım	yapabilecekleri	segmentlerde	makine	
tavsiyeleri	veriyoruz.

Farklı baskı teknikleri  içeriyor;  flekso, ofset 
gibi  temsilci firmaların üretimleri. Bu konuda 
neler söyleyebilirsiniz?
Bu	seçenek	tamamı	ile	hedef	kitlesini	doğru	belirlemiş	

ve	ona	göre	ihtiyacı	olan	müşterimizin	talebine	göre	
şekil	alıyor.	Biz	bilgi	birikimimizi,		işe	daha	yeni	başlayan	
bir	firma	ya	da	yılların	tecrübesi	ile	bu	sektörde	faaliyet	
gösteren	firma	ayrımı	yapmadan	doğru	bilgiler	ile	
yönlendirme	yapıyoruz.

Fleksonun yükselişinin ardındaki gerçek nedir?
Her	baskı	tekniğinin	kendine	has	avantaj	ve	dezavantajı	
bulunuyor.	Letterpress,	ofset	ve	dijital	baskıların	fiyat	
performansına	baktığımızda	uzun	metraj	baskılarda	
sürekliliğini	korumasından	ötürü	flekso	bir	adım	önde	
ilerliyor.	

Flekso	baskı,		gelişen	teknolojiler	ve	baskı	öncesi	hazırlık	
için	gerekli	makine	parkurundaki	yenilikler	sayesinde,		ofset	
ve	dijital	baskı	kalitesine	yakın;			ama		onlara	istinaden	daha	
geniş	yelpazede	materyale	baskı	yapabilmesi	diğerlerinden	
bir		adım	öne	çıkıyor.	

Peki genelde baskıdaki verimliliği ve hızı 
arttırma konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Düzgün	bir	planlama	ve	operatör	eğitimleri	ile	yapılabilir.	
Günümüzde	gördüğüm	tüm	firmaların	ortak	sıkıntısı	her	
basılan	işin	çok	acil	olması	planlama	yapılmasını	maalesef	
engelliyor.		

İletişim:	İmaj		Otomasyon	San.	Tic.	Ltd.	Şti.	
Tel:	0212	220	31	96/	0212	220	41	16	Fax:	0212	220	45	08
info@imajotomasyon.com	
www.imajotomasyon.com

İmaj Otomasyon Çok Yönlü ve 
Teknoloji Odaklı 
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HAZIRLAYAN: Doğa	İpek,	Teknoprint	Baskı	Teknolojileri	A.Ş.

Bulunduğumuz yüzyılın koşulları gereği her an her yerde elektronik materyaller 
kullanıyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran bu elektroniklerin ve parçalarının, birbirleri ve 
bizimle haberleşmesini sağlayan programlara yazılım denir. 

Genel olarak bakıldığında, yazılımı üç ana türe ayırabiliriz: sistem yazılımı, 
uygulama yazılımı ve programlama yazılımı. Sistem yazılımları en basit tarifi ile 
işletim sistemi programlarıdır; Windows, IOS, Linux gibi. Uygulama yazılımları özel 
ihtiyaçları karşılayacak ve yardımcı olacak programlardır; örneğin Word ve Excel 
gibi. Programlama yazılımları ise bu işletim sistemlerinin ve uygulama yazılımlarının 
oluşturulabilmesi, geliştirilebilmesi için kullanılan programlardır; Java, C++, Pythonvb.

Ambalaj ve Etiket Endüstrisinde 
Yazılımın Yeri

Her	endüstride	
olduğu	gibi	ambalaj	ve	
etiket	endüstrisinde	
de	zaman	yönetimi	
ve	üretim	verimliliği	
çok	önemlidir.	
Günümüzde	müşteri	
talepleri	daha	spesifik	
düzeye	ulaşıyor.	
Ürünlerde	kullanılan	
ambalajlar,çeşitli	
pazarlara	özgü	olarak	
uygulanıyor.	Bu	da	
varyasyon	sayısını	
arttıran	bir	unsurdur.	
Dolayısıyla	daha	fazla	
veri	işlenmesi	daha	
çok	çeşitte	ürünün	üretilmesi	gerekiyor.	Sipariş	çeşitliliği	ile	
veriler	arttıkça,	planlama	ve	imalat	süreçlerinin	daha	hassas	
şekilde	yönetilmesi	gerekiyor.	Bu	süreçleri,	elle	doldurulan	
föyler,	Excel	tabloları	ve	makrolar	ile	yönetmek	çok	karmaşık	
hale	geliyor.	Bu	çeşitliliği	yönetebilecek	daha	verimli	
sistemlere	ihtiyaç	doğdu.	Bu	yüzden	de	yazılımlar	bu	aşamada	
hayat	kurtarıcı	rol	oynamaya	başladı.

Genel	olarak	baskılı	ambalaj	ya	da	etiket	firmasının	sipariş	
döngüsünü	oluşturan	adımlar:	Müşteri	talebi	alma,	teklif	
oluşturma,	sipariş	onayı,	sipariş	planlama,	baskı	öncesi	
hazırlıkları,	onay	yönetimi,	klişe/kalıp	hazırlığı,	üretim	
planlaması,	baskı,	baskı	sonrası,	kalite	kontrol,	sevkiyat,	
faturalandırma	ve	arşivlemedir.	Tüm	bu	aşamalar	çok	çeşitli	
fonksiyonlara	sahip	yazılımların	kullanılmasını	gerektiriyor.
Farklı	sektörlerde	de	kullanılan	ve	kendini	ispatlamış	yerli	
veya	yabancı	MIS/ERP	sistemleri	yukarıda	belirtilen	adımların	
çoğunu	başarılı	bir	şekilde	destekleyebiliyor.	Bu	yazılımlar	

sipariş	talebi	almak,	
fiyat	teklifi	sunmak,	
siparişe	dönüştürme,	iş	
akışının	oluşturulması,	
faturalandırma	
ve	arşivlemede	
kullanılarak	iş	yükünü	
azaltıp	sipariş	takibini	
yapabilmemizi	sağlar.	
Ayrıca	gerekli	stok	
takibini	sağlamak,	
tedarikçilerin	
uygunluğunu	kontrol	
etmek,	kalite/kontrol	
sonuçlarını	takip	
etmek	gibi	işlemler	de	
yine	bu	yazılımlarla	

sağlanabilir.	Ancak	özellikle	baskı	ile	ilgili	süreçler	standart	
ERP/MIS	sistemlerinin	desteklediği	fonksiyonların	dışında	
kalır.	Bu	yüzden	süreçleri	tek	bir	yazılım	ile	yönetmek	pek	
mümkün	olmuyor.	

Yukarıda	belirttiğim	üzere	baskı	ile	alakalı	süreçlerin	çoğu	
özel	yazılımlar	gerektirir.	Baskılı	ambalaj	ve	etiket	üretiminde	
standart	bir	ERP	yazılımı	şu	adımları	yeterince	destekleyemez:	
Baskı	dosyalarının	müşterilerden	alınması,	ön	kontrolünün	
yapılması,	eksikliklerin	kontrol	edilip	müşteriye	bildirilmesi,	
grafik	çalışmasının	yapılması,	baskıya	hazır	grafiğin	müşteriye	
onay	için	sunulması	gibi.	Ayrıca	baskı	süreçlerinin	en	
önemli	konusu	olan	renk	tutarlılığının	sağlanması	da	ERP	
yazılımlarının	fonksiyonu	değildir.	Renk	yönetimi	için	
kalibrasyon,	spektral	renk	tanımlaması,	dijital	prova,	soft	prova	
gibi	fonksiyonlar	içeren	çok	özel	yazılımlar	kullanılıyor.	Bu	
yazılımlar	onay	döngüsünü	yönetecek	kabiliyette	de	olabilir.	
Aynı	şekilde	kalıp/klişe	üretimi	de	Rip	gibi	özel	yazılımlar	
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gerektiriyor.	Baskı	masalarında	kullanılan	CIP	ve	kapalı	devre	
kalibrasyon	yazılımları	da	özel	yazılımlara	örnek	oluşturuyor.

Standart	ERP	yazılımlarının	eksik	kaldığı	bir	diğer	noktada	
üretimden	canlı	veri	çekme	ve	raporlama	kısımlarıdır.	
Günümüzde	endüstri	4.0	ve	IoT	uygulamalarını	önemi	
giderek	artıyor.	Ambalaj	ve	etiket	sektörü	özelinde	artık	
üretimde	daha	akıllı	cihazlar,	makineler	kullanılıyor.	Tüm	
bu	üretim	ekipmanlarının	birbirleriyle	merkezi	bir	yazılım	
altyapısı	üzerinde	konuşması	mümkün.	Baskı	sektöründe	
bu	konuyla	ilgili	ilk	adımlar	yaklaşık	15	sene	önce	JDF	
dosya	formatının	ortaya	çıkması	ile	atılmıştı.	Bu	format	
sayesinde	üretim	sürecindeki	tüm	akıllı	ekipmanlara	üretim	
ile	ilgili	verilerin	iletilmesi	ve	toplanması	mümkün	olmuştu.	
Günümüzde	üretimde	kullanılan	makineler	ve	bu	tarz	
altyapılar	oldukça	gelişti.	Artık	hemen	hemen	tüm	üretim	
ekipmanlarından	gerçek	zamanlı	üretim,	fire	ve	arıza	gibi	
verileri	çekmek	mümkün.	Ya	da	herhangi	bir	üretim	problemi	
ile	karşılaşıldığında	yazılımlar	kullanılarak	hata	veren	makine,	
üretim	saati,	operatör,	malzeme	bilgisi	gibi	verilere	ulaşılıp	
hatanın	kaynağını	bulunabiliyor	ve	hızlıca	müdahale	ediliyor.	
Bu	sistemler,	veri	tabanları	üzerinden	MIS/ERP	sistemleri	ile	
bütünleşik	olarak	çalışarak	gerçek	zamanlı	üretim	kapasitesi	
ve	maliyet	hesaplanabiliyor.	Vardiyalar	ve	hatlar	arasındaki	
maliyet	ve	verim	kıyaslamaları	doğru	bir	şekilde	yapılıp	
üretimde	gerekli	optimizasyonlar	sağlanabiliyor.

Ambalaj	üreticisi		yazılımda	bir	altyapı	oluşturmasının	ilk	
adımı	ERP	sistemi.

HybridSoftware	firması	tarafından	geliştirilen	Cloudflow,		yazılım		
altyapısının		tamamlamasında	önemli	bir	açığı	kapatıyor...

Ambalaj/etiket	endüstrisinin	spesifik	ihtiyaçlarına	yönelik	
pazarda	birçok	yazılım	bulunuyor.	Çok	özel	bir	ihtiyaç	yok	ise	
firmaya	özel	yazılım	geliştirilmesine	gerek	kalmıyor.Burada	
önemli	olan	mevcut	yazılımların	firma	ihtiyaçlarına	göre	iyi	
belirlenmesi	ve	kullanılan	tüm	yazılımların	birbirleri	arasında	
veri	alışverişi	yapabilmesi.	Bu	kısım	genelde	pek	kolay	olmuyor.	
Her	yazılım	firması	kendi	ürünlerinden	oluşan	bir	çözüm	
sunmak	için	genelde	kısıtlamalar	koymayı	tercih	ediyor.	Önemli	
olan	bu	kapalı	devre	sistemlerden	kaçınmak	ve	standart	dosya,	
protokol	ve	veri	formatları	kullanan	yazılımları	seçmek.

Sıfırdan	bir	yazılım	altyapısı	kuracak	ambalaj	ya	da		etiket	
firmasının	yatırıma	yönetimsel	süreçleri	kapsayan	bir	ERP	
sistemi	ile	işe	başlaması	mantıklı	olacaktır.	Bu	yazılımın,	
uygulama	konusunda	tecrübeli,	yetkin	bir	firmadan	alınması	
gerekiyor.	Ayrıca	seçilen	ürünün,		tabi	olunan	muhasebe	ve	
finans	yöntemlerine	uygun	olması	zorunlu.	Teknik	olarak	en	
önemli	konu	ise	yazılımın	kullandığı	veri	tabanının	dışarıdan	
veri	çekmeye	ve	işlemeye	açık	olmasıdır.	Bu	sayede	diğer	
yazılımlar	sisteme	entegre	olabilecek	ve	ortak	veri	kullanabilir.	
İkinci	adım	baskı	öncesi,	baskı	ve	baskı	sonrası	fonksiyonları	
kapsayan	teknik	yazılımların	belirlenmesi	olacaktır.	
Bu	yazılımları	belirlerken	önemli	olan	konu	belirlenen	
ERP	yazılımının	kullandığı	veri	tabanlarına	bağlanabilir	
olmalarıdır.	Ek	olarak	bu	yazılımların	fonksiyonlarını	
yerine	getirirken	uluslararası	kabul	görmüş	standart	dosya	

formatlarını	destekliyor	olması	gerekir.	Tüm	bu	sistemin	
iyi	kurgulanması	ve	kullanım	esnasında	çıkacak	problemler	
gözlemlenerek	süreç	içerisinde	optimize	edilmesi	gerekir.	Bu	
da	ancak	firma	bünyesinde	iyi	bir	bilgi	işlem	departmanının	
bulunması	ve	projeden	sorumlu	kişilerin	özenle	belirlenmesi	
ile	gerçekleşebilir.

Temsilciliğini	yaptığımız	HybridSoftware	firması	tarafından	
geliştirilen	Cloudflow	yazılımı	yukarıda	belirttiğim	yazılım	
altyapısını	tamamlamakta	önemli	bir	açığı	kapatır.	Cloudflow	
yönetimsel	süreçleri	takip	eden	ERP	yazılımlarına	veri	
tabanı	üzerinden	entegre	olarak	tüm	baskı	öncesi	süreçleri	
yönetir.	Web	tabanlı	çalışan,	HTML	5,	XML	ve	PDF	gibi	
dünya	standardı	formatları	kullanan	yazılım;	Üretim	föyünün	
açılması,	grafik	dosyaların	föy	ile	ilişkilendirilmesi	ve	klasör	
yapısının	oluşturulması,grafik	kontrolünün	yapılması,	
onay	döngüsünün	sağlanması,	kalıp/klişe	optimizasyonu,	
tramlama,	baskıya	hazır	dosyaların	ilgili	makinelere	
gönderilmesi	gibi	işlemleri	kontrol	eden	merkezi	bir	sistemdir.	
ERP	sistemlerinin	eksik	kaldığı	baskı	öncesi	ile	ilgili	özel	
fonksiyonları	yerine	getirir.	Ek	olarak	daha	özel	fonksiyonlar	
içeren	yazılımlara	da	köprü	oluşturulmasını	sağlar.	Örnek	
olarak	bıçak	tasarım	yazılımları,	renk	yönetimi	sistemleri,	
kalite	kontrol	ekipmanları	ve	dijital	baskı	makineleri	standart	
protokol	ve	veri	tabanları	kullanılarak	merkezi	sisteme	
Cloudflow	üzerinden	entegre	olur.	Kullanılan	esnek	yapı	
sayesinde	veriler	hem	özel	bir	bulutta	hem	de	klasik	veri	
merkezinde	depolanabilir.Bu	yapısı	sayesinde	kompleks	
üretimler	yapan	orta	ve	büyük	ambalaj,	etiket	ve	baskı	öncesi	
hazırlık	firmaları	tarafından	tercih	ediliyor.	

Sonuç	olarak	yazılım	altyapısı	doğru	kurgulayabilen	
bir	ambalaj	veya	etiket	firması;	rutin	bir	şekilde	yerine	
getirdiği	sipariş,	üretim,	sevkiyat,	muhasebe,	finans	ve	stok	
faaliyetlerini	otomatikleştirilebilir.	Baskı,	baskı	öncesi	ve	
baskı	sonrası	için	kullandığı	özel	yazılımları	bu	sisteme	
entegre	edebilir.	Üretiminden	gerçek	zamanlı	çekilen	
verileri	doğru	algoritmalar	ile	işleyerek	üretim	verimliliğini	
hesaplayabilir.	Yüklü	miktarlarda	ve	çok	çeşitli	gelen	
siparişleri	efektif	bir	şekilde	planlayıp,	hatasız	şekilde	üretip,	
verimliliğini	arttırabilir.	Tüm	bu	süreçlerde	harcanan	efor	
ve	iş	yükü	azaltılır.	Böylece	çalışanların	daha	katma	değerli,	
daha	yenilikçi	konulara	zaman	ayırabilmesi	dolayısıyla	da	
endüstrinin	kalkınması	sağlanır.	

İletişim: Teknoprint	Baskı	Teknolojileri	A.Ş.
Tel.	0216	250	32	04	-	info@teknoprint.com.tr	



Fleksibıl		ambalaj	kağıt,	plastik	film,	folyo	gibi	esnek	
malzemelerden		yapılan	doldurulduğunda	ya	da	kapatıldığında	
şekli	kolayca	değişen	ambalaj	grubudur.Tüketici	ürünleri	ve		
endüstriyel	uygulamalarda	ürünün	özellikleri	uygun	olarak	
esnek	yapılar	ve	torba,	çanta	gibi	çeşitli	formlarda		çok	çeşitli	
ürünleri	korumak,	pazarlamak	ve	dağıtmak	için	kullanılan	
fleksibıl			ambalajlar	1950’lerin	başından	beri	ambalaj	
yeniliklerine	öncülük	ediyor.	Günümüzde,	genelde	fleksibıl		
ambalajların	yapılarını		polietilen,	polietilen	tereftalat	ya	
da	polipropilenden	filmler	oluşturuyor.	Bu	yüksek	teknoloji	
ürünü	plastikler	kullanım	sırasında	dayanıklı	oluyorlar.	

Performans,	tüketici	kolaylığı	içeren	fleksibıl	ambalajlar	birçok	
farklı	avantajı	bünyesinde	barındırıyor:	
Daha	ince	daha	az	malzeme	kullanılması	ile		daha	az	ağırlığa		
dolayısı	ile		daha	ekonomik	nakliye	özelliklerine	sahip;	ürün	
saklanmasında	kolaylık	sunan	fleksibıl	ambalajlar,		içindeki	
ürüne	uygun	yapıları	ile	uzun	raf	ömrü	sunuyor;		kolay	açma	
ve	açma	kapama	özelliğine	sahip;	rafta	çekici,	fark	edilir	
özelliklerde;		
e-ticaret	için	
daha	uygun.

Dünya	
nüfusundaki	
gidererek	
çoğalıyor.	
Geçmişteki	
geniş	aileler	
yerini	çekirdek	

ailelere	bırakıyor,	bazı	toplumlarda	ise	yalnız	yaşama	olgusu		
yükselişte.	Ayrıca	küresel	nüfus	içinde	yaşlı	sayısı	da	giderek	
artıyor.	Değişen	yaşam	şekilleri,	bireysel	tercihleri	ve		sosyal		
alışkanlıkları	da		farklılaştırıyor.	Bütün	bu	değişimler;		tüketim	
toplumlarını	küresel	anlamda	geliştiriyor,	gıdaya	olan	mevcut	
ihtiyacı	arttırıyor.		Özellikle	küçük	porsiyonlu	gıdalara	ve	
diğer	tüketim	ürünlerinde	fiyat	artışına,	bu	ürünlerin	raf	
ömürlerinde	değişikliğe,	hijyen	talebinde	yükselişe	ve	daha	
az	tüketim	talebine	neden	oluyor.	Bu	ve	bunlar	gibi	birçok	
parametre	fleksibıl	ambalaj	sektörünün	giderek	büyümesinin	
en	önemli	faktörleridir.	Bu	süreçte	tüketiciler,	bariyer	
özelliğine	sahip,	daha	uzun	ömürlü	ve	daha	şık	ambalajların	
içerisindeki	ürünleri	tercih	ediyorlar.	Bu	anlamda	kullanılan	
ambalaj	malzemesinin	bariyer	özelliği	ve	ürüne	verdiği	raf	
ömrü	tercih	edilmesindeki	en	önemli	kriterler	arasındadır

Tüketici,	perakende	ve	teknoloji	eğilimleri,	son	on	yılda	
fleksibıl	ambalaj	formatlarının	yeni	fleksibıl		ambalajlarla	
kademeli	olarak	değiştirilmesine	katkıda	bulunuyor.		Yepyeni		

fleksibıl	ambalajlar	
geliştirmek	
için		Ar-Ge		
araştırmaları		
ve		teknolojik	
çalışmalar	söz	
konusu.		Bu	
çalışmalarının		
ulaştığı	
noktalardan	biri	
de	az	miktarda	
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HAZIRLAYAN: Ebru	Pocan,	Plasto	Group

Fleksibıl ambalaj içinde en hızlı 
büyüyen ürün  kategorisinde 
torbalar ve  özellikle dik duran 
poşetler  yer alıyor.  Torba üretim 
makineleri geliştirme, paketleme 
ekipmanı segmentinin en 
canlı alanlarından biri. Zhoutai 
Machinery güçlü Ar-Ge’si 
ile torba fleksibıl ambalaj 
konusunda çok farklı şekil ve 
özellikte (Doypack, Quadro, Flat 
Bottom vb.) üretim yapabilen 
makine yelpazesine sahip.

Fleksibıl Torba Ambalaj Makinelerinin 
Uzmanı ZhouTai Machinery
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ürün	tüketimi	ve	ürünün	dayanıklı	bir	ortamda	daha	uzun	
süreli	saklama	gereği,	ambalaj	torbalarını	giderek	daha	çok	
gündeme	getirdi.	Torbalar	ve	özellikle	dik	duran	poşetler	,	
fleksibıl	ambalaj	içinde	en	hızlı	büyüyen	ürün	kategorisi	içinde	
yer	alıyor.		Torba	üretim	makineleri	geliştirme,	paketleme	
ekipmanı	segmentinin	en	canlı	alanlarından	biri.	

Kullanılan	torbaların;	bariyer	özelliği,	görüntüsü,	kapladığı	
alan	ve	torbayı	kapatma	şecenekleri	torbayı	daha	tercih	edilir	
ve	kullanışlı	hale	getiriyor.	Bu	konuda	en	iyi	örnek,	temsilcisi	
olduğumuz	“ZhouTai		Machinery”nin	kökeni	Çin	olarak	
gösterilebilir.	Çin	kalabalık	nüfusuna	rağmen	hanelerdeki	
birey	sayısı	oldukça	düşük	olan	bir	ülke.	Bu	durum	onları	
daha	az	miktarda	gıda	satın	almaya	yada	alınan	gıdaların	
ambalajında	yukarıda	belirttiğimiz	bariyer	özelliği,	kolay	açıp	
kapatma,	uzun	süre	saklama	ve	buna	benzer	diğer	özelliklere	
yönlendiriyor.	Bundan	olmalı	ki,		dünyada	en	fazla	torba	
makinesi	üretimi	Çin’de.

Günümüz		şartlarında	torba	konusunda	eğilimler	çok	hızlı	
değişiyor.	Torba	üretim		teknolojileri	de		bu	değişen	eğilimleri	
karşılamak	için	yeniden		tasarlanıyor.	Teknoloji	geliştirmeye	
odaklı	ZhouTai	Machinery,	kurumsal	kimliği	ve	Ar-Ge’ye	
verdiği	yüksek	önemden	dolayı	bu	eğilimleri	iyi	takip	ediyor.	

Torba	makinelerinde		uzmanlaşmış	bir	firma	olan	ZhouTai	
Machinery	her	yıl	satış	gelirlerinin	yüzde		5	ila	7’sini	Ar-
Ge’ye	yatırıyor.	Deneyimli	üst	düzey	mühendislik	ve	usta	
teknisyenlerden	oluşan	bir	grup	içeren	Ar-Ge	ve	teknoloji	
geliştirme	bölümleri,		özelleştirilmiş	çözümlere	odaklanmış	
durumda.	Teknoloji,	ZhouTai	için	çok	önemli;	örneğin	
firmanın	geliştirdiği		patentli	güç	iletim	sistemi	teknolojisi,	
dünya	çapında	ileri	seviyelere	ulaştı.	Zhoutai	Machinery’de	
torba	makinelerini		geliştirirken;	kalite,	verimlilik	ve	çok	
yönlülük,	Ar-Ge	ve	teknoloji	geliştirme		departmanları		için	
en	önemli	üç	öncelik.	Zhou	Tai	makinelerinin		tasarımı,	
verimliliğini	ve	doğruluğunu	artıran	gelişmiş	solidwork	çizim	
yazılımına	dayanıyor.	Zhou	Tai	Machinery		ürünlerinde;		
endüstriyel	bilgisayar	kontrolü	ve	PLC	kontrolünü	benimsiyor.		
Firma	bütün	bu	hassas	çalışmalarının	ödülünü,		son	yıllarda,	

sattığı	torba	makineleri	hakkında	olumlu	geri	bildirimler	ile	
alıyor...

ZhouTai	Machinery	torba	makinelerini	müşteri	ihtiyaçlarına		
göre	de	geliştiriyor.	Müşteri	talep	ve	beklentilerini	torba	
makinelerinde	yaşama	geçiriyor.		Bu	nedenledir	ki;		şu	
an	Türkiye’de	dahi	en	çok	torba	yapma	makinesi	ZhouTai	
Machinery’e	ait.		Halen	Türkiye’de	çalışır	vaziyette	50’nin	
üzerinde	makinesi	bulunuyor.	Mayıs	sonu		itibariyle	
Türkiye’deki	makine	sayısı	70’i	bulacak.	Bu	durum	Plasto	
Group	olarak	bizi	Türkiye’de	kurulum	ve	kurulum	sonrası	
servis	bulundurmaya	yöneltti.	
 

2020	ikinci	yarı	itibariyle	bünyemizdeki	ekibimizle	temsilcisi	
olduğumuz	ZhouTai	Machinery’nin	kurulum	ve	satış	sonrası	
servisini	Türkiye’de	ve	çevre	ülkelerde	vermeye	başlayacağız.
 

Servis	hizmetinin	yanında,	satmış	olduğumuz	makinelerin	
yedek	parçalarını	bu	yıl	sonu	itibariyle	bünyemizde	
bulundurmaya	başlayacak	ve	ihtiyacı	olan	firmalarımızın	
yedek	parça	taleplerini	de	karşılamış	olacağız.	
Yukarıda	da	bahsedildiği	gibi	Zhoutai	Machinery	güçlü	Ar-
Ge’si	ile,	torba	fleksibıl	ambalaj	konusunda	çok	farklı	şekil	
ve	özellikte	(Doypack,	Quadro,	Flat	Bottom	Vb.)	üretim	
yapabilen	makine	yelpazesine	sahip.
 

Zhoutai	Machinery	ve	Plasto	Group	olarak	bu	sene	içerisinde,	
kurulumu	tamamlanmış	70’i	aşkın	torba	makinesi,	2020	
haziran	ayında	başlatacağımız	yerli	kurulum	ve	servis	ekibimiz	
ve	de	yedek	parça	stoğumuz	ile	içinden	geçtiğimiz	zorlu	
bir	yıldan	daha	da	güçlenerek	çıkacağımızı,	ayrıca	attığımız	
adımlar	ile	tercih	edilme	ve	müşteri	memnuniyetini	hissedilir	
oranda	arttıracağımızı	düşünüyoruz.
 

Bundan	önce	olduğu	gibi	elimizden	geleni	değil,	
müşterilerimiz,	sektör	ve	ülkemiz	için	gerekeni	yapmaya	
devam	edeceğiz.	
 

İletişim:	Plasto	Group	Tel:	0216	533	42	33	www.
plastoambalaj.com	
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HAZIRLAYAN: Hülya	Yüceer,		Hubergroup	Türkiye	Kıdemli	Satış	Uzmanı

Sürdürülebilirlik kelimesinin temelinde gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak yatıyor.

Sürdürülebilirlik Bizim DNA’mız

Sürdürülebilirlik;	
ekonomik,	çevresel	
ve	toplumsal	
gereksinimlerin,	
gelecek	kuşakların	
yaşam	koşullarına	
zarar	vermeden	
karşılanmasını	
hedefleyen	bir	dünya	
görüşüdür.	Bu	kavram	
ile	dünyamızın	
tanışması	1987	yılına	
dayanıyor.	Birleşmiş	
Milletler	bünyesinde	
görev	yapan	Dünya	
Çevre	ve	Kalkınma	

Komisyonu’nun	aynı	yıl	yayımladığı	“Ortak	Geleceğimiz”	adlı	
rapor	ile	artık	dünya	genelinde	kavram	hakkında	konuşmalar,	
toplantılar,	duyurular	ve	çalışmalar	başladı.	Sürdürülebilirlik	
doğal	kaynakların	gelecek	kuşaklara	aktarılmasını	amaçlıyor	
ama	bunu	günümüz	insanlarının	ihtiyaçlarını	göz	ardı	etmeden	
yapıyor.	Yani	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	kelimesinin	temelinde	
gelecek	kuşaklara	yaşanabilir	bir	dünya	bırakmak	yatıyor.
Çevreci	bir	ekonomik	kalkınma	modeli	olarak	ileri	sürülen	
kavramın	temelinde	insanların	eko	sisteme	saygılı	davranması,	
yenilenebilir	enerji	kaynaklarının	kullanılması,	karbon	
emisyon	oranlarının	düşürülmesi	ya	da	teşvik	edilmesi	yatar.	
Sürdürülebilirlik	kavramı	tüm	dünyaya	sayısız	mesaj	verir	ama	
bu	mesajların	çok	temel	olanları	vardır	ki	istisnasız	son	derece	
hassas	yaklaşılması	gerekir.	Bunlar;
n	Doğa	ve	insan	arasında	denge	sağlanması
n	Uzun	vadeli	planlar	yaparak	sahip	olduğumuz	kaynakların	
kullanımına	çok	dikkat	edilmesi
n	Yenilenebilir	kaynaklar	ile	yolumuza	devam	etme	gayreti	
içinde	olunması
n	Sürdürülebilirlik	konusunun;çevresel,	ekonomik	ve	sosyal	
alanlarda	ele	alınması
Doğayı	korumak	konusunda	üstümüze	düşen	görevlerimizi	
yerine	getirdiğimiz	ve	genç,	yaşlı	demeden	sorumluluk	
bilinciyle	hareket	ettiğimiz	sürece	yeni	kuşaklara	bir	gelecek	
bırakabiliriz.	Günlük	hayatımızda	boşa	yanan	bir	lambanın	
kapatılması	ya	da	boşa	akan	bir	çeşmenin	kapatılması	
bile	sürdürülebilir	bir	dünya	için	kişisel	olarak	katkımızı	
gösterecektir.

Yalnızca	evlerimizde	değil,	okullarımızda,	iş	yerlerimizde,	sosyal	
alanlarda	göstereceğimiz	en	ufak	iyileştirme	hareketi	ile	gelecek	
kuşakların	yaşam	alanlarına	büyük	katkı	sağlamış	olacağız.

İş	kollarına	da	bu	noktada	büyük	görevler	düşüyor.
Bizler	hubergroup	ailesi	olarak	sürdürülebilirlik	kavramının	
gelişmesi	için	sosyal	sorumluluk	projeleri	geliştiriyoruz	ve	bu	
noktada	şevkle	çalışmalarımızı	sürdürmeye	devam	ediyoruz.
Baskı	mürekkebi	üreticisi	olarak,	hem	insanlığa	hem	de	doğaya	

karşı	ciddi	bir	sorumluluk	taşıyoruz	ve	bunu	ürünlerimizle	
yerine	getirmeyi	amaçlıyoruz.	

hubergroup Neler Yapıyor, Odak Noktaları Neler?
“Bu	dünya	hepimizin”	sloganıyla	çıktığımız	yolda	
odaklandığımız	noktaları	şu	şekilde	sıralayabiliriz;

n	Karbon	ayak	izinin	sürekli	düşürülmesi
n	Su	arıtma	sisteminin	her	geçen	gün	geliştirilmesi
n	Atıkların	değerli	ham	madde	statüsünde	görülmesi
n	Sosyal	sorumluluğumuzun	yerine	getirilmesi
n	GMP(İyi	Üretim	Uygulamaları)’ye	uygun	üretim	yapılması
n	Çevre	dostu	standart	ürünler	geliştirilmesi

Tüm	odak	noktalarımızı	da	bağımsız	kuruluşlardan	aldığımız	
sertifikalar	ile	belgelendiriyoruz.

Bir Başarı Hikayesi “CRADLE TO CRADLE(C2C)”
CradletoCradle’ı	genel	çerçevede	bakıldığında	şu	şekilde	
tanımlayabiliriz;	her	ürün	üretildiği	ham	maddeye	ya	
da	üretilmeden	önceki	haline	kısmen	ya	da	tamamen	
geri	dönebiliyor	olacak,	eğer	geri	dönüşüme	bu	şekilde	
kazandırılamıyorsa	başka	bir	endüstri	alanında	üretilecek	
bir	ürüne	dönüştürülmesini	sağlayacak	şekilde	üretilmesini	
öngören	bir	üretim	şeklidir.

hubergroup proseslerimiz C2C onaylıdır
Bu	başlıkların	hepsi	çok	kıymetli	ve	hepsi	aynı	önem	düzeyinde	
takip	edilip	yönetiliyor.	Özellikle	“SU	YÖNETİMİ”	başlığı	için	
şunu	belirtmek	isteriz:hubergroup	Hindistan’da	kendi	su	arıtma	
tesisimiz	yüzde	96	oranında	su	geri	dönüşümü	sağlıyor.	

hubergroup	Almanya’da	ise	arıtılan	su	yüzde	100	içme	suyu	
kalitesindedir.

Bizler	hubergroup	ailesi	olarak	üzerimize	düşen	sorumluluğun	
bilincindeyiz.	Misyonumuz	gereği	değerlerimize,	inovasyona,	
kaliteye	önem	veren,	bulunduğumuz	ortama	fayda	sağlama	
görüşünü	benimseriz.	Kalite	ile	çevre	ve	insan	sağlığı	konularına	
çok	önem	veren	ve	bu	konularda	sürekli	yatırım	yapan	
hubergroup,	Avrupa	ve	dünya	standartlarında	gerekli	her	türlü	
belgeye	sahip	lider	firmalardan	biridir.

250	yıldan	fazla	zamandır	mürekkepler	ile	yaşantınıza	renk	
katan	lider	bir	markayız.	Bu	sorumluluk	bilinci	ile	ürünlerimizi	
ve	sahip	olduğumuz	belgeleri	sizinle	paylaşmaktan	gurur	
duyuyoruz.
hubergroup	olarak	mottomuz	bellidir;		“mürekkep	fark	yaratır”.	
Bu	farkı	bizimle	yaşamak	için	kalite@hubergroup.com	mail	
adresimiz	aracılığıyla,	hubergroup	Türkiye	Teknik	Destek	ve	
Satış	Uzmanlarımızdan		destek		alabilirsiniz.	

İletişim: hubergroup	Türkiye	Tel:	0212	670	34	34	
Faks:	0212		670	34	37	www.hubergroup.com.tr
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30	yıllık	deneyime	sahip	Finlandiyalı		ACA	Systems	Oy,	
tarafından	geliştirilen		RollScore,	gelen	bobinlerin	niteliğini		
değerlendiren	yeni	IoT	çözümü.	RollScore	bobin	kontrol	

sistemi;	ACA	RoQ,	modern	bir	el	cihazı	ile	ölçülen	yüksek	
çözünürlülük,	sertlik	profili,	entegre		bulut	tabanlı	yazılım	ile		
bilgiyi	birleştirme,	tarih	verilerini	karşılaştırma	ve		1-100	arası	
bir	RollScore	numarası	oluşturma		işlemini	içeriyor.	
RollScore		ile	operatör		ölçüm	yapıyor;	veriler,		Wi-Fi	
üzerinden	otomatik	olarak	bulut	sunucuya	aktarılıyor,	
RollScore		hesaplıyor,		sonuç	operatöre	bildiriliyor	ve	
böylece		daha	fazla	analiz	için	kaliteli	bir	veri	tabanı	
oluşturuluyor.	

RollScore’un	faydaları;	sorunlu	bobinler	hakkında	gerçek	
zamanlı	bilgi,	geliştirilmiş	çalıştırılabilirlik	ve	verimlilik.	

İletişim: ACA	Systems	Oy		info@aca.fi	

Bobinler için IoT Kalite Kontrol Sistemi

Japon	Graphtec	FCX	Serisi	kesici	plotterleri;		karton,	
mukavva,	magnet,	çift-duvarlı	polikarbonat	levha,	foam	
PCV,	deri,	suni	deri	gibi	kalın	ve	sert	malzemeleri	kesebilen	
ister	numune	ister	orta	ve	az	miktarlı	seri	üretimlerde	en	
hızlı	ve	en	karlı	çözüm	ortağı.	Graphtec’in	hassas	kesimi	ve	
özel	yazılımıyla	zaman	kaybetmeden,	firesiz	ve	karlı	işler	
üretiliyor.	Bu	serinin	üç	ayrı	modeli	mevcut.	Modellerde	
yarım	kesim	ve	tam	kesim	(kopartma)	özellikleri	mevcut.	
Tüm	modellerde	kamera	ile	otomatik	poza	tanıyarak	şekil	
kesme	ARMS5	özelliği	standart.	Kalın	malzemelerde	
tanjaltal	bıçak	modu	bulunuyor.	Modellerde	bilgisayara	
bağlanmak	için	Lan	Ethernet,	Usb	ve	Seri	(RS232C)	
bağlantıları	mevcut.	

FCX	serisi	plotterların		kestiği	malzemeler;		folyo,	PVC	
ve	polyester	filmler,	800	gr/m2	ağırlığa	kadar	kağıt	ve	
karton	tabaka	,		rulo	malzemeler,	mıknatıs	folyolar,	
etiketler		ya	da	tekstil	malzemeleri,	flock	veya	fleks	tekstil	

malzemeleri	ve	diğerleridir.	Cihazlar	plug-in	programı	ile	
CorelDraw’dan	ya	da	AdobeIllustrator	programlarından	
direkt		ve		ilaveten	birlikte	gelen	kendi	programı	ile	kesim	
yapıyor.	Tüm	modeller	12	ay	garantili.	Çevrimdışı	USB	
işlemini	kullanarak,	en	acemi	kullanıcılar	bile	bilgisayar	
kullanmadan	doğrudan	makineden	çalışacak	şekilde	ayarlı.		
USB	çalışması,	tüm	beceri	düzeylerindeki	operatörlerin	
kesme	için	çeşitli	ortam	türlerini	işlemesini	sağlıyor.		

FCX2000 Serisi Graphtec’in, kullanıcıların 
önceden basılmış grafikleri kolaylıkla 
doğru bir şekilde kesmelerini sağlayan 
ARMS (Otomatik Poza Tanıma Sistemi) 
teknolojisi ile donatılı. Dört noktalı 
kayıt işaretlerinin otomatik taranması, 
hassas kesim sağlamak  için  her iki X 
& Y yönünde de bozulmayı telafi ediyor. 
ARMS 6.0 Sürümü, ARMS kopyalama, bir 
nokta telafisi, tarama başlangıç konumu 
ve genişletilmiş kesme alanı özelliği gibi 
yüksek verimlilik özelliklerine sahip.

Çift	kafa	tasarımı,	400	mm/s’ye	kadar	hızlarda	500gram	ve	
1000gram	kesim	kuvveti	sağlıyor.	GraphtecFCX2000	serisinde	
taşıyıcıda	iki	takım	tutucu	bulunuyor.	İki	farklı	tür	kesim	
uçu	kullanmak	farklı	bir	iş	yapılmasını	sağlıyor.	Aynı	anda	uç	
değiştirmeden	iş	verimliliğini	artırabiliyor.		

İletişim:  Graphtec	Türkiye	Temsilcisi:		A	VE	A	Endüstriyel	
Teknoloji	Ürünleri	Makine	A.Ş.	
Tel:	0212	438	38	08			info@aaetum.com

Graphtec FCX Serisi Kesici Plotterlar
FCX2000 orta ve az miktarlı ambalaj kutu üretiminde en hızlı çözümü sunuyor.
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Fleksibıl	ambalajlama	için	İtalyan	SEI	firması	geliştirdiği	lazer	
makineleri	ile	kolay	pişirme,	pencere	ambalajı,	kolay	nefes	
alma	ve	mikrodalga	pişirme	için	kolay	havalandırma	gibi	farklı	
yenilikçi	çözümler	sunuyor.

SeiLaser	makineleri	kağıt,	PE,	PET,	PP,	naylon	gibi	farklı	mal-
zemelerden	yapılmış	esnek	tek	ya	da	çok	katmanlı	filmlerin	
kesilmesi,	lazerle	skorlanması	ve	makro	ve	mikro	delinmesi	
için	tasarlanmış	yeni	bir	lazer	sistemleri	serisi.		İtalyan	SEI	
firması	bu	konuda	iki	farklı	çözüm	sunuyor:
1-Fleksıbıl	Şekilsel	Pencere	ve	Kolay	Açılır	Lazer	Makinesi-SEI	
PackMaster	Cross	Web
2	-Fleksıbıl	Ambalajda	Kolay	Açılır	LaserMakinesi-SEI	Pack-
Master	Web	Direction

1-Fleksibıl 
Şekilsel 
Pencere 
ve Kolay 
Açılır Lazer 
Makinesi: Son	
yıllarda,	yoğun	
rekabet	içinde,	
markaların	

bilinirliği	ve	ürünlerin	farklılığı;		tanıtım	ve	pazarlama	
stratejilerinde	ana	unsurlar	oldu.	Yiyecek,	içecek	ve	
tüketim	ürün	üreticileri,	kendi	modern	tanınırlıklarına	
öne	çıkaran	ve	azami	raf	ömrü	tazeliği	koruyan	verimli	
ambalajlar	tasarlanmasını	istiyorlar.	SeiLaser	tarafından	
geliştirilen	PackMaster	OEM	CW	lazer	cihazı	yenilikçi	
çözümler	sunuyor;	kolay-açılır	kapanırlık	ya	da	kolay	nefes	
alma,	atmosfer	sirkülasyonu	ya	da	pencereli	ambalajlar	
gibi…	

PackMaster	OEM	CW,		SeiLaser	tarafından	sektörün	PE,	PET,	
PP,	Nylon,	PTFE,	lamine	film		ya	da	benzeri	ürünler	üzerinde	
laser	ile		kesim,	delme	(mikro,	makro	delikler)	çizik		gibi	
işlemleri		için	tasarlandı.

PackMaster Cross Web Özellikleri :
n	İşlem	(web)eni	1.800	mm	kadar	
n	Cross	web	işlem	hızı	400	m/dak	kadar	
n	Çözücü	ve	sarıcı	modülü	(opsiyon)	
n	İşlem	Takip	monitörü	
n	Hazır	sistemler	üzerine	kolay	entegrasyon
n	Esneklik,	dijital	proses	anında	iş	değişimine,	zaman	ve	mali-
yetlerde	önemli	bir	azalma	(“analog”	mekanik	kalıp	kesicilerde	
mümkün	değil).

2-Fleksıbıl Ambalajda Kolay Açılır Laser Makinesi: Pack-
Master	OEM	WD,	laser	kesim,	laser	çizim,	laser	delme,	mikro	
ve	makro	perforasyon	laser	makinesi.	

PackMaster OEM 
WD Özellikleri:  
n	İşlem	(Web)	Eni	:	
1800	mm	kadar
 WD	işlem	hızı	500	
m/dak	üzerinde	
n	Çözücü	ve	Sarıcı	
modülü	
n	İşlem	takip	
monitörü		
n	Hazır	sistemler	
üzerine	kolay	ente-
grasyon	sağlanıyor.

İtalyan	SEI	tüm	laser	
sistemlerini	İtalya’da	
Curno	ve	Buja	da	
üretiyor.	Üretimin	
tüm	aşamaları	kendi	
bünyelerinde	yapılıyor.		Tüm	elektronik,	mekanik	ya	da	optikele-
ktronikler	bünyelerinde		dikkatlice	üretilerek	kalite	testlerinden	
geçiriliyor.		Yine	elektronik	firmware	ve	bilgisayar	yazılımlarını	
da		kendi		bünyesinde		geliştiren		SEI,	bu	yeni	dönemde		ürünlerin		
son	teknoloji,	taahhüt	gerektirdiğini	belirtiyor	(ICARO’ya	özel	
yazılım).	SEI’nin	geliştirdiği	Packmaster	OEM	CW	ve	Packmaster	
OEM	WD	sistemleri		Endüstri	4.0	‘içinde	yer	almaya	hazır	olup	
tam	bir	dijital	iş	akışı	ile	bütünleşme	söz	konusu.	Ayrıca	mevcut	
kullanılan		makinelerin	üzerine		de	yine	kolayca	entegre	ediliyor.		
SEI	Laser,	kendi	lazer	teknolojisi	ile	küçük	üretim	yerlerinden,	
yüksek	üretim	yapan	endüstriyel	üretim	hatlarına	yaptığı	entegra-
syonlar	ile	tüm	konuların	tam	teknolojik	çözüm	ortağı.		

İletişim:		SEI		Türkiye	Temsilcisi		A	VE	A	Endüstriyel	
Teknoloji	Ürünleri	Makine	A.Ş.	Tel:	0212	438	38	08		
info@aaetum.com	

Yiyecek, içecek ve hızlı tüketim malları sektörlerinde stratejik bir rol oynayan fleksibıl ambalaj, bir ürünü kolay 
tanımak ve rakiplernden ayırt etmek için ideal. Giderek daha fazla gıda firması, pazarlama ve iletişim stratejilerinde 
fleksibıl ambalaja temel bir rol vererek, ambalajı marka bilinirliklerini geliştirmek için bir araç haline getirdi.  
Fleksibıl  ambalajlar, modern pazarın kimliğine ve taze ürün satın alma ihtiyaçlarına özellikle dikkat ederek, referans 
pazar için giderek daha etkili hale dönüştürülüyor. Fleksibıl ambalajlar;  tazelik ve tüm ürün ömrü boyunca kolayca 
açma ve kapamayı garanti ediyor. 

Fleksibıl Ambalaj için Yeni Çözümler SEI Lazer Sistemleri
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DW	Renzmann	firmasının	yenileyerek	
geliştirdiği			speedyFlexPlateCleaner,	
fleksografik	baskı	plakalarını	
temizliyor.	Üç	faklı	sürümü		olan	
ünite,	flekso	plakaların		son	derece	
hassas		bir	şekilde		temizlenip	
kurutulmasını	sağlıyor.	Plakalar,	
herhangi	bir	sürtünme	olmadan	son	
derece	yumuşak	bir	şekilde	taşınmasını	
sağlayan,	özel	köpükle	kaplı	taşıma	
silindirleri	tarafından	alınıyor.	Yeni	
tasarlanan	paslanmaz	çelik	kılavuzlar,	plakaların	sıkışmasını	
önlüyor.		Plakaların	taşıma	hızı	ayrı	ayrı	ayarlanabiliyor.	

Temizleme	işlemindeki	ilk	adım,	
plakaları	yıkama	tankından	geçirmek.	
Burada	temizleyici,	plakalara	
püskürtülürken		üç	mekanik	fırça	
devreye	giriyor,		boya,	plakaların	
üstünden	temizleniyor.			Temizlikten	
sonra,	durulama	suyundan	geçirilen		
plakalar		silindirlere	basılarak	çıkarılıyor.	
Son	adımda	temizlenen	plakalar,		bir	
hava	üflenerek		kurutuluyor.	

İletişim: DW	Renzmann	Türkiye	temsilcisi	Dereli	Graphic	A.Ş.	
Tel:	0212	698	51	00

Edale,	ileri	teknoloji,	dar,	orta	web	fleksografik	ve	dijital	baskı	
ve	dönüştürme	ekipmanları	üreticisi.	Yeni	geliştirdiği	makine,	
düşük	maliyetli	kaliteli	etiket	baskısı	sunan	FL	fleksografik	
baskı	makinelerinin	en	son	üyesi	olan	FL1	Prime.

FL1	Prime,	daha	önce	sunulan	FL3’ün	temelleri	üzerinde	
ekonomik,	yüksek	kaliteli	etiket	baskısı	sağlamak	için		
geliştirildi.	Hedef	pazar,	dar	web	baskı	pazarında	kullanılan	
eski	mekanik	baskı	makinelerine	mantıklı	bir	değiştirme	ya	
da	ekleme	isteyen	ya	da		FL3’ün	ileri	otomasyonunu	gerek	
duymayan	işletmeler.	Yeni	baskı	makinesi,	350	mm	web	
genişliği	sunuyor	ve	tüm	FL	serisine	benzer	şekilde,	Uniprint	
baskı	kafası	tasarım	geometrisi	ile	standart	olarak	servo	
güdümlü	teknolojinin	yanı	sıra	ön	ve	otomatik	kayıt	özelliğine	
sahip.	Modüler	yapıya	sahip	makine,	daha	sonra	yükseltmeye	
uygun.	UV	LED		kürleme	özelliği	de	mevcut.	

İletişim:	Edale	Almanya	ve	Türkiye	Temsilcisi:	KEEY	GmbH	
Timur	Sakancı	-	timur.s@live.de

FL1 Prime Fleksografik Etiket Baskı Makinesi

Flekso Baskı Plakalarının Temizlenmesi 

Innovia	Films’in	piyasaya	sunduğu		yeni	film	
ailesi,	Encore	yüksek	geri	dönüştürülebilir		
işlevselliğine	sahip.	Gıda	dışı	yenilenebilir	
ham	maddelerden	üretilen	Encore	
BOPP	filmi			fosil	bazlı	ham	maddelerin	
kullanımını	azaltmaya	yardımcı	olamayı	
hedefliyor.		Firma	tarafından	yapılan	
açıklamada	Encore	serisinin,		ambalaj	
ve	etiket	üretiminde	kullanılan	fosil	bazlı	
BOPP	film	ile	tam	olarak	aynı	özelliklere	
sahip	olduğu	-	yüksek	netlik	ve	parlaklık,	
yüksek	sertlik,	mükemmel	su	buharı	bariyeri	ve	
basılabilirlik	gibi-	söyleniyor.	Encore,	bağımsız	bir	Alman	
geri	dönüşüm	ve	danışmanlık	şirketi	olan	Interseroh	tarafından	
zaten	değerlendirilerek		tamamen	geri	dönüştürülebilir	
olduğuna	dair	onayla		en	yüksek	derecelendirmeleri	aldı.	

Innovia	Films	Ambalaj	İşletme	Müdürü,	Steve	Langstaff,		
konuya	ilişkin	açıklamasında	şunları	söyledi:	“Kurum	içi	Yaşam	

Döngüsü	Analizi	(LCA)	programımızı	kullanarak	
hesapladık,	yenilenebilir	polimer	kullanılan		

Encore	filmlerinin	karbon	ayak	izinde	azalma	
sunduğunu	belirleyebiliyoruz.	Encore	film	
serisi,	bir	kütle	denge	yaklaşımı	kullanan	
bir	Uluslararası	Sürdürülebilirlik	ve	
Karbon	Sertifikasyonuna	(ISCC	PLUS)	
sahip.	İlk	iki	sınıf	Encore	film;	biri	ambalaj	
için	düşük	sıcaklıkta	ısıya	dayanıklı	olup,	

basınca	duyarlı	etiketleme	uygulamaları	
için.	Şu	anda	BOPP	filmler	kullanan	tüm	

pazar	segmentlerinde	kullanıma	uygun.	Bu,	daha	
sürdürülebilir	filmler	üretme	yolculuğumuzdaki	ilk	adımı	

temsil	ederken,	bir	sonraki	adım	geri	dönüştürülmüş	tüketici	
sonrası	içerik	içeren	ürünler.	Anlaşmalarımız	var	ve	bunlardan	
ilkini	2022’de	başlatabileceğimizi	umuyoruz.”	

İletişim: Innovia	Films	Ltd.	filmsinfo@innoviafilms.com	
www.innoviafilms.com

Yenilikçi Sürdürülebilir BOPP
Innovia Films, yenilenebilir fosil bazlı ham kaynakların kullanımını azaltmaya yardımcı olan yeni bir geri 
dönüştürülebilir BOPP filmi ailesi olan Encore’u tanıttı.
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FANUC,	entegre	görüntü	işleme	çözümleri	yelpazesini	
3DV/600	Görme	Sensörüyle	genişleterek		güçlendirdi.	Yeni	
sensör,	genişletilmiş	bir	görüş	alanına	sahip	olduğu	için	
daha	önce	piyasaya	sunulan	3DV/400	versiyonundan	farklı.	
2D	Kamera	Paketi	ile	birlikte	3D	Lazer	Sensörü	ve	3D	Alan	
Sensörü,	görüntü	işleme	endüstrisi	için	yüksek	entegrasyonlu	
ve	yüksek	performanslı	bir	portföy	oluşturuyor.

Endüstriyel kullanım için tasarlanmış 
yeni 3DV/600 sensör modeli, FANUC’un 
pratik ve başlangıç dostu görüntü 
işleme sistemine dahil oldu. Her iki 
3DV sensör modeli kalıcı olarak bir 
sisteme yerleştirilebiliyor ya da bir 
robotun son ekseni olan 6.eksene monte 
edilebiliyor. Ayrıca, bir robot üzerinde 
birkaç sensör birlikte kullanılabiliyor. 3D 
görme sensöründen parça toplama gibi 
geleneksel uygulamalar dahil olmak üzere 
çoklu uygulamalarda bir montaj hattını 
beslerken, paletler veya taşıma kasalarını 
istiflerken lojistikte yararlanılabiliyor.

Yapay Zeka ile İleriye Doğru: Görüntü	işlemede	anahtar	
bir	teknoloji	haline	gelen	yapay	zekanın	daha	da	gelişerek	AI	
işlevlerinin	parçaları	tanımlaması,	hata	oranlarını	azaltması	
ve	programlanamayan	tutucu	görevlerini	çözmesi	bekleniyor.		
FANUC,	parça	toplama	görevi	çözümü	ile	“Derin	Öğrenme”	
ile	ilgili	ilk	adımı	atmış	bulunuyor.	Deneyimsiz	müşterileri	
robot	destekli	görüntü	işlemeye	attıkları	ilk	adımlarını	
kolaylaştırmak	için	fizibilite	çalışmaları	ve	saha	çalışmaları	
ile	destekleyen	FANUC,	diğer	görev	alanlarının	en	uygun	
şekilde	geliştirilmesini	sağlamak	için,	3DV	sensör	serisinin	
yetenekleri	her	geçen	gün	artırılıyor.	

Fabrika Çıkışlı Kalibrasyon ile Zaman Tasarrufu: 
Fabrika	çıkışlı	olarak	kalibre	edilen	3DV	sensörü,	sistemi	
kurarken	ve	yüklerken	zaman	kazandırıyor.	Sensör	
kurulduktan	sonra,	robotun	yalnızca	“kalibrasyon”	
konumunun	tanımlaması	gerekiyor	ve	bir	kurulum	
sihirbazı	ayarlar	konusunda	kullanıcıyı	yönlendiriyor.	
Sensör,	doğrudan	robot	kontrolcüsüne	bağlanarak	robot	
CPU’su	tarafından	işlenen	ve	bir	3D	nokta	bulutuna	
dönüştürülen	görüntü	bilgisi	sağlanıyor.	3D	sensör	
ve	robot	CPU	arasındaki	doğrudan	bağlantı	arayüz	
geliştirilmesini	gerektirmiyor,		görüntü	alma	ve	işleme	
maksimum	hızda	yapılıyor	ve	sensörlerin	kontrolü	
ve	değerlendirilmesi	için	çok	kolay	parametreler	
kullanılabiliyor.	Ek	olarak	“3D-Anlık	Hareket”	özelliğiyle	
robotun	hareket	halindeyken	anlık	görüntüsü	alınabiliyor	
ve	bu	da	bütünleşik	olmayan	görüntü	sistemlerine	göre	
bir	avantaj	yaratıyor.	Tüm	görüntüler	hareket	halindeyken	
ve	robotu	durdurmadan	çekildiğinden	ötürü	uygulamada	
ciddi	anlamda	zaman	tasarrufu	elde	ediliyor.

Üst Düzey Entegrasyon Kabiliyeti: 3DV	sensörleri,	üst	
düzey	entegrasyon	ve	çok	kısa	sürede	görüntü	işleme	altyapısı	
sayesinde,	konveyör	bant	gibi	hareketli	sistemlerdeiRPickTool	
ile	bileştirilebiliyor	ve	bu	sayede	robot	tüm	parçaları	
herhangi	bir	pozisyon	ve	konumdan	toplamak	için	hat	izleme	
yapabiliyor.	Bunlar	arasında	yalnızca	açıkça	geometrik	
olarak	tanımlanmış	parçalar	veya	uygun	şekilde	tanımlanmış	
kavrama	noktalarına	sahip	ürünler	değil,	aynı	zamanda	
paketler,	torbalar	veya	gıda	maddeleri	gibi	düzensiz	şekilli	
ürünler	de	yer	alıyor.	Bu	nedenle	gıda	ürünleri,	hijyen	
ürünleri,	hayvan	yemi	ya	da	sıvıları	gibi	torbalanmış	ya	da	
ambalajlanmış		her	türlü	ürün	seçici	ve	güvenli	bir	şekilde	
tutulabiliyor.

Stitch Fonksiyonu Sayesinde Tamamlanmış 3 D Görüntü: 
Sensörün	bir	diğer	yeni	özelliği	olan	“Stitch	Özelliği”	ise	
alan	olarak	büyük	veya	daha	eksiksiz	bir	3D	nokta	bulutu	
yapmak	için	ayrı	ayrı	görüntüleri	birleştirmeyi	içeriyor.		Stitch	
fonksiyonu;	örneğin	büyük	paletlerde	olduğu	gibi	daha	geniş	
bir	görüş	alanı	gerektiğinde	ya	da	normal	görüş	alanındaki	
optik	veya	geometrik	olarak	zorlu	nesnelerde	olduğu	gibi	
görüntü	analizi	için	tamamlanmamış	yerine	tamamlanmış	bir	
3D	görüntü	gerektiğinde	aktive	edilebiliyor.

Tek Kablolu Çözüm: Standart	olarak	mavi	LED	aydınlatma	
ile	donatılmış	ve	tek	bir	kablo	ile	bağlanmış	olan3DV/400	ve	
3DV/600	3D	görme	sensörleri,	FANUC	2D	Kamera	Paketi	
ile	birlikte	kullanıldığında,	kullanıcının	farklı	kablolar	veya	
konektörlerle	çalışma	zorunluluğunu	ortadan	kaldırıyor;	
kameraya	güç	veriliyor,	görüntüler	iletiliyor	ve	LED	
aydınlatma	bu	tek	kabloyla	ayarlanabiliyor.		

İletişim:	FANUC	Turkey	Endüstriyel	Otomasyon	Tic.	Ltd.	Şti.	
Tel:	0216	651	14	05	sales.tr@fanuc.eu	

FANUC’tan Esnek Yeteneklere Sahip Yeni 3D Görme Sensörü
Endüstriyel kullanım için tasarlanmış yeni 3DV/600 sensör modeli, FANUC’un pratik ve başlangıç dostu görüntü 
işleme sistemine dahil oldu. 
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PACKZ	ailesinden	olan	STEPZ	5.2,	güçlü	Değişken-Veri	Basımı	
(Variable-DataPrinting	-VDP)		özelliklerinin	yanı	sıra	farklı	
fonksiyonlar	içeren	modüler	bir	sürümü.Firma,	STEPZ	5.2’nin	
daha	hızlı	bir	öğrenme	eğrisi	sağladığını,öte	yandan	da	çok	daha	
cazip	bir	giriş	fiyatı	olduğunu	belirtti.	STEPZ,	veri	sistemlerinden	
verileri	doğrudan	bir	adımla	ve		tekrarla	düzenine	çevirerek	yüksek	
hacimli	işleri	(isteğe	bağlı	olarak	değişken	tasarımlar,	metin,	sayılar	
ve	barkodlarla)	baskıya	hazır	hale	getirebilen	güçlü	bir	araç.	Sürüm	
5.2’deki	yeni	özellikler	müşteri	geri	bildirimlerine	dayanarak	
kullanım	kolaylığı,	özelliklerin	zenginliği	ve	dosya	çıktısının	
verimliliği	ve	hızıyla	övüldü.

Ürün	HP	Indigo	kullanıcılarının	HP	Indigo	etiket	ve	ambalaj	
baskıları	için	adımla	ve	(&)	tekrarla	şablonları	oluşturmasına	olanak	
tanıyor.	Hybrid	STEPZ,	HP	PrintOSProduction	Pro	ile	verimli	ve	
hızlı	bir	şekilde	çalışıyor.	Aynı	Global	Graphics’inHarlequin	RIP	
altyapısını	kullanan	yazılım,	Ultra-kısa	işleme	ve	değişken-veri	
yazdırma	için	ideal.	STEPZ,	HP	PrintOSMarketplace	üzerinden	
abonelik	ya	da	satın	alma	olanaklarıyla		HP	Indigo	kullanıcıları	
tarafından	kullanılabiliyor.

İşlem	masaüstünden	sunucuya	taşınıyor.	STEPZ	ile	VDP	dosya	
geliştirme	baskıdan	ziyade	her	zaman	ait	olduğu	baskı	öncesine	
bağlı	kaldı.	STEPZ	5.2,	daha	fazla	işlem	gücü	sunmak	için	istenirse	

masaüstünden	sunucu	düzeyine	tüm	VDP	dosya	türevlerini	
işleyebilir.	STEPZ’ye	bağlantı	Cloudflow’da	hala	erişilebilir	ve	bu	
da	“çıkış	dosyalarının	şimdiye	kadarki	en	güçlü	VDP	yürütmesini	
mümkün	kılıyor.	Kullanıcılar	eksiksiz	VDP	dosyalarını	masaüstü	iş	
istasyonlarına	kıyasla	yaklaşık	sekiz	kat	daha	hızlı	oluşturabilirler.”

STEPZ	5	artık	bağımsız	bir	çözüm	olarak	mevcut.	Yalnızca	VDP	
yetenekleri	için	STEPZ’i	kullanmayı	tercih	eden	müşterilerine	
Hybrid	Software,	yüksek-hacimli	VDP	işlerini	tek	ve	kullanımı	kolay	
bir	uygulamayla	ele	alma	fırsatı	sunan	bağımsız	bir	çözüm	sunuyor.	
Modern	sunucu	mimarisi	ile	STEPZ	5.2	isteğe	bağlı	olarak	gerekirse	
kullanıcılarının	süreçlerini	ölçeklendirmelerine	ve	çetrefilli	
miktarlardaki	veriyi	kolaylıkla	çıkarmalarına	olanak	tanıyor.

Yeni	Dizi	Adımla	ve	Yineleme	Özellikleri:	STEPZ	5.2,		ayrıca	bir	
dizi	yeni	adımla	ve	yineleme	ürün	geliştirmesi	de	içeriyor.	Rulodan	
ruloya	uygulamaların	yanı	sıra	tabaka	beslemeli	çözümler	için	de	
yükseltmeler	bulunuyor.	Örneğin,	kullanıcılar	artık	karton	katlama	
kutularındaki	ortak	kapakların	taşma	mesafesini	tanımlayabiliyor.	
Hybrid	Software	Yönetim	Kurulu	Başkanı,	Guido	Van	der	
Schueren,	“PACKZ	sofistike	baskı	öncesi	çalışmalar	için	amiral	
gemisi	ürünümüz”,	“Bu	güçlü	teknolojiye	dayanarak,	STEPZ	artık	
kısa	öğrenme	eğrisi	ve	hızlı	giriş	için	dijital	baskı	hazırlıklarında	
gerekli	araç	setini	sunuyor”	açıklamasında	bulundu. 

Dijital Etiket ve Ambalaj için STEPZ 5.2
Hybrid Software dijital etiket ve ambalaj baskılarında kullanılan, ham PDF dosyaları için adımla ve  tekrarla 
(step&repeat) masaüstü çözümünün en son sürümü STEPZ 5.2’nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. 

Tektonik, flekso klişe tüketiminde 
tasarruf sağlayan ve flekso CTP 
cihazlarınızın kullanımını optimize eden 
HybridSoftware’in yepyeni bir uygulaması. 
HybridSoftware’e göre yazılım, flekso 
müşterilerinin işlerinin düzenini otomatik 
olarak optimize etmelerine, firelerini 
azaltmalarına ve CTP kullanımını optimize 
etmelerine olanak tanıyor. Sonuç olarak, 
yazılım ilk altı ay içinde tipik bir yatırım 
getirisine sahip.

Tectonics,	herhangi	bir	marka	plaka	ve	CTP	ile	esnek	
çalışabiliyor.	Hybrid	Software	2020’de	şimdiden	dünya	
çapında	üç	müşterisine	yazılım	yükledi.	

HybridCTO’suNick	De	Roeck,	“Dijital	baskının	birçok	
teknoloji	ve	ürün	duyurularının	merkezini	sahne	almasıyla,	
insanlar	flekso	baskının	hala	bizim	sektörle	son	derece	alakalı	
bir	baskı	süreci	olduğunu	unutma	eğiliminde”,	diye	açıkladı.	

“Flekso	baskı	işlemi	iyi	kurulmuş	ve	birçok	ambalaj	
uygulamaları	için	uygun.	Müşterilerimizin	çoğu	kendi	
müşterileri	için	flekso	klişeleri	oluşturuyor	ya	da	işliyor.	Son	

birkaç	yıldaki	büyümemiz,	flekso	ile	birçok	iş	yapan	büyük	
şirketlere	erişim	sağladı.”

Hybrid, flekso alanının çok acil 
inovasyona ihtiyacı olduğuna inanıyor.

“Flekso	alanında	gerçek	bir	inovasyon	eksikliği	tespit	ettik	
ve	yazılımın	bu	müşterilerin	daha	verimli	ve	üretken	hale	
gelmesine	yardımcı	olabileceğine	inanıyoruz,”	diyen	De	
Roeck,	“Tectonics	ile	müşterilerimizi	dinledik	ve	flekso	
baskı	yapma	ve	optimize	etme	için	yeni	bir	yaklaşım	sunarak	
onların	ihtiyaçlarına	göre	hareket	ettik.”	dedi.

Müşterilerin	genellikle	CTP	cihazları,	klişe	tedarikçileri	
ve	yazılım	çözümleri	için	birçok	farklı	markaları	var.	
Hybrid	Software,	üretim	katının	heterojen	gerçekliğini	
anlıyor	ve	farklı	markalar	arasında	klişe	malzemesi	ve	cihaz	
kullanımını	optimize	etmeye	olanak	tanıyan	bir	uygulama	
oluşturma	konusunda	müşterilerle	birlikte	çalışıyor.	Şirkete	
göre,	bu	HybridSoftware’i	benzersiz	yapıyor.	Tectonics,	
bağımsız	bir	sunucu	uygulaması	olarak	veya	Hybrid’in	
güçlü	CLOUDFLOW	iş	akışı	yazılımında	bir	modül	olarak	
kullanılabiliyor.	

İletişim: Teknoprint	Baskı	Teknolojileri	A.Ş.	-	
info@teknoprint.com.tr	-	Tel.	02162503204	

Hybrid Software’den Yeni Flekso Üretim Çözümü Tectonics





94 Pack Converting

ÜRÜN HABERLERİ

Tresu	iCoat	II,	tek	bir	üretim	geçişinde	endüstri	standardı	UV	ya	
da	su	bazlı	vernik	kullanarak	dijital	baskı	için	üst	düzey	kaplama	
fırsatları	sunuyor.	Baskı	aşamasından	hemen	sonra	spot,	kısmi,			
tam	yüzey	kaplama	uygulayabiliyor.	Yeni	nesil	iCoat	II,	kayda	
geliştirilmiş	kayıt	ve	daha	sıkı	toleranslara	sahip	ve	hem	daha	ince	
hem	de	daha	kalın	olan	daha	geniş	bir	alt	tabaka	yelpazesi	için	
yüksek	kaliteli	kaplama	sonuçları	sağlıyor.	HP	Indigo	ile	sinerji	
içinde	geliştirildi.	Tresu	Solutions	Division	Başkan	Yardımcısı	
Ronni	Nielsen,	“Yeni	nesil	TRESU	iCoat	II	ile	dijital	baskıdaki	
dönüştürücüler,	yeni	bir	kaplama	uygulama	olanağı	kazanıyor.		
Esnek	bir	modüler	kaplama	çözümü	sunuyoruz”dedi.	” 

Katlanır Karton için Yeni Nesil Kaplama Teknolojisi
Fleksografik baskı teknolojisi ve kaplama çözümleri sağlayıcısı Tresu, HP ile  sekiz yılı aşkın başarılı bir ortaklık 
sürdürüyor. Tresu, HP ile Indigo 35K dijital baskı makinesi için yeni nesil in-line kaplama çözümleri  geliştirdiler. 

35	yıllık	kanıtlanmış	
performansa	dayanan	TRESU	
L10i	Aqua	/	UV	ve	L30i	Combi	
G3,	tabaka	beslemeli	ve	web	
ofset	yazıcılarda		hava,	mikro	
köpük	ya	da	kabarcık	riski	
olmadan	verimli	yüksek	kaliteli	
kaplamadan	faydalanma	
olanağı	veriyor.	Ofset	kaplama	
uygulamaları,	artık	kaynakların	
daha	verimli	kullanılması	ve	
daha	az	atıkla	gerçekleşiyor.	
UV	ya	da	EB	kaplama	uygulamasında		L10i	Aqua	/	
UV	&	L30i	Combi	G3	ile	göz	alıcı	tasarımlar	ve	güçlü	
markalama	için	kaplamanın		tüm	yaratıcı	potansiyelinden	

yararlanmak	mümkün.
L10i	Aqua	/	UV	ve	L30i	
Combi	G3	Ana	Özellikleri:
n	Akış,	basınç	ve	gelişmiş	
seviye	kontrolü
n	Otomatik	ayarlama,	
otomatik	temizleme	
(otomasyon)
n	Sezgisel	kullanıcı	arayüzü	
ile	hızlı	çalışma
n	Endüstrı	4.0	bağlantısı	ve	
veri	kaydı

n	Gelecekteki	talebe	uyum	sağlayan	modüler	platform	  

İletişim:	Tresu	sales@tresu.com	www.tresu.com

TRESU L10i Aqua/UV ve L30i Kombi G3
Ofset kaplama uygulamalarında otomasyon, seviye kontrolü ve bağlantı için sınırları zorlamak.

ABD’nin	önde	
gelen	robot	ve	
ince	duvarlı	
ambalaj		
üretimleri	için	
otomasyon	
çözümleri	
tedarikçisi	
olan	Muller	
Technology	
Colorado	(eski	

adıyla	CBW	Automation),	yeni	bir	entegre	robot	ve	otomasyon	
sistemi	olan	M-Line	robotunu	piyasaya	sürdü.		Enjeksiyon	
kalıp		ambalaj	üretimleri	için	M-Line	otomasyon	sistemi,	
çoklu	kalıp	tiplerini		ve		farklı	kavitasyonda		(tekli	ila	48	)	
boşluk	arasında	değişen	çeşitli	kalıp	tiplerini	barındırıyor.		
M-Line,	belirli	kalıp	ve		kavitasyonlar	için	tasarlanmış	
otomasyon	sistemleri	yerine,	pazar	değişikliklerine	ve	değişen	

üretim	hacimlerine	uyum	sağlıyor.		Enjeksiyon	kalıp	ambalaj	
üretimi	için	daha	fazla	esneklik	ve	çok	yönlülük	sunuyor.	
Böylelikle	üretimde	verimliği	artırıyor.	

M-Line,	çeşitli	enjeksiyon	kalıplama	makinesi	boyutlarına	
uygun	üç	modele	sahip.	Montaj	gerektirmeyen	ve	az	yer	
kaplayan	tek	bir	çerçeve	üzerine	inşa	edilen	M-Line,	genel	
enerji	tüketimini	azaltan	servo	motorlarla	pnömatikleri	
ortadan	kaldırarak	da	motorize	edildi.	Pnömatiklerden	10	kat	
daha	uzun	bir	ömre	sahip	olabilen	servo	motorlar	da	bakımı	
azaltıyor.	Kurulum	ve	sorun	giderme	için	kablosuz	WiFi	
özellikli	bir	tablet,	robot	sisteme	dahil.	Sistem	iki	yıl	garantili	
ve	Muller,	yedek	parçaların	yüzde	95’inin	stokta	olduğunu	ve	
bir	günlük	teslimatla	hazır	olduğunu	söylüyor.	Bu		sistemleri	
kullanan	uygulamalar,	özel	kapaklardan	ince	duvarlı		kaplarına	
ve	kapaklara	kadar	uzanıyor.	

İletişim: www.mullertechnology.com

M-Line Entegre Robot ve Otomasyon Sistemi 
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TOMRA’nın	küresel	ekiplerindeki	uzmanlar	tarafından	
farklı	ülkelerden	katılan	basın	mensupları	dahil	dünya	
çapında	1000’den	fazla	katılımcı	için	en	son	ürünler	
hakkında	sunumlar	yapıldı.	İnteraktif	Soru-Cevap	bölümü,	
katılımcıların	yeni	ürünlerin	özellikleri	hakkında	daha	
fazla	bilgi	edinebilmelerini	ve	TOMRA’nın	sensör	tabanlı	
ayıklamanın	küresel	geleceğiyle	ilgili	ön	görülerini	
anlayabilmelerini	sağladı.	Katılımcılardan	gelen	olumlu	
geri	bildirimlere	dayanarak	TOMRA	Sorting,	yeni	nesil	
AUTOSORT®		sisteminin	en	gelişmiş	modeline	yoğun	ilgi	
bekliyor.	

Ultra-kompakt ve çok amaçlı sensör tabanlı 
ayıklama sistemi, çok çeşitli malzeme 
ayıklama uygulamalarında kullanılabiliyor. 
Kompakt, son derece esnek ve uyarlanabilir 
bir ürün olan AUTOSORT®, TOMRA’nın 
en yeni teknolojilerini karmaşık ayıklama 
görevlerini yüksek verimlilik oranları ve 
ileri derecede doğruluk ile yerine getirmek 
üzere bir araya getiriyor. 

Çok	sayıda	pilot	projenin	de	onayladığı	üzere	sistem,	
mevcut	ya	da	yeni	tüm	ayıklama	süreçlerine	kolaylıkla	
entegre	edilebiliyor.	En	geniş	sensör	yelpazesi	ile	donatılan	
ve	malzemelerin	sınıflandırılması	için	verileri	kullanan	
makine,	geleneksel	teknolojiler	ile	ayıklanması	zor,	hatta	
imkansız	olan	malzemeleri	ayırabiliyor.	TOMRA’nın	aynı	
enerji	tüketimini	korurken	ışık	verimliliğini	arttıran,	

ayıklama	doğruluğunu	geliştiren	ve	hedef	alınması	zor	
fraksiyonların	ayıklanmasını	iyileştiren	SHARP	EYE	
teknolojisi,	en	son	AUTOSORT®	modelinde	standart	
olarak	sunuluyor.		Ayrıca	ünite,	TOMRA’nın	çeşitli	
avantajlar	sunan	benzersiz	ve	patentli	gelişmiş	FLYING	
BEAM®	algılama	teknolojisinin	en	yeni	ve	geliştirilmiş	
versiyonunu	da	içeriyor.	Daha	iyi	ışık	verimliliği,	düşük	
işletme	maliyetlerinde	daha	yüksek	performans	sunuyor;	
kompakt	tasarımı,	esnek	ve	kolay	kuruluma	imkan	tanıyor	
ve	geliştirilmiş	ışık	sinyal	verimliliği,	gelişmiş	algılama	
sonuçları	sağlıyor.	

SHARP	EYE	ve	FLYING	BEAM®	teknolojilerinin	
entegrasyonu	ile	AUTOSORT®,	en	karmaşık	uygulamalar	
da	dahil	olmak	üzere,	tüm	hedef	fraksiyonlarda	ayıklama	
doğruluğu	açısından	kesintisiz	olarak	yüksek	performans	
sunuyor.	Opsiyonel	teknolojiler	arasında	ise	kompaktlığı	
ve	esnek	kullanım	yelpazesi	ile	öne	çıkan	DEEP	LAISER	
bulunuyor.	Nesne	tanıma	özelliği,	ayıklama	sürecinin	
performansını	önemli	ölçüde	arttıran	daha	derin	ayıklama	
doğruluğu	sunuyor.	Bir	başka	uygulama	alanı	ise	Derin	
Öğrenme	yoluyla	Yapay	Zeka	kullanımı	oluyor.	DEEP	
LAISER,piyasadaki	ilk	tam	entegre	Derin	Öğrenme	
sistemlerinden	biri	olarak	ön	plana	çıkıyor.	

TOMRA	Sorting	Geri	Dönüşüm’ün	Başkan	Yardımcısı	
ve	Global	Satış	-	Pazarlama	Başkanı	Fabrizio	Radice	
açıklamasında;	“Ürünlerimizin,	müşterilerimiz	ve	
onların	nihai	müşterilerinin	talep	ettiği	gereksinimleri	
kesintisiz	olarak	karşılaması	için	müşterilerimizle	çok	
yakın	çalışıyoruz.	Yeni	nesil	AUTOSORT®	sistemimiz,	
çok	yönlü	sensörler	ve	akıllı	yazılım	kullanımı	ile	mevcut	
ve	gelecekteki	ayıklama	uygulamalarının	taleplerini	
karşılayabilecekheyecan	verici	bir	gelişme”	diye	belirtti.	

TOMRA’nın	dijital	lansmanının	katılımcıları	ayrıca	
TOMRA’nın	AUTOSORT®	ürün	yelpazesinin	bir	diğer	

TOMRA’dan Geri Dönüşüm Gelişmiş Ayıklama Çözümleri   
TOMRA Sorting Geri Dönüşüm, bugün ve gelecekte daha hızlı, daha verimli ve daha akıllı malzeme 
ayıklama talebini karşılamak için en gelişmiş ayıklama çözümlerinin küresel tanıtımını gerçekleştirdi. 
“Symphony of all Sorts” (Ayıklama Senfonisi) teması ile TOMRA Sorting Geri Dönüşüm, resmi olarak 
iki yeni ürünü piyasaya sürdü - TOMRA’nın yeni nesil teknolojisi AUTOSORT® ve AUTOSORT® SPEEDAIR 
ürünlerinin tanıtımlarını gerçekleştirilirken üçüncü bir yeni çözüm olan AUTOSORT® CYBOT’un gelecek 
lansman planları da paylaşıldı.
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parçası	ve	TOMRA	tarafından	geliştirilen	diğer	bir	yeni	ürün	
olan	AUTOSORT®SPEEDAIR	makinesini	de	tanıma	fırsatını	
yakaladı.	AUTOSORT®SPEEDAIR,	plastik	filmler	veya	kağıt	
gibi	hafif	malzemelerin	yüksek	hızlı	bant	üzerinde	sabit	
durmasıve	bu	sayede	daha	yüksek	bir	verim	elde	ederek	
ayıklama	kalitesininarttırılmasıiçin	tasarlanmış,	son	derece	
özelleştirilebilir	bir	sistem.

Daha Yüksek Hızda Taşıyıcı Bantlara Ihtiyaç 
Duyan Endüstri Talebi Doğrultusunda: 
AUTOSORT®SPEEDAIR,malzemenin	hızlı	bant	üzerinde	
hareket	etmesini	önlemek	için	taşıma	bandı	üzerinde	
sabit	bir	hava	akımı	üreten	hız	kontrollü	fan	tahrikli	hava	
girişleri	içeriyor.	Taşıyıcı	bantların	hızının	saniyede	altı	
metreye	kadar	arttırılarak	iki	katına	çıkarılmasıyla,	yüksek	
verimlilik	ve	kesintisiz	üstün	çıktı	kalitesi	sağlanıyor.	
Müşteriler,	daha	düşük	kurulum	ve	işletme	maliyetlerinin	
yanı	sıra,	daha	iyi	bir	yatırım	getirisi	elde	ediyorlar.	
Konveyör	bant	kapağı	olmayan	piyasadaki	ilk	ürün	olarak,	
bakım	amacıyla	üniteye	erişim	çok	daha	hızlıyken	var	
olangeleneksel	yüksek	hızlı	sistemlere	kıyasla	gerek	
malzeme	tıkanmariski	gerekse	makinenin	arıza	riski	çok	
daha	düşük	oluyor.	Yeni	nesil	AUTOSORT®	ve	AUTOSORT®	
SPEEDAIR	tanıtımlarının	yanı	sıra	etkinlikte	üçüncü	ve	
son	ürün,	TOMRA’nın	yakında	tanıtacağı	ilk	robotu	olan	
AUTOSORT®CYBOT’tu.	Sistem,	yeni	nesil	bir	AUTOSORT®	
taratıcı,	bir	elektromanyetik	sensör	ve	bir	robot	kolundan	
oluşuyor.	Dört	ayrı	teknolojiyi	aynı	anda	sunan	piyasadaki	
ilk	robot	olan	AUTOSORT®CYBOT,	Yakın	Kızılötesi	(NIR)	
ve	Görünür	Işık	(VIS)	spektroskopisi,	DEEP	LAISER	ve	eğer	
gerekiyorsa	demir	ve	demir	dışı	metallerin	geri	kazanımı	
için	endüksiyonu	bir	araya	getiriyor.	

AUTOSORT®	CYBOT’un	robot	kolu,	gelen	malzemenin	
boyutlarına,	renklerine	ve	hedeflenen	fraksiyonların	
kriterlerine	bağlı	olarak,	malzemeleri	dört	farklı	akışa	veya	
fraksiyona	eş	zamanlı	olarak	ayırabiliyor.	

Başkan	Yardımcısı	ve	Ürün	Yönetimi	Başkanı	Valerio	Sama,	
konu	ile	ilgili	olarak:	“AUTOSORT®	sistemimize	robot	bir	
kolun	eklenmesi,	ayıklama	sürecindeki	yüksek	otomasyonlu	
uygulamalar	için	çok	sayıda	yeni	fırsat	yaratıyor	ve	HDPE,	
PET	ve	PP	gibi	geri	dönüştürülebilir	malzemelerde	çok	daha	
yüksek	seviyede	kalite	kontrolü	imkanı	sunuyor”	diye	belirtti.
SVP	ve	TOMRA	Sorting	Geri	Dönüşüm	Başkanı	Tom	Eng,	
açıklamasında;	“Dijital	lansman	etkinliğimiz	çok	verimli	
geçtiği	için	memnunuz.	COVID-19,	yeni	çalışma	ve	iletişim	
yollarını	uygulamaya	koydu	ve	bu	nedenle	ilk	olarak	bir	dijital	
lansman	platformunu	deneyimlemekten	mutluluk	duyduk.	
Başarısını	göz	önüne	alındığımızda	son	dijital	etkinliğimiz	
olmayacağını	da	söyleyebiliriz.	Lansman,	benzersiz	ayıklama	
performanslarında	ve	etkileyici	verimlilik	ve	ürün	çıktısı	ile	
her	türlü	atığı	ayıklayabilen	bir	senfoni	sunan	tamamlayıcı,	
bağlantılı	ve	mükemmel	uyumlu	teknolojilerimizi	sergileme	
fırsatı	verdi.	Katılımcılar,	senfoniyi	yani	tüm	makinelerimizin	
seslerini	dinleme	şansı	yakaladılar	ve	çok	beğendiler”	dedi.	

“TOMRA Sorting Geri Dönüşüm:  
TOMRASorting Geri Dönüşüm, küresel 
geri dönüşüm ve atık yönetimi endüstrisi 
için sensör tabanlı ayıklama teknolojileri 
tasarlayarak üretiyor. Dünya çapında 100’den 
fazla ülkede 6.000’in üzerinde sistem kuruldu 
Atık sınıflandırma uygulamaları için dünyanın 
ilk yüksek kapasiteli yakın kızılötesi (NIR) 
sensörünü geliştiren TOMRA Sorting Geri 
Dönüşüm; kendisini atık akışlarından yüksek 
saflıktaki fraksiyonları çıkarmaya adayarak 
hem verimliliği, hem de kârlılığı en üst düzeye 
çıkaran bir endüstri öncüsü olmaya devam 
ediyor. TOMRASorting Geri Dönüşüm; gıda, 
madencilik ve diğer endüstriler için ayıklama, 
soyma ve işleme analitikleri için sensör bazlı 
sistemler geliştiren TOMRA Sorting Solutions’ın 
bir üyesi.”
İletişim:	TOMRA	Sorting	Geri	Dönüşüm	Serkan	Orhan	
Tel:	0216	526	33	37	TSS-nifo-turkey@tomra.com	
www.TOMRA.com/recycling
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Monotech,	Jetsci	ColorAqua	etiket	baskı	makinesini,		Memjet	
DuraFlex	baskı	motoruna	dayanarak	geliştirdi.	Bu,	standart	
olarak	bir	flekso	ünitesi	ve	tam	döner	kalıp	kesiminin	yanı	sıra	
Monotech’in	üst	düzey	ColorNovo	UV	mürekkep	püskürtmeli	
serisiyle	aynı	dönüştürme	seçeneklerine	sahip	bağımsız	bir	çözüm.	
Başlangıçta	çevrimdışı	bir	birim	olarak	sunulmasına	rağmen,	daha	
sonra	müşterilerin	flekso	baskı	makineleri,	finisaj	ya	da	dönüştürme	
çözümleri	de	dahil	olmak	üzere	mevcut	hatlarıyla	doğrudan	entegre	
edilebilmesi	söz	konusu.	

Monotech’in	mürekkep	püskürtmeli	çözümlerden	sorumlu	
başkan	yardımcısı	Jimit	Mittal,	bu	yeni	makine	ile	amaçlarının		
dönüştürücülerin	başlangıç	seviyesi	bir	modele	olan	taleplerini	
karşılamak	olduğunu	belirterek,	“Dijital	baskıya	başlamakta	
zorlanan	insanlar,	bu	giriş	seviyesindeki	modelini	benimseyerek		
ve	daha	sonra	yavaş	yavaş	daha	üst	seviyeye	geçebilirler.	Bu	bir	
başlangıç	seviyesi	için		makine	olmasına	rağmen,	özellikleri	daha	üst	
düzey	makinelerle	rekabet	edebiliyor”dedi.	Şirketin,	hızlı	ve	yüksek	
kaliteli	baskısı	ile	güvenilirliği,	esnekliği	ve	hızlı	bir	şekilde	entegre	
edebilme	yeteneği	için	Memjet’i	seçtiğini	ekleyen	Jimit	Mittal,	
değerlendirmesinin	devamında	şunları	söyledi.	“Bu	sayede	pazara	
sunmak	için	tüm	dijital	etiket	çözümlerine	sahibiz	,	giriş	seviyesi,	
orta	seviye	ve	üst	düzey,	şimdi	tüm	talepleri	karşılayabiliriz.	”

Memjet’in	DuraFlex	baskı	kafalarının	her	biri	dört	kanala	sahip	ve	

tek	bir	baskı	kafasının	CMYK	çalıştırabileceği	şekilde	tasarlandı,	
bu	da	kompakt	bir	baskı	birimi	sağlayarak	maliyeti	düşürüyor.	Bu	
kafaların	maksimum	çözünürlüğü	1600	x	1600	dpi’	ve	bu	baskı	
45mpm’ye	kadar	çalışabiliyor.	Monotech,	mikro	metin,	değişken	
veri	ve	güvenlik	baskısı	için		bu	makinenin	uygun	olduğunu	

söylüyor.	Maksimum	baskı	genişliği	326	mm.	

Doğal	olarak,	Memjet’in	ışığa	dayanıklı,	suya	dayanıklı	ve	çizilmeye	
karşı	dayanıklı	olduğu	söylenen	sulu	pigment	mürekkeplerini	
kullanıyor.	Astarsız	çoğu	genel	kaplamalı	ve	kaplanmamış	etiket	
stok	malzemesine	baskı	yapabildiği	ve	ayrıca	astar	uygulayarak	
birçok	film	ve	alt	tabaka	üzerine	baskı	yapabildiği	söyleniyor	ve	bu	
amaçla	bir	flekso	ünitesi	ile	birlikte	geliyor. 

İletişim: Monatech	info@monotech.in	www.monotech.in															

Yeni Hibrit Etiket Baskı Makinesi
Chennai, Tamil Nadu Hindistan merkezli Monotech Systems, Memjet DuraFlex teknolojisini kullanarak yeni bir 
hibrit etiket baskı makinesi olan Jetsci ColorAqua’yı geliştirdi.

İngiliz	kökenli	Ronald	
Britton	firması			
biyobozunur	ışıltı	efekti	
veren	pigment		Bioglitter	
PURE’ü	piyasaya	sürdü.
 

Ronald	Britton	reklam	
direktörü	Stephen	
Cotton	yeni	pigment	
hakkında	şunları	söyledi:	
“Bioglitter	(Ronald	
Britton’un	ticari	markası),	
parıltılı	toz	pigmentler		
yolculuğundaki	ilk	
adımımız	idi.	Daha	
önceki	yıllarda	kaplama	
ve	baskı	uygulamaları	için	teknik	bir	sınıf	olan	Deco	Bioglitter	
SPARKLE	adlı	ürünü	sunduk.	Şimdi	de	pazarda	benzeri	olmayan		
Cosmetic	Bioglitter	PURE	adlı	pigmenti	geliştirdik.	Bu	ürünümüz,		
dünyada	doğal	malzemeler	kullanılarak	üretildiğinden	türünün	
ilk	örneği.	Bioglitter	PURE	kozmetik	endüstrisi	için	yaratıldı,	
ancak	ambalaj,	kaplama,	baskı	ve	dekoratif	endüstrilerinde	de	

kullanılmaya	uygun.		
Ayrıca	doğal	ortamda	
biyobozunmanın	yüksek	
olduğunu	kanıtlamak	
için	bağımsız	olarak	test	
edildi.		Cosmetic	Bioglitter	
PURE	,	ışıltılı	bir	efekt	
sunmak	için	tasarlanan,	
çevreye	zarar	vermeyen	,	
gerçekten	de	yalın	bir	ışıltı	
.	Doğal	ortamda		biyolojik	
olarak	parçalanıyor,	
bu	nedenle			Avrupa	
Birliği	(AB)	tarafından	
mikroplastik	ve	TÜV	
tarafından		biyobozunur		

olarak	onaylandı.	Üründe	bir	parıltı	yaratan	BioglitterPURE,	
pigment		olarak	dayanıklı,	ancak	bir	kez	doğal	ortama	girİP	
mikroorganizmalar	sayesinde		karbondioksit,	su	ve	biyokütle	haline	
dönüşüyor.” 

İletişim:		Ronald	Britton	www.bioglitter.com

Biyobozunur Işıltı Pigmenti BioglitterPure
Clariant Masterbatches, üst düzey ürün, şişe ve ambalaj tasarımcı ve üreticileri için yeni fırsatlar sunan yeni bir 
krom rengi geliştirdi.
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Özellikle	polietilen	tereftalat	(PET)	
kapların	hedeflenerek	geliştirilen	renk	
biraz	yarı	saydam,	bu	nedenle	şişedeki	
içeriğin	görünür	olması	gereken	ya	
da	arzu	edilen	uygulamalar	için	ideal.		
ColorWorks	Kıdemli	Tasarımcısı	
ve	tanınmış	bir	renk	uzmanı	Judith	
van	Vliet	açıklıyor:	“Camda	çok	
şey	görüyorsunuz	ve	bu	tür	bir	
şeffaflık	da	çok	moda.	Clariant’ın	
yeni	krom	masterbatch’i,	gerçek	bir	
metalize	etkiye	en	yakın	gördüğüm	
bir	görünüm	geliştiriyor.	Prestijli	
ürünler	içeren	şişelerde	kullanılmak	üzere	bu	parlak	nitelikleri	
plastiğe	kazandırmak	çok	iyi	bir	iş	oldu.	Parlak	krom	etkisini	
elde	etmenin	sırrı,	pigment	partikül	boyutu	dağılımında	ve	
masterbatch’e	dahil	edilme	biçiminde	yatıyor.	Yansıtıcılık,	daha	
geleneksel	gümüş	ya	da	krom	renklerine	kıyasla	önemli	ölçüde	
arttı.		Krom	etkisinin,	lazer	radyasyonuna	tepki	verme	şekli	de	
dahil	olmak	üzere	başka	faydaları	da	mevcut.	Lazer	radyasyonu	

altında	gri	ya	da	siyahlaşan	ve	yüzeyde	
fiziksel,	elle	tutulur	bir	iz	bırakan	
diğer	renklerin	aksine,	krom	pigment,	
yalnızca	doğal	şeffaf	polimeri	geride	
bırakarak	kaybolur.”	

Illinois,	ChicCago’daki	ColorWorks	
merkezinin	Müdürü	Stephanie	
Dycha	“Çok	ince	ve	zarif	işaretler	
yaratabilirsiniz”	diyor.	“Enjeksiyon	
gerdirmeli,	şişirmeli	çok	ince	
kesimlerde	bile	üç	boyutlu	bir	görünüm	
elde	edersiniz.	Yeni	Clariant	sıvı	

görünümlü	krom	masterbatch,	plastik	malzemelerde	normalde	
beklenmeyen	estetik	nitelikler	sunan	renk	ve	efekt	seçenekleri	
geliştirmeyi	amaçlayan	yeni	bir	ColorWorks	girişimi	olan	
NewAesthetix’ten	ortaya	çıkan	ilk	ürün.		Aslında,	başlangıçta	
termoplastik	malzemelerde	uygulama	için	geliştirilmemiş	
olabilecek		hemen	hemen	her	türlü	pigment	ya	da	etki	ile	
denemeler	yapıyoruz.	”	

Yeni Metalik Estetik

Clariant,	farmasötik	
ürünlerin	raf	ömrünü	
uzatmak	için	
MEVOPUR	tıbbi	sınıf	
ambalaj	malzemeleri	
ve	hizmetleri	serisine		
yeni	bir	formül		
ekledi.
Yeni	MEVOPUR	
ProTect	formülü,	

polietilen	tereftalat	(PET)	şişelerde	depolanan	ilaçların,	oksijen	
ile	bozulmasını	sınırlamak	için	yeni	bir	oksijen	tutucu	katkı.	
Testler,	PET	ön	formlarının	özel	depolama	koşullarına	ihtiyaç	
duymadığını	ve	üç	ay	sonra	aktiviteyi	sürdürdüğünü	gösterdi.

Clariant	küresel	pazarlama	ve	iş	geliştirme	başkanı	Steve	

Duckworth	konuya	ilişkin	şunları	söyledi:	“Yiyecek	ve	içecekler	
nispeten	kısa	bir	raf	ömrüne	ihtiyaç	duysa	da,	ilaçların	genellikle	
bir	yıl	ya	da		daha	uzun	süre	saklandığında	bile	güçlerini	
koruması	gerekir.HDPE	tercih	edilen	malzeme	olmasına	rağmen,	
PET	şeffaflık	da	dahil	olmak	üzere	çeşitli	avantajlar	sunuyor	
ve	MEVOPUR	ProTect	katkı	maddeleri	şeffaflığı	uzun	vadeli	
raf	ömrüyle	birleştirmeye	yardımcı	oluyor.	Başlangıçta	gıda	
ambalajındaki	oksijen	bariyer	sistemlerinin	üstesinden	gelmek	
için	geliştirilen	ürünler,	konteyner	duvarlarından	geçen	oksijeni	
temizleyen,	düşük	oksijen	seviyelerini	koruyan	ve	farmasötik	
ürünlerin	raf	ömrünü	uzatan	aktif	moleküller	içeriyor.	Bunun,	
farmasötik	ambalajlar	için	mevcut	olan	en	güçlü	oksijen	tutucu	
sistemlerden	biri	olduğuna	inanıyoruz.”	

İletişim: Clariant	International	Ltd.	stefanie.nelsen@clariant.
com	caroline.schmid@clariant.com

Tıbbi Ambalajler için MEVOPUR

MJP	30	AXF	fleksibıl	ambalaj		için	yeni	bir	mürekkep	
püskürtmeli	baskı	makinesi.	Gıda	ambalajı	için	güvenli	olan	
su	bazlı	mürekkepler	kullanılıyor.	Baskı	genişliği	750	mm	
(malzeme	genişliği	790	mm),	baskı	hızı	50	m	/	dak,	baskı	
çözünürlüğü	1200	x	1200	dpi.		

Beş		renkli	baskı	makinesi	CMYK	+	WW	(yüksek	kapsama	alanı	
için	çift	beyaz)	ile	donatılı	ve	12-100	µm	arasındaki	malzemeleri	
işleyebiliyor.	Standart	konfigürasyon;	entegre	bir	çözücü,	
korona	istasyonu,	ön	kaplayıcı	ve	geri	sarıcıdan	oluşuyor.	

Optimize	edilmiş	üretim,	çok	sayıda	küçük	siparişe	yanıt	verme	

olanağı	sunuyor.	
Tekrarlanan	
görüntüler,	baskı	
sonlandırması,		
sürekli	izleme	
çubuğu	ile	
yönetiyor.	
Otomatik	kayıt	
kontrolü	ve	eksik	
püskürtme	uçlarının	telafisi,		baskı	hatalarını	en	aza	indiriyor.		

İletişim: sales@miyakoshi.eu	-	www.miyakoshi.eu

Fleksibıl Ambalaj için Yeni İnk-Jet Baskı Makinesi
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Inkmaker	Grubu,	İtalya	Ulusal	Günü’nü	kutlarken	(Festadella
Repubblica)		en	son	teknolojisiyle	desteklenen	yeni	bir	
mürekkep	besleme	sistemi	başlattı.

Inkmaker	Group	EMEA	&	Amerika	CEO’su	Christophe
Rizzove	Inkmaker	Group	Yazılım	&	Otomasyon	Küresel	
Direktörü	Francesco	Nesti,	yeni	sistemle	ilgili	bilgileri	paylaştı.

Yeni,	kullanımı	kolay	Inktrasyst	mürekkep	besleme	sistemi	
“Beyaz,	CMYK	ya	da	ExtendedColorGamut	(Genişletilmiş	
Renk	Gamut)”	mürekkep	sisteminin	transferinde	
uzmanlaşmış	bir	baskı	makinesi	dağıtım	ağı.	Bu	ağ,	bir	ya	da	
daha	fazla	ürünü	farklı	deşarj	noktalarına	hızlı	ve	hassas	bir	
şekilde	aktarmak	için	özel	olarak	tasarlandı.	

Inktrasyst	sisteminin	yazılım	teknolojisinin	arkasındaki	
Inkmaker	Group	Yazılım	&	Otomasyon	Küresel	Direktörü	
Francesco	Nesti	“Sistemi	özellikle	öne	çıkaran	şey,	
InkmakerGroup’un,	güvenlik,	ürün	izlenebilirliği,	
tekrarlanabilirlik,	insan	kaynaklarının	optimizasyonu	ve	hızlı	
yatırım	geri	dönüşü	üzerinde	olumlu	etki	yapacak	şekilde	
tasarlanmış	olan	en	son	teknoloji	ürünü	yazılımı	IMPRIMO	
ile	donatılmış	olması”	olarak	açıkladı.

Yeni	Sistem	Birçok	Yeni	Özelliğe	ve	Avantaja	Sahip
IMPRIMO	yazılımı	sayesinde	işletmelerde	birçok	kolaylık	ve	
avantaj	sunuluyor:	
n	Ürün	hareketlerinin	azaltılması,	
n	Ürünlerin	konsantre	halde	sipariş	edilebilmesi,	
n	Solvent	veya	katkı	maddeleri	ile	ürünlerin	seyreltilmesi	
Imprimo	yazılımı	ile	yönetilebilmesi,	

n	Sabit	renk	uyumu	ve	sedimentasyondan	kaçınma	için	üstün	
karıştırma	ve	ürün	homojenizasyonu,	
n	Çalışma	alanının	temizliği,	
n	Tam	parti	izlenebilirliği	ile
n	Artık	hazırlama	tanklarında	üretilen	tüm	formüller,	
Imprimo	yazılımı	tarafından	yönetilebilecek.

Yeni Sistem Hemen Üretime Giriyor: Inkmaker	Group	EMEA	
&	Amerika	CEO’su	Christophe	Rizzoise	yeni	yazılımla	ilgili	
görüşlerini	şöyle	paylaştı:	‘’Ar-Ge	ekibimiz	bir	yılı	aşkın	bir	
süredir	Inktrasyst	sistemi	üzerinde	çalışıyor	ve	yazılım	üzerinde	
son	ayarlamalar	akıllı	çalışma	ile	tamamlandı.	Özellikle	
bu			izolasyon	süreci		sırasındaInktrasyst’in	uzaktan	yönetim	
özelliklerinin	müşteriler	için	en	avantajlı	nitelik	olacağını	
düşündük’’.	Rizzo,	dileyen	işletmelerin	sisteme	hemen	dahil	
olarak	üretimde	kullanımına	başlayabileceklerini	ifade	etti.

InkmakerWorldwide:Inkmaker; mürekkep, boya 

ve kimyasalın dozajlama (dispensing) süreçlerini 
otomatikleştirerek verimliliği artıran küresel bir entegre 
dağıtım sistemleri imalatçısı. Inkmaker.com
RexsonSystems: Rexson, yaygın olarak mürekkep, boya 
ve kaplama endüstrilerinde olduğu kadar; kozmetik, 
gıda, tıbbi ürün ve özel kimyasal ürün endüstrilerinde 
de kullanılan otomatikleştirilmiş dozajlamasistemleri 
üretiyor.| rexson.co.uk

Vale-Tech: Vale-Tech, dünya basım endüstrisi için 
mürekkep dispensing sistemleri ve bünyesindeki yazılım 
ve donanım mühendisleri yüksek viskozitedeki mürekkep 
ve Narrow-web   mürekkepleri için inovatifdispensing  
sistemleri üretiyor. vale-tech.co.uk

Tecnopails: Tecnopails; mürekkep,boya ve kaplama 
endüstrilerinde yaygın olarak kullanıldığı kadar, gıda 
ve özel kimyasallar üreten endüstrilerde de kullanılan, 
isteğe uyarlanmış ve otomatikleştirilmiş modüler dolum,  
sızdırmazlık, etiketleme ve paletleme makineleri (ATEX 
sertifikalı) üretiyor. | tecnopails.it

Teko: Teko, satış noktası sistemleri ve mühendislikle 
kimyayı bir araya getiren entegre çözümler konusunda 
uzman.  Merkezi Malezya ve Endonezya’da bulunan 
Teko, tüm Inkmaker Group markalarını bölgesel satış ağı 
ve destek ortaklıkları ile destekliyor. | teko.asia

Odak Kimya: Odak Kimya renk ölçüm sistemleri, 
renk standartları, online baskı çözümleri, baskı ve 
prova kağıtları, farklı test cihazları, ışıklı prova kontrol 
istasyonları, boya test cihazları ve yol çizgi boyaları test 
cihazlarında dünya lideri olan birçok markanın temsilcisi 
ve distribütörü olarak hizmet veriyor. | odakkimya.com.tr

İletişim: Odak	Kimya	Endüstrisi	Ürünleri	Tic.	Ltd.	Şti.	
Kurucu	Genel	Müdürü	Ayla	Çuhadaroğlu	
ayla@odakkimya.com.tr		/	Tel:	216	489	93	13

Inkmaker Inktrasyst Sistemini Imprimo Yazılımı ile Sunuyor





Xeikon			yeni	Cheetah	2.0	teknoloji	neslini	temel	alan	bir	dijital	
etiket	baskı	makinesi	CX300	‘ü	geliştirdi.	Hızlı,	seri	üretim	için	
artan	talep,	daha	kısa	teslimat	süreleri	ve	daha	fazla	ürün	çeşitliliği	
göz	önüne	alındığında,	etiket	işlemcileri	ve	marka	sahipleri	yeni	
dijital	etiket	baskı	makinesi	Xeikon	CX300’ü	hızla	gelişen	bir	
endüstrinin	üst	sıralarında	yenilikçi	bir	çözüm	olarak	görünüyor.	

“Xeikon	CX300,	
etiket	üretiminin	
dijitalleştirilmesinin	
temel	taşı	olabilir	
diyen	Pazarlama	
Başkan	Yardımcısı	
Filip	Weymans	
yaptığı	açıklamada	

Xeikon	CX3	için	şunları	söyledi:	“Mümkün	olan	en	yüksek	
genel	sistem	(OEE)	sağlamak	amacıyla	geliştirilen	Xeikon	
CX300,	çok	çeşitli	uygulamalar	sunuyor	.		Bu	yeni	makine,	
çok	başarılı	Xeikon	CX3’ünkini	bile	aşacak	niteliklere	sahip.	
Burada	baskı	hızı,	kesinlikle	önemli	bir	kriter.		Cheetah	2.0	
teknolojisi	söz	konusu	olduğunda,	Xeikon	mümkün	olan	
en	yüksek	satılabilir	baskı	hacmini	sağlamak	için	yüksek	
üretim	hızını	yüksek	OEE	ile	birleştirmeye	odaklandı.		
Cheetah	2.0	teknolojisi,	beş	baskı	istasyonu	ve	değişken	
tekrar	uzunluklarına	sahip	tam	Xeikon’un	kanıtlanmış	ve	
ölçeklenebilir	baskı	makinesi	mimarisine	dayanıyor.	Ağ	
genişliği	220	mm	ila	512	mm	arasında	ölçekleniyor.	Ofset	ve	
gravür	baskı	ile	karşılaştırılabilir	bir	baskı	kalitesini	garanti	

eden	1200	x	3600	dpi	çözünürlüğe	sahip	bir	LED	görüntüleme	
kafası	kullanılıyor.	Cheetah	toner	içeren	Cheetah	geliştirici	
istasyonu,	baskı	ağının	tüm	uzunluğu	ve	genişliği	boyunca	
sürekli	olarak	daha	yüksek	bir	renk	tutarlılığı	sağlıyor.	Bu,	
daha	az	atıkla	satılabilir	üretimde	bir	artış	demek.	Bu	tam	
renkli	baskı	makinesi,	tek	geçişte	uygulanabilen	CMYK	ve	
opak	beyaz	dahil	olmak	üzere	beş	baskı	istasyonu	ile	donatılı,	
ancak	aynı	zamanda	renk	alanı	genişlemesinin	yanı	sıra	
şirket	ve	güvenlik	renklerini	de	destekliyor.	CX300,	Cheetah	
2.0	teknolojisine	dayanıyor	ve	baskı	kalitesinden	ödün	
vermeden	üç	vardiyalı	olarak	kolayca	kullanılabiliyor.	Gıda,	
farmasötik	ürünler	ve	kendinden	yapışkanlı	etiketli	diğer	
uygulamalar	gibi	hızla	büyüyen	pazarları	destekliyor.	Kuru	
toner	teknolojileri,	diğer	dijital	baskı	teknolojilerinden	daha	
yüksek	gıda	güvenliği	sağlıyor.	Buna	ek	olarak,	Cheetah	toner	
yakın	zamanda	duyurulan	QB	toner	teknolojisini	de	içeriyor	
ve	bu	da	gelecekteki	yasaları	ve	yasal	gerekliliklerle	ilgili	
gelecekteki	güvenliğini	artırıyor.	Xeikon	CX300,	doğal	olarak	
yapılandırılmış	kağıt	gibi	zorlu	alt	tabakaları	işleyen	pazarlar	
için	de	ideal.	Bu	baskı	makinesi	sıcak	transfer,	ıslak	tutkal	ve	
çok	yönlü	etiketler,	kalıp	içi	etiketleme	(IML)	ve	kutuların	
üretimi	için	de	kullanılabiliyor.	FleXflow	işlemi,	CX300’ün	
stand-up	poşet	üretmesini	sağlıyor.	Bu	amaçla,	kuru	toner	
baskısı	ve	termal	laminasyon	birleştirilir.”
Xeikon	CX300	Nisan	2020’den	itibaren	satışta.		  

İletişim: www.xeikon.com	
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Renkli	masterbatch	ve	polyester	ve	özel	reçineler	için	
bileşiklerin	geliştirilmesi	ve	üretiminde	küresel	firma	Sukano,	
Enjeksiyon	Streç	Şişirme	Kalıplı	(ISBM)	PET	şişelere		bir	
hareketlilik	kazandıran	yeni	masterbatch	geliştirdi.	Şişeler	
üretim	konveyöründen	geçerken	serbestçe	dönmeli,	çünkü	
sürtünmeden	kaynaklanan	zorla	döndürme	işlemi,		hat	
üzerinde	tıkanmaya	neden	olabilir.	Bu	uygulama	için	ticari	
olarak	piyasaya	sunulan	Sukano®	Mobility	Aid	çözümünün		bu	
alanda		ilk	olduğunu		söyleyen	firmaya	göre,		bu	ürün,	bakir	
PET	ya	da	RPET	malzemesi	ile	harmanlanmış	katı	bir	PET	
masterbatch	olarak	tanıtılıyor.	Düşük	konsantrasyonlarda	bile,	
ana	seri	PET	malzemede		dağılıyor,	sürtünme	katsayısını	(COF)	
azaltığı	gibi	yüzey	dokusunu	bir	mikro	yapıyla	değiştiriyor.
Kişisel	bakım,	ev	ve	temizlik,	kozmetik	ve	yiyecek,		içecek	
uygulamaları	için	üretilen	şeffaf,	yarı	saydam	ve	renkli	şişeler	
için	çok	uygun.	Ayrıca,	yeni	master	seriyi	içeren	PET	materyali,	
mevcut	ISBM	şişe	üretim	ekipmanında	modifiye	edilmeden	

çalıştırılabildiğinden	de	yaygın	olarak	uygulanabiliyor.
Bu	masterbatch,	şişelerde	ve	düzenli	temizlik	yoluyla	
çıkarılması	gereken	paketleme	ekipmanlarında	balmumu	
kalıntı	bırakan	sprey	kaplamalarla	ilgili	maliyet	ve	temizlik	
gereksinimlerinin	ortadan	kaldırılmasına	yardımcı.	

İletişim:	Sukano	AG	emea@sukano.com

PET Şişe Üretiminde Verimliliği Artıran Katkı Masterbatch
Sukano, polyester ve özel reçineler için katkı ve renk masterbatchlerinin ve bileşiklerinin geliştirilmesi ve 
üretiminde küresel bir firma.  Plastik dönüştürücüler, marka sahiplerinin yenilikçi ürünler ve son derece özel 
çözümler geliştirmeleri için tercih edilen küresel bir ortak. 1988 yılında kurulan Sukano, teknik bilgisini ince film 
ve folyolar, şişe, kap uygulamalar için kullanılabilen yağ ve biyolojik bazlı polimerler için yenilikçi masterbatchler 
geliştirmeye odaklı.  PET uygulamaları için son teknoloji ürünü  antiblok katkı masterbatch geliştirdi.  

Yeni  Dijital Etiket Baskı Makinesi
Xeikon, daha fazla çok yönlülük, üretkenlik ve kalite sunan; üretim için mevcut pazar ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere daha kısa teslim süreleri ve daha fazla ürün çeşitliliği suğlayan yeni nesil Cheetah 2.0 teknolojisine 
dayanan  dijital etiket baskı makinesi CX300’ü pazarlara tanıttı.
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ENGEL,	K	2010’da	
tamamı	elektrikli	
e-cap	enjeksiyon	
kalıplama	
makinesinin	
tanıtımı	ile	
yeni	standartlar	
belirledi.	O	
zamana	kadar,	
enjeksiyon	
hareketi	için	
akümülatörler	kullanan	hidrolik	makineler,	kapakların	üretimi	
için	standarttı.	Bu	uygulama	alanındaki	tamamı	elektrikli	
tahrik	teknolojisi,	o	zaman	bir	devrimdi.	e-cap	şimdiye	kadar	
piyasadaki	en	enerji	tasarruflu	kapak	makinesi	olup	kapak	
endüstrisinin	gereksinimlerine	uyarlanmış,	4.200	kN	kadar	
yüksek	bir	sıkma	kuvveti/kapama	gücü	aralığıyla	bile	tamamı	
elektrikli	çalışma	sağlayan	tek	yüksek	performanslı	makine.	
İki	yıldan	daha	az	ortalama	yatırım	getirisi	ile	e-cap,	piyasaya	
sürülmesinden	bu	yana	dünya	çapında	hızla	kendini	kanıtladı.	

Sık Yük Değişimleriyle En Yüksek Dinamik Performans: 
ENGEL’deki	tamamı	elektrikli	enjeksiyon	kalıplama	
makinelerinin	Ürün	Müdürü	Friedrich	Mairhofer,	“2010’dan	
beri	içecek	kapaklarına	yönelik	gereksinimler	önemli	ölçüde	
değişti”	diye	açıklıyor.	Bu	yüzden	e-cap’in	sürekli	olarak	daha	
da	geliştirilmesi,	yeni	nesil	bir	makineye	entegre	ediliyor.	
Kesintisiz	parça	ağırlığı	azalmaları	merkezi	bir	rol	oynar.		
“2010’dan	beri	içecek	kapaklarına	yönelik	gereksinimler	
önemli	ölçüde	değişti”	diye	açıklıyor.	Bu	yüzden	e-cap’in	
sürekli	olarak	daha	da	geliştirilmesi,	yeni	nesil	bir	makineye	
entegre	ediliyor.	Kesintisiz	parça	ağırlığı	azalmaları	merkezi	
bir	rol	oynar”.	Mairhofer,	“Durgun	su	için,	bir	gramdan	
önemli	ölçüde	daha	az	ağırlığa	sahip	kapaklar	üretiliyor”	
diyor.	“Sonuç	olarak,	soğutma	ve	çevrim	süreleri	düşmeye	
devam	etti.	On	yıl	önceki	döngü	sürelerinin	hala	ikibuçuk	
saniye	olduğu	yerlerde,	günümüzün	kapak	makinelerinin	
iki	saniyelik	aralıklarla	ve	daha	hızlı	üretim	yapabilmesi	
gerekiyor.	Yeni	nesil	makineleri	geliştirirken,	ana	odak	hem	
performans	hem	de	istikrar	üzerineydi	“	
 

Amplifikatör ile Sağlamlaştırılmış Boşaltıcı Enjektörler:  
Bir	e-cap	2440/380,	Plastisud	tarafından	96	boşluklu	bir	kalıpta	
29/25	kapak	üreterek	serinin	yeni	performans	başarılarını	
gösteriyor.	Atış	ağırlığı,	kavite	başına	1,3	gram	ve	çevrim	süresi	
iki	saniyeden	az.	Borealis	/	Borougeis’ten	bir	HDPE	işleniyor.	
Sistem	IMDvista	tarafından	kamera	destekli	yüzde	100	kalite	
kontrolü	ve	Eisbär	tarafından	kuru	hava	sistemi	ile	donatılı.	
Diğer	sistem	ortakları	Piovan,	PackSys	Global	ve	PSG.		Yeni	
e-cap	taki	güçlendirilmiş	çerçeve	ve	güçlendirilmiş	kalıp	
montaj	plakaları,	son	derece	kısa	devirlerde	ve	çok	küçük	atış	
hacimlerinde	bile	makine	hareketlerinde	mükemmel	denge	
sağlıyor.	Sonuç,	yüzey	detaylarının	mükemmel	şekilde	yeniden	

üretilmesi	ve	
maksimum	sayıda	
iyi	parçanın	elde	
edilmesi.	Örneğin,	
e-cap	380	ile	1.3	
saniyelik	hızlı	kuru	
çevrim	süreleri	
ve	başlangıçtan	
itibaren	standartta	
yer	alan	paralel	
hareketler,	2	

saniyeden	daha	kısa	çeviri	sürelerine	ulaşılmasına	önemli	
bir	katkı	sağlar.	Ejeksiyon	kalıp	açılışına	paralel	olarak	
gerçekleşir.	Yeni	olan,	enjektörlerin	isteğe	bağlı	olarak/
talep	üzere	değiştirilebilir	bir	hidrolik	güçlendirici	ile	
güçlendirilebilmesidir.	Bu,	makinenin	hem	üretim	sırasında	
hem	de	üretim	kesintisinden	sonra	başlatma	sırasında	
mümkün	olan	en	iyi	verimlilikle	çalışmasını	sağlar.	Kapaklar,	
henüz	tamamen	soğutulmamış	olsa	da	ve	devam	eden	
üretimde	fırlatma	sırasında	deforme	olması	çok	kolay	olsa	da,	
ejektörler	kalıpta	zaten	soğumuş	olan	kapakları	çıkarmak	için	
durma	durumlarında	daha	fazla	kuvvet	uygulamak	zorunda.	
Üretim	kesintileri	nadir	olduğu	için,	servo-hidrolik	sürücü	
amplifikasyonu	kullanmak,	makineyi	genel	olarak	daha	güçlü	
ejektör	tahrikleriyle	donatmaktan	daha	verimli.	Yeni	e-cap	
nesli	iki	farklı	ejektör	sürücü	teknolojisi	ile	sunuluyor.	Makine	
standart	olarak	hidrolik	enjektörlerle	çalışıyor.	Servo-elektrikli	
sürücüler	yaklaşık	yüzde	on	daha	az	enerji	gerektiren	bir	
seçenek	olarak	mevcut.

Tüm Sistem Genelinde Enerji Tüketimini Optimize 
Etme:	Temizlik	ve	enerji	verimliliği,	en	başından	beri	
serinin	temel	özellikleri	oldu.	Kapsüllenmiş	bir	manivela/
mafsal	kolu	ve	hareketli	merdanenin	çok	temiz	bir	doğrusal	
kılavuzu	ile	e-cap	makineleri,	gıda	endüstrisinde	katı	bir	
şekilde	düzenlenmiş	üretim	taleplerini	güvenilir	bir	şekilde	
karşılıyor.	Makinelerin	tamamı	elektrikli	tahrik	teknolojisi,	
olağanüstü	enerji	verimliliğine	büyük	katkı	sağlıyor.	Ek	
olarak,	frenleme	enerjisi	geri	kazanılıyor	ve	pahalı	en	yüksek	
randıman	ihtiyacını	güvenilir	bir	şekilde	önlüyor.	Kullanılan	
sürücülerin	çok	yüksek	verimliliği	sayesinde	e-cap	makineler	
de	yalnızca		minimum	miktarda	soğutma	sıvısı	gerektiriyor.	
Örneğin	e-cap	380,	işlenen	kilogram	pelet	başına	0,37	kWh	
spesifik	enerji	tüketimi	ile	yüksek	hızda	çalışıyor.		Bir	sistem	
tedarikçisi	olarak	ENGEL,	üretim	hücresinin	tüm	bileşenlerini	
projenin	başlangıcından	itibaren	koordine	eder.	Mairhofer’in	
vurguladığı	gibi,“Bu,	tüm	üretim	hücresinde	verimlilik	
potansiyelinden	tam	olarak	faydalanmamızı	sağlıyor	”.	

Yeni	e-cap	220,	280,	380	ve	420	boyutlarında,	2.200	ila	4.200	
kN	arasında	sıkma	kuvvetleri	ile	mevcut. 

İletişim: Engel	Austria	ENGEL	AUSTRIA	GmbH,:	sales@engel.at

ENGEL’den Yeni Nesil e-cap
ENGEL, içecek kapakları için yeni nesil e-cap enjeksiyon kalıplama makinesi serisinin yeni neslini sunuyor. Yeni 
bir e-cap 380 makinesinde 29/25 hafif kapakların üretimi, sürekli artan gereksinimlerin en kısa çevrim süreleri, 
en yüksek hassasiyet ve en düşük enerji tüketimi ile nasıl birleştirilebileceğini netleştiriyor.
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BOBST,	esnekliği,	verimliliği	
ve	kullanım	kolaylığını	yeniden	
tanımlayan	yeni	bir	solventsiz	modüler	
laminasyon	makinesi	NOVA	SX	550	
Laminator’u	piyasaya	sürdü.	NOVA	
SX	550	Laminator,	çok	çeşitli	yüzey	ve	
kalınlıklarda	malzemeleri,	tüm	üretim	
uzunlukları	içinde	uygun	maliyetler	ile	
işlemek	üzere	tasarlanmış	tak	ve	çalıştır	
özelliğine	sahip	yüksek	performanslı		
bir	makine.

Yeni	NOVA	SX	550	Laminatör,		solventsiz	laminasyonu	bir	üst	
seviyeye	taşıyor;	mevcut	silindir	türlerinin	çoğu		kullanılıyor.	
NOVA	SX	550	Laminatör,	ince	alüminyum	folyo,	metalize	film	
ve	gerdirilebilir	substratlar	dahil	olmak	üzere	çok	çeşitli	alt	
tabaka	ve	kalınlıkları	kısa	sürede	işliyor.	

Makinenin Verimliliğinde Sayılar Konuşuyor: İş	
parametreleri,	bir	dakika,	kolay	ve	hızlı	bir	şekilde	
ayarlanıyor;	15	dakikada	tam	bir	iş	değişimi	gerçekleşiyor,	
transfer	silindirinin	değişimi	için	90	saniye;	ve	tam	otomatik	
yıkama	döngüsünü	tamamlamak	için	beş	dakika	yetiyor.	

Otomasyonun	hakimiyetindeki	
makinede,	iş	değişiklikleri	hızlı	ve	
alet	kullanımını	gerektirmeden	
yapılıyor.	Makine	hareket	halinde	
iken	kalite	ve	proses	denetimi	için	
laminasyon	nipine	tam	erişim	söz	
konusu.	NOVA	SX	550	Laminator,			
standart	ağ	genişlikleri	1.000	ila	
1.500	mm	arasında	-	diğerleri	istek	
üzerine	temin	edilebiliyor	ve	hız	

450	mdk’ya	kadar	olup		1,5	tona	kadar	bobinleri	işleyebiliyor.	
Ayrıca,	NOVA	SX	550	Laminatörün	kurulumu	yalnızca	bir	
hafta	içinde	tamamlanıyor.
Bobst	Italia	Kaplama	ve	Laminasyon	Ürün	Hatları	Ürün	
Müdürü	Nanni	Bertorelli,	“Makine,	işleme	sonrası	verileriyle		
endüstri	4.0	için	hazır.	İtalya,	Orta	Doğu,	Asya	ve	ABD’de	
halihazırda	satılan	dört	NOVA	SX	550	makinesi	var.	Bu	
bize,	yerel	pazar	özelliklerine	bakılmaksızın,		NOVA	SX	
550	makine	ile	tüm	dünyada	başarılı	olunacağını	gösteriyor.	
Yeniliklerimizin	bir	etki	yaratacağından	eminiz.	”dedi.	

İletişim:	BOBST	İstanbul	Tel:	0212	262	78	00	
Fax:	0212	262	78	03

Gelişen	pazarlar	için	aseptik	paketleme	teknolojisine	artan	talebe	
yanıt	olarak	Davis-Standard	(Pawcatuck,	Connecticut),	DsX	Aseptic	
400	tripleks	ekstrüzyon	kaplama	ve	laminasyon	hattını	tanıttı.	
Davis-Standard,	aseptik	ambalaj	ürünleri	için	ekstrüzyon	laminasyon	
hatlarında	küresel	firma.		Aseptik	ve	sıvı	karton	levha	ambalaj	
ürünlerinde	kullanılan	kağıt,	alüminyum	folyolar	ve	filmler	için	
tasarlanan	DsX	Aseptic	400;	maksimum	1.350	mm	genişlik	ve	250	
-	400	m	/	dak	hıza	sahip	olup	daha	az	atık,		hassas	web	kullanımı	
sunuyor.	
İletişim: https://davisstandard.com/flex-packaging-films		

Yepyeni Solventsiz Modüler Laminasyon Makinesi

DsX Aseptik Kaplama ve Laminasyon Hattı

DataLase,	oluklu	ambalajlar	için	yeni	bir	fonksiyonel	kaplama	
geliştirdi.	WBF	6101,	hem	beyaz	hem	de	doğal	kraft	oluklu	
kutuların	lazerle	kodlanmasını	ve	işaretlenmesini	sağlamak	
için,	su	bazlı	bir	flekso	kaplama.	Beyazdan	siyaha	lazer	reaktif	
kaplama	olan	WBF	6101,	oluklu	kutular	üzerine	lojistik	
bilgilerin	geleneksel	olarak	etiketlenmesine	alternatif	bir	çözüm	
olup	markaların	sürdürülebilirlik	hedeflerine	ulaşmalarına	
yardımcı	olmayı	amaçlıyor.	Yeni	kaplama,	lekelenme	ya	da	
sürtünme	yapmayan	yüksek	kontrastlı,	yüksek	kaliteli,	dayanıklı	
kodlar	oluşturulmasında		başarılı	bir	zemin	sunuyor.

DataLase	Case	Coding,	tek	kullanımlık	plastiği	üretim	
ortamından	çıkaran	UK	Plastics	Pact	gibi	döngüsel		ekonomi	
girişimlerine	paralellik	gösteriyor.	Çünkü	gereksiz	atıkların	
oluşmaması	ile		çevre	avantajları	da	sağlıyor.		Yırtma	

perforasyonu	gerektiren	rafa	hazır	ambalajın	(SRP)	oluklu	
tasarımı	söz	konusu	olduğunda,	DataLase,	açılma	kolaylığı	
sağlama	için	ideal	bir	kaplama.	

İletişim: DataLase	info@datalase.com

Oluklu Mukavva için Yeni Fonksiyonel Bir Kaplama
WBF 6101, markaların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan oluklu ambalajlar 
için su bazlı bir kaplama.
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Yazılım,	baskı	öncesi	
operatörlerinin	katma	değerli	
olmayan	görevlere	harcanan	
zamanı	azaltmalarını	ve	işlerin	
baskı	hızını	artırmalarını	
sağlayan	bir	dizi	yeni	özellik	
ve	araç	sunuyor.	Yeni	
yazılım,	hataları	ortadan	
kaldırarak	ve	düzenleme	
işleminin	otomasyonunu	
artırarak	ambalaj	baskı	öncesi	
verimliliğini	geliştiriyor.

ArtPro	+	20.0	baskı	öncesi	
operatörlerin	düzenleme	
sırasında	kasıtsız	hataları	azaltmalarına	ve	kullanıcıların	
tekrarlanan	görevleri	herhangi	bir	özel	programlama	becerisine	
ihtiyaç	duymadan	otomatikleştirmelerine	olanak	sağlıyor.	

ArtPro	+	20.0	ile	ambalaj	
profesyonellerinin	günümüz	iş	
ortamında	karşılaştıkları	belirli	
sorunları	ele	almak	için	bu	
temel	ihtiyaçlar	üzerine	inşa	
edildi.	ArtPro	+	20.0	yazdırma	
sorunlarını	otomatik	olarak	
çözüyor,		böylece	kullanıcılar	
yalnızca	dikkat	gerektiren	öğeyi	
güvenli	ve	hassas	bir	şekilde	
düzenleyebilirler.	
ArtPro	+	20.0,	Esko’nun	entegre	
yazılım	portföyü	Esko	Software	
20’nin	bir	parçası	olarak	ortaya	
çıkardığı	bir	dizi	yeni	yenilikçi	

özellik	ve	güncellemeden	biri.	

İletişim:	www.esko.com

IST	Metz,	çalışma	alanlarının,	diğer	virüsler	ve	bakterilerle	
birlikte	COVID-19’a	karşı		güvenli	hale	getirilmesini	
sağlamak	için	tasarlanmış	UV	tabanlı	bir	ürün	tanıttı.		UV	
bazlı	bu	ürünün,		maksimum	temiz		hava	değişimi	dahil		
güvenli	bir	çalışma		ortamı	sağladığı	söyleniyor.	

Mutlak	dezenfeksiyon	oranlarından	maksimum	temiz	hava	
dağıtımına	kadar	her	şeyi	sunan		standart	seçenek	Steribase	
150,		duvara	monte	ediliyor.			İkinci	seçenek	Steribase	
300;		virbuster	teknolojisini,	patentli,	ultraviyole	patojen	

eliminasyon	teknolojisiyle	birleştiriyor.

İkinci	seçenek,	hava	temizlemede	en	yüksek	güvenlik	
ve	kalitenin	gerekli	olduğu	alanlarda	kullanılmak	üzere	
tasarlandı.	Bu,	yoğun	bakım	üniteleri	ve	hastalar,	personel	
ve	aileler	üzerindeki	patojenik	etkiyi	azaltmak	için	hava	
temizlemesinin	gerekli	olduğu	tedavi	odaları	gibi	sağlık	
sektörlerindeki	uygulamaları	içeriyor.		

İletişim:	www.ist-uv.com

Yeni nesil PDF editörü ArtPro + 20.0

Corona Virüse Karşı  UV Tabanlı Ürün 

Baldwin	Technology’nin		bünyesinde	yer	alan	Ahlbrandt	System	
GmbH,	yeni	CleanSpec™’i	sundu.	Firma	yeni	ürünün	dünyanın	
ilk	ve	tek	partikül	içermeyen	korona	elektrodu		olduğunu	
ve	sipariş	verildikten	sonraki	24	saat	içinde	gönderilmeye	
hazır	olduğunu	duyurdu.	CleanSpec™,	hasarlı	ya	da	kırık	
elemanlardan	metal	tozu	ile	kirlenmeyi		önleyen,	parçacık	
içermeyen	tasarıma	sahip.	Bu	ürün,	yüksek	kaliteli	gıda	sınıfı	
plastik	filmler	ve	ambalaj	üretimi	de	dahil	olmak	üzere	temiz	
oda	uygulamalarındaki	üretim	süreçleri	için	ideal.		CleanSpec™	
yeni	ve	mevcut	üretim	hatlarına	entegre	edilebiliyor	ve	
herhangi	bir	korona	sistem	uzunluğuna	uyacak	şekilde	
yerinde	özelleştirilebiliyor.	Ahlbrandt	Korona	sistemleri	için,	
CleanSpec™elektrodu	yeni	Corona	Pure,	Pure	XL,	Flex	ve	Slim	
ürün	hatlarına	entegre	edildi.	

İletişim: www.ahlbrandt.com		
Holger	Bätz	holger.baetz@ahlbrandt.de

CleanSpec™ Korona Elektrodu 
Yeni CleanSpec™ gıda sınıfı ve temiz oda uygulamaları için yüksek kalitede baskı ve üretim için tasarlanmış ürün.

Esko, ambalaj ve etiket baskı öncesi için yeni nesil PDF editörü ArtPro + 20.0 yazılım, yüzde 70 daha hızlı 
kademeli plaka kesimi için önemli zaman ve malzeme tasarrufu gibi avantajlar sunuyor.
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Xeikon,	haziran	ayında	gerçekleştirdiği	sanal		toplantı		ile	
dijital	oluklu	pazara	girme	planlarını	açıkladı	ve	tek	geçişli	bir	
mürekkep	püskürtmeli	baskı	makinesine	dayanan	Idera	olarak	
adlandırdığı	yeni	bir	baskı	platformunu	duyurdu.	Platformun	
temel	taşı,	kaplamalı	ve	kaplamasız	oluklu	levhalarda	sertifikalı	
gıda	güvenli	su	bazlı	mürekkepler	kullanan	baskı	sonrası,	tek	
geçişli	baskı	makinesi.

Xeikon’a	göre	IDERA,	fleksografiden	daha	yüksek	baskı	kalitesi	
sunacak	Azaltılmış	atık	da	dahil	olmak	üzere,	talep	üzerine	

dijital	baskı	çözümünün	tüm	avantajlarıyla	hem	kısa	hem	de	
uzun	süreli	baskı	yapılabilmesini	sağlayacak.	Eylül	ayından	
itibaren	IDERA	çözümü,	müşteri	değerlendirmesi	ve	testi	için	
Belçika’nın	Lier	kentindeki	Küresel		İnovasyon	Merkezi’nde	
sunulacak.
 

Xeikon’un	bu	çalışmasına		en	büyük	destek	Flint	Group’un	
oluklu	pazardaki	uzmanlığından	geldi.	

İletişim:	www.xeikon.com

Xeikon’un Ink-jete Geçici Adımları

PROSPER	ULTRA	520,	su	bazlı	mürekkepler	kullanarak	
çok	çeşitli	yüzeylere	baskı	yaparak	verimliliği	en	üst	düzeye	
çıkarmak	için	tasarlandı.	

PROSPER	ULTRA	520	Press’in	2020	sonunda	piyasaya	
sürülmesi	planlanıyor.	Kodak	Prosper	Ultra	520	Press,	Kodak	
Prosper	6000	mirasını	temel	alıyor	ve	ink-jeti	bir	üst	seviyeye	
taşıyarak,	yüksek	mürekkep	kapsamına	ve	değişken	baskıya	
sahip	parlak	kağıtlarda	150	mpm’lik	tutarlı	üretim	hızında	ofset	
benzeri	bir	kalite	sunuyor.	Bu	baskının,	sektörün	en	düşük	
maliyetiyle	operasyonunu	içerdiği	söyleniyor.	Prosper	Ultra	
520,	endüstrinin	en	çok	yönlü,	en	kaliteli	ve	uygun	maliyetli	
su	bazlı	mürekkeplerini	kullanarak	çok	çeşitli	yüzeylere	baskı	
yaparak	üretkenliği	en	üst	düzeye	çıkarmak	için	tasarlandı.	

Ofset Alanında Yapılan İyileştirmeler: 	Kodak	ayrıca,	bir	
müşterinin	Prinergy	İş	Akışı	yatırımını	modernize	eden	ve	en	
üst	düzeye	çıkaran	bir	dizi	pakete	ev	sahipliği	yapan	Kodak	
Sonora	XTRA	İşlemsiz	Plakasını	ve	yeni	Kodak	Prinergy	On	
Demand	İş	Akışı	Platformu’nu	sundu.	

T-Speed’li	yeni	Kodak	Magnus	Q800	Platesetter	ile	işlemsiz	
plakalar	için	dünyanın	en	hızlı	8	Sayfalı	CtP’sini	de	tanıttı.	
Magnus	Q800	Platesetter,	ofset	iş	akışlarının	verimliliğini	en	
üst	düzeye	çıkarmak	için	saatte	80	plakayı	görüntüleyebilecek.

Son	olarak,	Kodak	yeni	Magnus	Q4800	Platesetter’ın	ekstra	
geniş	formatlı	(XLF)	plaka	yapımı	için	endüstri	lideri	hız	
ve	üretkenlik	sunmasını	sağlıyor.	96	sayfalık	baskılar	için	

XLF	boyutlu	plakalar	için	en	hızlı	verimi	sağlar	ve	çift	plaka	
yüklemesi	ile	1.650	mm	boyutlu	plakalar	için	pazar	lideri	
üretim	sağlıyor.	Ayrıca,	çevrimiçi	olarak	sekiz	plaka	boyutuna	
ve	çevrimiçi	olarak	4.800	plakaya	kadar	mevcut	en	esnek	palet	
otomasyonuna	sahip	olacak.

Fleksibıl Ambalaj için Dijital Baskı Makinesi: Safir	EVO	W	
flekso	verimliliğini	ve	gravür	kalitesini	birleştiren	bir	dijital	
baskı	makinesi.	Kodak’ın	yüksek	çözünürlüklü	Ultrastream,	
ink-jet	Teknolojisi	ve	QD	Ambalaj	Mürekkeplerini	kullanarak	
dijital	baskının	sonsuz	fırsatlarını	fleksibıl	ambalajın	ana	
üretimine	getiriyor.	EVO	W,	Kodak	Ultrastream	Continuous	
ink-jet	teknolojisini	kullanan	ilk	web	beslemeli	dijital	baskı	
makinesi.	Flekibıl	ambalajın	yüksek	kalitede	baskısı	için	Uteco	
Group	tarafından	Kodak	ile	ortaklaşa	geliştirilen	ikinci	ürün.

Anahtar Özellikler: 
n	Plastik	filmler	(PP,	BOPP,	PE,	PET,	PETG,	PVdC	PET,	OPA,	
PVC,	filmler)	ve	kağıt	üzerine	esnek	ambalaj	baskı	uygulamaları	
için.
n	150	m	/	dak’a	varan	hızlarda	600	x	1800	dpi	ve	1.250	m	baskı	
genişliğine	sahip	CMYK	mürekkep	püskürtmeli/	ink-jet	baskı.
n	Kodlama,	yerel	ya	da	bölgesel	promosyonlar,	yarışmalar,	
kitlesel	versiyonlama,	vb.	İçin	ambalaj	üzerine	değişken	veri	
baskısı	için	çok	sayıda	seçenek	sunuyor.
n	In-line	uygulaması,	flekso	beyaz	baskı	ve	yeniden	kaplama	
seçenekleri	mevcut.
n	Sıcak	hava	/	IR	kurutma	sistemi.	  

İletişim: www.kodak.com	

Kodak’tan  Dijital Yenilikler
Kodak yeni bir ink-jet baskı makinesiyle gelişmiş ofset ve dijital çözümler portföyünü piyasaya sürdü.



Flint	Group,	tam	otomatik	flekso	klişe	işleme	için	Catena-
DLS’yi	geliştirdi.	Catena	+	tüm	zinciri	bir	araya	getirere,	tam	
otomatik	flekso	klişe	üretimini	sağlıyor.		Otomatik	plaka	işleme	
için	bir	Catena-DLS	modülü	bir	Catena-W’ye	bağlanabiliyor.	
Catena-DLS’de	10	kurutma	ünitesi,	yedi	istifleme	konumu	ve	
son	işlemci	bulunuyor.		Robotik	hareket,	plakaların	yıkayıcıya	
yüklendikten	sonra	operatör	müdahalesi	olmadan	tamamen	
bitirilmesini	sağlıyor.	Açık	bir	sistem	olarak	tasarlanan	Catena	
+,	diğer	kameralardan	plakaların	Catena-E	LED	pozlama	

ünitesine	kolayca	yüklenmesini	sağlıyor.	Yüksek	verimli	
WDLS’den	yararlanmak	için	diğer	pozlama	çerçevelerinden	
plakalar	da	pratik	olarak	yüklenebiliyor.
Catena	ProServX	yazılımı	ile	tüm	modüllerin	makine	
sağlığı	durumu	sürekli	olarak	izleniyor.	Böylece	yeni	bir	
proaktif	destek	ve	bakım	seviyesi	sağlanıyor.	Fiziksel	servis	
müdahalelerine	duyulan	ihtiyaç	en	aza	indiriliyor.		  

İletişim: 	www.	flintgrp.com
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Domino,		oluklu	sektöre	girişi	ile	dijital	baskı	işini	büyütmeye	
devam	ediyor.		Oluklu	mukavva		için	ilk	dijital	ink-jet	ürünü	
olan	X630i	ile	bu	alandaki	iddiasını	ortaya	koydu.	Su	bazlı	
mürekkep	püskürtmeli	teknoloji	ve	246	fpm’ye	varan	hızlara	
sahip	Domino	X630i,	gelişen	oluklu	endüstrinin	ihtiyaçlarını	
karşılayacak.	X630i’nin	kısa	vadeli,	yüksek	grafikli	işlerle	başa	
çıkabileceğini	ve	dönüştürücülerin	geleneksel	baskı	verimliliğini	
uzun	vadede	kullanmasına	olanak	tanıyabileceğini,	yüksek	
hacimli	işler	basabileceği	açıklandı.	X630i’nin	çekirdeğindeki	
dijital	motor,	i-Tech	PolyM	mürekkep	teknolojisine	sahip	olup	
Domino’nun	AQ95	sulu	mürekkepleri	kullanılıyor.	

İletişim: www.domino-printing.com

Domino, Oluklu Mukavva için İlk Dijital Mürekkep Püskürtmeli 
Ürünü X630i Geliştirdi

Verico	Technology	Zahara	ailesindeki	en	yeni	plakayı	Zahara	
Elite	Susuz	Plakayı	piyasalara	tanıttı.	Zahara	Elite	plakaları;	dar	
web	etiket,	güvenlik	baskısı	için	uygun.	Elite,	mevcut	Zahara	
CTP	ayarlarının	‘bırakma’	ürünü,	pozlamalarda	herhangi	bir	
ayarlama	gerektirmiyor.	Tüm	Zahara	ürünleri	gibi,	Zahara	
Elite	de	temizlik	için	sadece	su	kullanan	yüzde	100	kimyasal	
içermeyen	bir	işlem	plakası.	Korunması	ya	da	atılması	gereken	
tehlikeli	kimyasallar	ya	da	boyalar	yok.

Avantajları:
n	Hız:	CtP	sisteminde	artan	hassasiyet,	daha	geniş	pozlama	
enlemi	ile	daha	yüksek	verim	sağlıyor.
n	Dayanıklılık:	Çizilme	direncini	artıran	tüm	yüzeylerde	son	
derece	dayanıklı.
n	Mürekkep	Aktarımı:	Mükemmel	katılar	ve	hızlı	mürekkep	
sarımı,	UV	Mürekkepleri	ile	mükemmel	uyumluluk	ve	
artırılmış	solvent	direnci.
n	Ölçülebilirlik:	Plaka	video	mikroskobik	olarak	
ölçülebiliyor.		  

İletişim: 	www.veronikatechonology.com

Flint Group’tan Tam Otomatik Fleksografik Plaka İşleme Ekipmanı

Susuz Baskı  için Zahara Elite Baskı Plakası

Catena “bağlı zincir” anlamına geliyor ve adından da anlaşılacağı gibi Catena + serisi, çeşitli otomasyon 
seviyeleri için bir araya gelebilen modüler bir sistem.
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Wauters	Grubu’nun	bir	üyesi	olan	ambalaj	matbaası	B.Pack,	son	
derece	verimli	lüks	karton	ambalajların	üretimi	için	Heidelberg	
teknolojisine	güveniyor.	Firmaya,	son	zamanlarda	Heidelberger	
Druckmaschinen	AG’den	(Heidelberg)	özel	konfigürasyonlu	
ikinci	XL	75	kuruldu.	Bu	özel	makine	konfigürasyonu,karton	
ambalajlarınön	ve	arka	kısımlarının	tek	geçişte	üretilmesini	
sağlar.	Örneğin,	kartonun	iç	kısmına	iki	farklı	koyu	mavi	
mürekkep	ve	koruyucu	lak	ve	ardından	ön	yüze	parlak	lak,	
mat	lak	ya	da	altın	efektli	lak	ile	beş	rengin	in-line	olarak	
tek	geçişte	üretilebileceği	anlamına	gelir.	Ön/arka	baskıdan	
önceki	mürekkep	ve	lak	üniteleri	yüksek	düzeyde	esneklik	
sağlıyor.	Makine,	ayrıca	çok	sayıda	farklı	ambalajı	aynı	anda	
basmak	için,	örneğin	üç	ila	beş	farklı	parfüm	şişesi	kutusu	ya	
da	bir	markadan	duş	jeli,	deodorant	ve	parfüm	kutuları	için	
kullanılabiliyor.	Bunlar,	kartonların	iç	yüzündeki	yazıların	daha	
sık	gerektiği	havalimanı	vergisiz	duty-free	alanı	için	üretiliyor.

On	iki	üniteli	yeni	Speedmaster	XL	75-2+LY-P-5+LYL,	
Fransa’nın	Burgonya	kentindeki	B.Pack’inCouches	tesisine	
kuruldu.	Matbaa,	2015’in	başından	beri	bir	Speedmaster	
XL	75-6+LYY-1+L’ye	ev	sahipliği	yapıyor.	B.Packİşletme	
Müdürü	JeremyDesbois,	makinenin	kuruluşundan	önce	
“Ambalaj	endüstrisinde	iş	ortağımız	olarak	Heidelberg’den	
çok	memnunuz.	Geçmişteki	olumlu	deneyimlerin	ardından,	
ambalaj	uygulamalarındaki	esnekliğimizi	artırmak	için	özel	
gereksinimlerimize	göre	özelleştirilmiş	yeni	makineyi	dört	
gözle	bekliyoruz.	Bu,	daha	sonra	çift	taraflı	lak	ve	baskı	register	
işlemlerini	tek	geçişte	yapabileceğimiz	ve	müşterilerimize	çok	
çeşitli	lak	efektleriyle	son	derece	süslenmiş	lüks	ambalajlar	
sunabileceğimiz	anlamına	geliyor.”	Makine,	0,8	mm’ye	kadar	
kalınlıklardaki	karton	baskı	malzemelerini	işleyecek”	şeklinde	
görüşlerini	ifade	etti.

Ambalaj Endüstrisinin İş Ortağı: Uzmanlar, 
Uzmanlar ile Buluşuyor
Wauters	Grubu,	110	yıl	öncesine	dayanan	bir	geçmişi	ve	parfüm,	
kozmetik	ve	alkollü	içecek	ambalajları	ile	tanınıyor.	Fransa’da	iki	
tesis	arasında	bölünmüş	yaklaşık	150	kişilik	bir	işgücüne	sahip.	
Büyük	ve	orta	boy	karton	ambalajlar,	grubun	Paris	/	Villebon-
sur-Yvette’daki	merkezinde	yüksek	tirajlar	ile	üretiliyor.	Diğer	
tesis	olan	B.Puch	in	Couches,	yüksek	seviyede	sonlandırma	ile	
daha	küçük	ve	orta	ölçekli	karton	ambalajlarda	uzman.	Wauters	
Grubu	Teknik	Müdürü	Abderrazak	Benalia,	“Heidelberg’i	
bizi	dinleyen	ve	lüks	ambalajlarımız	için	tam	olarak	ihtiyaç	
duyduğumuz	makineleri	yapılandıran	ve	tedarik	eden	tam	yetkili	
bir	ortak	olarak	görüyoruz.	2015	yılında	ilk	Speedmaster	XL	
75’in	kurulumu,	üretimimizi	yeni	bir	seviyeye	taşıdı.	Hazırlık	
sürelerimizi	oldukça	düşürüp,	üretkenliği	yüzde	50	oranında	
artırdık.Böylece	müşterilerimiz	için	son	derece	cazip	bir	ortak	
olduk,	çünkü	daha	kısa	sürede	daha	küçük	tirajlara	ihtiyaç	
duyuyorlar.	Gelişmiş	makine	teknolojisi,	Heidelberg’in	sunduğu	
oldukça	kapsamlı	hizmetler	ile	birlikte	bize	gerekli	güvenilirliği	
sağlıyor.	Yenilikçiliğimizle	tanınıyoruz	ve	Speedmaster	teknolojisi,	
fikirlerimizi	gerçeğe	dönüştürmemizi	sağlıyor.”

Heidelberg	tarafından	sağlanan	hizmetler,	ikinci	Speedmaster	XL	
75’in	satın	alınması	için	önemli	bir	kriterdi.	AbderrazakBenalia;	
“İlk	makinede,	Heidelberg’in	uzaktan	ve	yerinde	gerçekleşen	
servis	hizmetleri	sayesinde	verimliliğimiz	pozitif	yönde	arttı.	
Bu	nedenle	servis	sözleşmesini	uzattık	ve	yeni	makine	için	de	
sözleşme	imzaladık.”	

Wauters Group Lüks Ambalaj Üretimi için 
Heidelberg Teknolojisine Güveniyor
n B.Pack’te kurulan yeni özel konfigürasyonlu Speedmaster XL 75
n Komplike baskı uygulamalar için tek geçiş ile üretkenlik
n On iki ünite ile çok çeşitli lak ve ön/arka baskıdan önce lak uygulaması için son teknoloji çözüm

Speedmaster XL 75-2+LY-P-5+LYL özel üretim modelin Heidelberg’in
Wiesloch-Walldorf tesisleri 6. Hol üretim hattından çıkışı.

Heidelberg’in	etiket	baskı	makineleri	markası	olan	Gallus
ile	birlikte	düzenlediği	FlexPower	kampanyası	ile	Gallus
Labelmaster	ve	Gallus	ECS	340	modellerinde	tüm	dünyada
standart	fiyat	ile	belirlenen	konfigürasyonlarda	büyük	
avantajlar	sunuluyor.	Büyük	indirim	kampanyası,	Gallus’un	
en	çok	talep	gören	iki	modeli	ile	etiket	üreticileri	ya	da	etiket	
üretim	alanına	girmek	isteyenler	için	fırsat	niteliğinde.	

Kampanya	30	Eylül	2020	tarihine	kadar	verilecek	siparişler	
için	geçerli	olacak.

Gallus Labelmaster 440 Kampanya Konfigürasyonu
8	flekso	baskı	ünitesi,	soğuk	yaldız	ünitesi,	uzun	web	yollu	lak	
ünitesi,	yeni	nesil	MR	Touch	çapak	alma	sarıcısı,	rotary	şekilli	kesim	
ünitesi,	web	yönünde	otomatik	register	kontrolü	ve	bir	yıl	garanti.	

Heidelberg’den Gallus Flekso Baskı Makineleri Kampanyası
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Konfigürasyon Detayları: Bobin	çözücü	ünitesi,	Tek	taraflı
korona	ve	web	cleaner	üniteleri,	Uzun	web	yollu	lak	ünitesi	ile	
full	UV	özellikli	sekiz	flekso	baskı	ünitesi,	rotary	şekilli	kesim	
ünitesi,	yeni	nesil	mr	touch	çapak	alma	sarıcısı,	ray	sistemi,	
soğuk	yaldız	ünitesi,	bobin	sarma	ünitesi,	dört	adet	ilave	kapalı	
sistem	doktor	blade	ve	mürekkep	hazneleri,	web	yönünde	
otomatik	register	kontrol	sistemi,	manuel	kamera	kontrol	
sistemi,	film	malzemelere	özel	kaplanmış	merdaneler,	pasif	
antistatik	alıcılar,	soğutma	ünitesi.	Kampanya	fiyatı,	475.000	
Euro.	Teklif,	30	Eylül	2020	tarihine	kadar	geçerli	olan	vergiler	
hariç	fabrika	çıkışı	fiyat	olarak	geçerlidir.Ambalajlama,	nakliye,	
gümrük,	kurulum	ve	diğer	masraflar	ayrıca	ücretlendirilecek.

Gallus ECS340, Kampanya Konfigürasyonu
Sekiz	flekso	baskı	ünitesi,	soğuk	yaldız	ünitesi,	uzun	web	yollu
lak	ünitesi,	matriks	sarıcısı,	rotatif	şekilli	kesim	ünitesi,	web
yönünde	otomatik	register	kontrolü	ve	bir	yıl	garanti.	

Konfigürasyon Detayları: Bobin	çözücü	ünitesi,	Tek	taraflı
korona	ve	web	cleaner	üniteleri.	
Uzun	web	yollu	lak	ünitesi	ile	full	UV	özellikli	sekiz	flekso	baskı	
ünitesi,	rotary	şekilli	kesim	ünitesi,	matriks	sarıcısı,	ray	sistemi,	
soğuk	yaldız	ünitesi,	bobin	sarma	ünitesi,	dört	adet	ilave	kapalı	
sistem	doktor	blade	ve	mürekkep	hazneleri,	web	yönünde	
otomatik	register	kontrol	sistemi,	manuel	kamera	kontrol	sistemi,	
film	malzemelere	özel	kaplanmış	merdaneler,	pasif	antistatik	
alıcılar,	soğutma	ünitesi.	Kampanya	fiyatı,	435.000	Euro.	Teklif,	
30	Eylül	2020	tarihine	kadar	geçerli	olan	vergiler	hariç	fabrika	
çıkışı	fiyat	olarak	geçerlidir.Ambalajlama,	nakliye,	gümrük,	
kurulum	ve	diğer	masraflar	ayrıca	ücretlendirilecek.	Ayrıntılı	
ürün	bilgisi	için	Heidelberg	Türkiye	web	sitesi	(www.heidelberg.
com/tr)	ve	iletişim	için	Gallus	Ürün	ve	Satış	Müdürü	Moris	Pinto	
ile	iletişime	geçebilir	(moris.pinto@heidelberg.com).	

Kaynak: Heidelberg

Baskı		üstü		verniklerinin	uzman	üreticisi	Varcotec’in	
Lock		3	anti	mikrobiyal	kaplama		için		Siegwerk	bir	dağıtım	
ortaklığına	girdi.	Dağıtım	anlaşması			EMEA	bölgesini	
kapsıyor.		Türünün	ilk	örneği	olarak	tanımlanan	Varcotec’in	
Lock	3		antimikrobiyal	kaplama	teknolojisine		dayanan	
vernik,		Regensburg	Üniversitesi’ne	bağlı	bir	şirket	ile	iş	
birliği	içinde	geliştirildi.	Bu	ürünün	antimikrobiyal	etkinliği,		
birkaç	bağımsız	test	kurumu	tarafından	da		onaylandı.

Lock	3		mikropları		güvenilir	bir	şekilde	azaltmak	için	

fotodinamik		ilkesine	dayanan	ilk	antimikrobiyal	dispersiyon	
verniği.	Kağıt	ve	karton	gibi		emici	yüzeylerde			mikropları	
sürekli	ve	kalıcı	olarak	yok	edecek	güvenilir	bir	kaplama	
uygulamak	mümkün	değildi,		Varcotec	firması,	Lock	3	ile,	
çok	çeşitli	basılı	ürünlerde	mikrop	yükünü	belirgin	şekilde	
azaltabilen	bir	vernik	sistemi	geliştirdi.	Lock	3’ün	plastik	
filmler	üzerindeki	ilk	pilot	uygulamalar	halihazırda	devam	
diyor.	

Kaynak: www.varcotec.online					

Danimarka	yüzey	işleme	uzmanı	Vetaphone,	ticari	
üretim	koşullarında	gerçek	zamanlı	substrat	testleri	
yapılmasını	sağlamak	için	Kolding’deki	yeni	merkezinde	
Test	Laboratuvarı		açtı.	Test	Laboratuvarı,	yazıcılara,	
dönüştürücülere	yönelik	olup		laminatörler	ve	ekstrüderlerde		
ticari	üretim	masraflarına	başlamadan	önce	kontrollü	
laboratuvar	koşullarında	testler	yapma	fırsatı	sunuyor.	Aynı	
tesislerde	mürekkep,	vernik	ve	alt	tabaka	üreticileri	için	de		
çalışma	olanağı	mevcut.
Vetaphone	CEO’su	Frank	Eisby,	“	Yüzey	işleme	

teknolojisindeki	rakipsiz	deneyimimiz	ile	üretim	hattındaki	
her	bileşen	üzerinde	ayrıntılı	Ar-Ge’nin	önemini	fark	eden	
birçok	baskı,	dönüştürme	ve	laminasyon	makinesi	üreticisi	
için		de	önemli	bir	tedarikçi	olduk.	Yeni	teknolojilerini	
geliştirdikçe	onlarla	yakın	iş	birliği	içinde	çalışarak,	gittikçe	
karmaşıklaşan	ve	zor	işlenen	bir	dizi	alt	tabakada	maksimum	
üretkenliği	ve	en	düşük	enerji	tüketimini	en	iyi	nasıl	
sağlayabileceğiz”	dedi.	

Kaynak: www.vetaphone.com

INX	Uluslararası	Mürekkep	Co	.	Alman		baskı	mürekkebi	
üreticisi	olan	RUCO	Druckfarben’i	satın	aldı.	1857	yılında	
kurulan	RUCO	Druckfarben;		serigrafi,	tampon,	gravür,	
flekso	ve	kuru	ofset	baskı	için	son	derece	uzmanlaşmış	
endüstriyel	mürekkeplerin	orta	ölçekli	bir	firması.	Bu		satın	

alma		INX’in		Avrupa’daki	varlığını	güçlendirmeye	hizmet	
edecek.	Ayrıca	RUCO	‘nun	ambalaj	endüstrisi	için	tedarikçi	
olma	rolünü	de	güçlendirecek.	

Kaynak: INX		International

Varcotec ile   Siegwerk’in Dağıtım İş Birliği

Vetaphone Test Laboratuvarı Açtı

Yeni Bir Satın Alma 
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Olmuksan	International	Paper		oluklu	mukavva	sektörünün	
lider	firmalarından	.	Yarım	asrı	aşkın	bilgi	birikim	ve	deneyimi	
ile		Türkiye’de	oluklu	mukavva	ambalaj	sektörünün	öncü	
şirketlerinden	Olmuksan	International	Paper’ın	(Olmuksan	IP),	
Finans	Direktörü	Özden	Erol	Dündar	oldu.	

Kaynak: Olmuksan	International	Paper

1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden 
mezun olan Özden Erol Dündar, iş hayatına 1996 
yılında Gillette Türkiye’de finansal analist olarak başladı. 
2005 yılına kadar Gillette Türkiye ve Gillette İngiltere 
ofislerindeki finans departmanlarında çeşitli görevler 
üstlenen Dündar, 2006-2010 yılları arasında Procter 
& Gamble’da sırasıyla finansal analiz grup müdürü ve 
kurumsal finans grup müdürü olarak görev aldı. 2010-
2017 yıllarında Yıldız Holding satış şirketlerinden Pasifik 
Gıda’nın finans direktörü olarak görev alan Dündar, 
2017-2019 yıllarında Yıldız Holding’in ana ortak olduğu 
halka açık perakende şirketlerinden Bizim Toptan’ın CFO 
görevini üstlendi. 2020 Ocak ayından bu yana Olmuksan 
ID Finans Direktörü olarak görev yapıyor.

Olmuksan’ın Yeni  IP Finans Direktörü Özden Erol Dündar 

Şişecam	Topluluğu	bünyesinde	Cam	Ambalaj	Grubu’nda	faaliyet	
gösteren	Anadolu	Cam	Sanayii	A.Ş.	Mersin	Fabrikası	TSE	
tarafından	yayınlanan	Covid-19	Hijyen,	Enfeksiyon	Önleme	
ve	Kontrol	Kılavuzu’ndaki	koşulları	sağladığı	için	kabul	edilen	
başvurusu	sonrasında,	TSE’nin	detaylı	kontrolünden	geçti.	
Kılavuz	kapsamındaki	“Korunma	ve	Kontrol	Önlemleri”,	
“Uygulamaya	yönelik	önlemler,	“Eğitim”,	“Atık	Yönetimi”,	
“Sosyal	ve	Ortak	Kullanım	Alanları”,	“Temizlik”,	“İş	Sağlığı	ve	
Güvenliği	Ekipmanları”	gibi	ana	başlıklarda	gerçekleştirilen	
denetim	sonucunda,	üst	düzeyde	önlem	ve	uygulamayı	hayata	
geçiren	Şişecam’ın	Mersin’deki	cam	ambalaj	üretim	tesisi	
Covid-19	Güvenli	Üretim	Belgesi’ni	almaya	hak	kazandı.

Diğer Şişecam  Tesisleri de Covid-19 Güvenli Üretim 
Belgesi  Alacak
Şişecam’ın	Mersin’deki	cam	ambalaj	üretim	tesisinin	
ardından	diğer	tesisleri	de	denetim	ve	onay	süreçlerinin	
tamamlanmasıyla	Covid-19	Güvenli	Üretim	Belgesi	alacak.	
Salgının	başlangıcından	bu	yana	ilgili	tüm	resmi	kurumlar	
tarafından	yapılan	yönlendirmeleri	yakından	takip	eden	
ve	belirlenen	tüm	önlemleri	titizlikle	uygulayan	Şişecam,	
Topluluk	Genel	Müdürü	başkanlığındaki	İcra	Kurulu	
üyelerinden	oluşan	“Acil	Durum	Koordinasyon	Komitesi”	
tarafından	alınan	kararları	hızla	uygulanarak,		hazırlanan	
“Salgın	Eylem	Planı”	çerçevesinde	aksiyonlar	alıyor.	

Bugüne	kadar	gerek	tüm	üretim	tesislerinde	gerekse	
Genel	Merkezi’nde	çalışanlarının	sağlığını	korumak	ve	iş	
sürekliliğini	sağlamak	amacıyla	birçok	önemli	aksiyonu	
hayata	geçiren	Şişecam,	Türkiye’de	ilk	Covid-19	vakasının	
resmi	olarak	açıklanmasından	önce	önlemleri	almaya	
başlayarak,	kişisel	koruyucu	malzemelerin	dağıtılması,	
dezenfektanların	kullanımının	yaygınlaştırılması	ve	ateş	
ölçümü	gibi	kararlarla	Covid-19	virüsüne	karşı	koruyucu	
aksiyonları	hızla	uygulamaya	koydu.	

Tüm Şişecam Çalışanlarının Sağlığını Koruyacak Bir 
Çalışma Düzeni Oluşturuldu
Çalışanların	yoğun	olarak	kullandıkları	ortak	alanların	
virüse	karşı	dezenfeksiyon	işlemlerini	düzenli	olarak	ve	
sıklıkla	uygulayan	Şişecam,	tüm	iş	yerlerinde	çalışanları	
için	sosyal	mesafeyi	gözeten	bir	çalışma	düzeni	sağlamak	
amacıyla	yemekhane	ve	personel	servisleri	gibi	ortak	
kullanım	alanlarında	gerekli	önlemleri	aldı.	Çalışma	
ortamlarının	yanı	sıra	personel	servislerinde	her	vardiya	
değişiminde	periyodik	dezenfeksiyon	yapılmasını	
sağlayan	Şişecam,iş	yerlerindeki	çalışan	sayılarını	üretim	
faaliyetlerini	etkilemeyecek,	ancak	çalışan	sağlığını	
da	koruyacak	şekilde	optimize	etmeyi	başardı.	Resmi	
makamların	aldığı	kararlara	paralel	olarak,	sürecin	en	
başında	hamile	ve	kronik	rahatsızlıkları	olan	çalışanlarını	

Şişecam Topluluğu TSE’den “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” 
Alan İlk Cam Üreticisi Oldu 
Şişecam Topluluğu küresel salgının başlangıcından bu yana tüm çalışanları, iş ortakları ve müşterilerinin 
sağlığını korumak amacıyla hayata geçirdiği en üst düzeydeki önlem ve uygulamalarla Türk Standardları 
Enstitüsü’nden (TSE) “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” alan ilk cam üreticisi olarak, bir ilke daha imza attı. 
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Dünyanın	önde	gelen	gıda	işleme	ve	ambalaj	çözümleri	
şirketlerinden	Tetra	Pak,	5	Haziran	Çevre	Günü’nde	
sürdürülebilirlik	konusunda	farkındalık	yaratmak	ve	daha	
fazla	tüketiciyi	ambalajlarını	sorumlu	bir	şekilde	atmaya	teşvik	
etmek	için	geri	dönüşümün	önemine	dikkat	çekiyor.	

Türkiye’de	yaklaşık	yarım	asırdır	faaliyet	gösteren	Tetra	Pak,	“İyi	
Olanı	Korur”	marka	taahhütüyle	ve	gıdayı	güvenli	ve	ulaşılabilir	
kılma	misyonuyla	çalışmalarına	devam	ediyor.	

Tetra	Pak	5	Haziran	Çevre	Günü’nde	sürdürülebilir	bir	yaşam	
için	“geri	dönüşüm”	konusuna	dikkat	çekerek,	tüketicileri	
evlerden	bu	seferberliğe	katılmaya	davet	ediyor.

On-line	Platform	Üzerinden	Geri	Dönüşüm	Bilinci	
Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı,	Millî	Eğitim	Bakanlığı	ve	TEMA	
Vakfı	ile	“Sıfır	Atık	Eğitim	
Projesi”ni	hayata	geçiren	Tetra	
Pak,	Sıfır	Atık	Dijital	Eğitim	
Portalı	sayesinde	81	ile	yayılarak	
okul	öncesinden	lise	kademesine	
kadar	tüm	öğrencilerin	
erişebileceği	bir	eğitim	platformu	
sunuyor.	

Sıfır	Atık	Eğitim	Portalı’nda	
farklı	eğitim	kademeleri	için	
hazırlanan	eğlenceli	oyunlarda	
çocuklar	atıkları	doğru	kutulara	
yerleştirmeyi	öğreniyor	ve	
Sıfır	Atık	Mahallesi’ndeki	
gizli	nesneleri	bularak	dijital	
“sürdürülebilir	yaşam	rozeti”	

kazanıyor.		Zengin	içerik	dünyasından	yararlanmak	isteyen	
aileler,	çocuklar	ve	öğretmenler	portala,	www.sifiratiktema.org	
adresi	üzerinden	ücretsiz	olarak	üye	olabiliyor.	

Geri	Dönüşüme	Katkı	Evlerden	Başlıyor	
Kaynağında	doğru	ayrıştırma	ile	elde	edinilen	geri	dönüşüm	
malzemeleri	yeniden	üretimde	kullanılıyor.	Bu	nedenle	
tüketicilerin	atıkları	türlerine	göre	ayırmaları	büyük	önem	
taşıyor.	İçecek	kartonları	evlerde	ayrıştırılarak,	geri	dönüşüme	
katkı	sağlanıyor.	Evlerde	geri	dönüşüm	için	yapılabilecekler	şu	
şekilde	sıralanıyor:
n İçecek	kartonlarını	içinde	sıvı	atık	kalmaması	ve	koku	
yapmaması	için	temizleyin.	
n İçecek	kartonlarını	kulaklıklarını	açarak	düzleştirin.
n Porsiyon	boy	içecek	kartonlarının	pipetlerini	içerisine	
koyarak	ayrıştırın.

n Evlerde	farklı	türlerdeki	
atıkları	üç	ya	da	dört	kategoride	
tasnif	edin.	Böylece	çöplerin	
ayrıştırılmasını	kolaylaştırmış	
olursunuz.

Evlerden	başlayarak,	atıklar	
doğru	biçimde	ayrıştırıldığında	
geri	dönüşüm	oranlarının	
artması	için	de	ilk	adım	atılmış	
oluyor.	Böylece	ham	madde	israfı	
azaltılırken,	atıkların	çöp	vb.	
şekilde	doğada	bırakılmasının	
yarattığı	çevresel	etkilerin	
azalmasına	da	katkı	sağlıyor.	

Kaynak: Tetrapak	Türkiye

idari	izne	çıkartan,	ayrıca	hem	çalışanların	sağlığını	
koruyacak	hem	de	iş	sürekliliğini	sağlayacak	şekilde	evden	
çalışma	ve	dönüşümlü	ofisten	çalışma	planlamaları	yapan	
Şişecam,	çalışan	yoğunluğunun	azaltıldığı	bir	çalışma	
düzeni	oluşturdu.	

İşe	alım	süreçlerini	ve	eğitimlerini	dijital	platformlara	
taşıyan,	çalışanlarının	görüşme	ve	toplantıları	telefon,	
telekonferans,	video	konferans	gibi	iletişim	araçları	
üzerinden	gerçekleştirmesini	sağlayan	Şişecam,	çalışanlarını	
salgına	ilişkin	gelişmeler,	Covid-19	belirtileri	ve	kişisel	
koruyucu	önlemler	konusunda	bilgilendirmek	için	
e-eğitimler,	dijital	ekranlar,	duyurular	gibi	birçok	farklı	
iletişim	kanalını	kullanıyor,	güncel	bilgileri	paylaşıyor.	
Hayata	geçirdiği	önlem	ve	uygulamaları	tesislerine	
hizmet	veren	tüm	iş	ortaklarından	da	aynı	titizlikle	talep	
eden	Şişecam,tedarikçilerinin	sosyal	mesafe,	hijyen	ve	
dezenfeksiyona	yönelik	uygulamalarını	da	yakından	takip	
ediyor.

Kaynak: www.sisecam.com.tr

Tetra Pak Dünya Çevre Günü’nde 
Atıkların Ayrıştırılmasına Dikkat Çekiyor








