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BAŞKANDAN

Türkiye	Ambalaj	Sektörü	olarak	ambalajın	insan	sağlığı	ve	
hijyen	konularındaki	rolünü	ve	ekonomiye	sağladığı	katma	
değeri	biliyoruz,	işimizin	öneminin	ve	ciddiyetinin	bilinciyle	
çalışmalarımıza	aksatmadan	devam	ediyoruz.	Tüm	insanlığın	
aynı	anda	mücadele	ettiği	Covid-19	karşısında	toplumun	
tüm	kesimlerine	büyük	bir	sorumluluk	düşüyor.	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.	Sağlığımız	her	şeyden	değerlidir.	Virüsten	
korunmak	için	Sağlık	Bakanlığımız	tarafından	açıklanan	
önlemler	doğrultusunda	fabrikalarımızda,	ofislerimizde	ve	
özel	hayatımızda	uyduğumuz	hijyen	kurallarına	uymaya	
devam	etmeliyiz.	Çalışanlarımızı	kişisel	hijyen	konusunda	
bilgilendirmeli	ve	gerekli	sosyal	izolasyonu	sağlayarak	yaşamın	
normal	seyrini	devam	ettirmeye	çalışmalıyız.

Derneğimizin	bu	yıl	dokuzuncusunu	düzenlediği		‘Ambalaj	
Ay	Yıldızları	2020	Yarışması’nın	kazananları	belli	oldu.	
Yarışmamıza	bu	yıl	beklentilerimizin	üzerinde	rekor	
katılım	yapıldı.	ASD	Ambalaj	Binası’nda,	17-18	Eylül	2020	
tarihlerinde	bir	araya	gelen	Seçici	Kurul	Üyeleri,	yarışma	
şartnamesinde	yer	alan	11	kriter	doğrultusunda	başvuruları	
değerlendirdi.	Başvuru	yapan	278	ambalajdan	133’ü	ödüle	
layık	görüldü.	İki	yılda	bir	düzenlenen	yarışmamıza	bu	yıl	en	
fazla	başvuru	gıda,	grafik	tasarım	ve	içecek	kategorilerinden	

oldu.	Ambalaj	Ay	Yıldızları	2020	Yarışması’nda	dereceye	
giren	katılımcıların	ödülleri,	Covid-19	salgınının	sona	
ermesinin	ardından,	İstanbul’da	düzenlenecek	özel	bir	
törende	verilecek.	Gecede,	finale	kalan	133	ambalaj	
arasından	Altın,	Gümüş,	Bronz	ve	Yetkinlik	Ödülü	alanlar	
ilan	edilecek.	‘Altın	Ödül’	almaya	hak	kazanan	ürünler	
arasından	ise	Türk	Standartları	Enstitüsü	(TSE)	işbirliği	
ile	en	fazla	3	adet	‘Altın	Ambalaj	Ödülü’	verilecek.	Dünya	
Ambalaj	Örgütü	(WPO)	ve	Asya	Ambalaj	Federasyonu	
(APF)	tarafından	akredite	edilmiş	olan	Ambalaj	Ay	Yıldızları	
Yarışması’nda	dereceye	giren	tüm	katılımcılar	WorldStar	
ve	AsiaStar	Yarışmaları’na	da	katılabiliyor.	WorldStar	ve	
AsiaStar	uluslararası	ambalaj	yarışmaları	ile	katma	değere	
odaklanan	sektörümüz	bilinirliğini	artırıyor.	Türkiye’yi	
ambalajda	sadece	Avrasya	bölgesinde	değil,	dünyada	bir	
çekim	merkezi	haline	getirmek	hedefiyle	çalışmalarımızı	
sürdürüyoruz.	

Ambalaj	sektörümüzdeki	istikrarlı	büyüme,	ekonomi	
çevrelerinde	referans	olarak	kabul	gören	‘İSO	Birinci	500	
+	İkinci	500,	İSO	1000’	Büyük	Sanayi	Kuruluşu	listesine	
de	yansıdı.	Listede,	34’ü	Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	
(ASD)	üyesi	olmak	üzere	toplam	58	ambalaj	firması	yer	
aldı.	Sektörümüz	her	geçen	gün	daha	fazla	ihracat	yaparak	
Türkiye’de	üretilen	ambalajların	en	az	yarısını	ihraç	etmek	
hedefiyle	çalışmalarına	devam	ediyor.	

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,
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Sektörümüz	yılın	ilk	altı	aylık	döneminde	2	milyar	414	
milyon	219	bin	dolar	ihracat	gerçekleştirdi.	İhracatımız	
bir	önceki	yıla	göre	miktar	olarak	yüzde	11,	değer	olarak	
ise	yüzde	4	arttı.	Türkiye	Ambalaj	Sektörü	olarak	bu	
dönemde	883	milyon	dolar	dış	ticaret	fazlası	vermek	
bizler	adına	mutluluk	ve	gurur	kaynağı.	Ayrıca	en	fazla	
ihracat	yaptığımız	ülkelerin	başında	Avrupa	bölgesinin	
olması	yaptığımız	işin	kalitesini	yansıtır	nitelikte.	Türk	
sanayicileri	olarak	pandemi	döneminde	önemlerimizi	
alarak	üretmeye	devam	ettik.	Sektörümüz	ihracat	odaklı	
düşünmeye	ve	alternatif	pazarlar	keşfetmeye	ara	vermeden	
devam	edecek.

ASD	Ambalaj	Sanayicileri	Derneğimiz	ile	Reed	TÜYAP	
Fuarcılık	A.Ş.	işbirliğinde;	Ambalaj	Makinecileri	Derneği	
(AMD),	Esnek	Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	(FASD),	
Etiket	Sanayicileri	Derneği	(ESD),	Karton	Ambalaj	
Sanayicileri	Derneği	(KASAD),	Metal	Ambalaj	Sanayicileri	
Derneği	(MASD),	Oluklu	Mukavva	Sanayicileri	Derneği	
(OMÜD)	ve	Sert	Plastik	Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	
(SEPA)	destekleri	ile	organize	ettiğimiz,		Avrasya	Ambalaj	
İstanbul	Uluslararası	Ambalaj	Endüstrisi	Fuarı,	20	-	23	
Ekim	2021	tarihlerinde	Tüyap	Fuar	ve	Kongre	Merkezi’nde	
düzenlenecek.	Tüm	dünyanın	bir	an	önce	atlatmak	istediği	
bu	zor	zamanlarda,	katılımcılarımız	ve	sektör	temsilcileri	
ile	yapılan	birebir	görüşmeler	doğrultusunda	fuarımızın	
yeni	tarihini	belirledik.	

2019	yılında,	25.’sini	gerçekleştirdiğimiz	Avrasya	Ambalaj	
İstanbul	Fuarımız	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,	
ilk	yapıldığı	günden	bugüne	büyüyerek	Avrasya	bölgesinin	
her	yıl	yapılan	en	büyük	fuarı	haline	geldi.	Yeni	ihracat	
pazarlarına	atılmak,	yeni	iş	ortaklıklarına	imza	atmak	
için	önemli	bir	fırsat	sunan	Fuarımızın	başarısını	2021	
yılında	artırarak	devam	ettirmek	için	çalışmalarımıza	hız	
kesmeden	devam	ediyoruz.	Bu	süreçte	sektörümüzün	
bizlere	verdiği	destek	için	teşekkür	ediyoruz.	

Derneğimiz	tarafından	Avrasya	Ambalaj	İstanbul	Fuarı	
işbirliği	ile	düzenlediğimiz	16.	Ambalaj	Tasarımı	Ulusal	
Öğrenci	Yarışması	2020’nin		kazananları	belli	oldu.	
Türkiye’de	tasarım	eğitimi	alan	öğrencilerimizin	ambalaj	
tasarımı	alanına	da	yönelmelerini	sağlamak	amacıyla	
düzenlediğimiz	yarışmamıza	17	farklı	üniversitenin	Grafik	
ve	Grafik	Tasarım,	Görsel	İletişim	Tasarımı,	Endüstri	
Ürünleri	Tasarımı	ve	Endüstriyel	Tasarım	Bölümlerinden	
101	öğrenci	projesi	başvuru	yaptı.	Çevrim	içi	olarak	
yaptığımız	Seçici	Kurul	toplantısı	sonrasında	17	proje	
derece	aldı.	İlk	üçe	giren	öğrenciler	para	ödülünün	
yanında	12	ay	karşılıksız	burs	kazandı.	Yarışmada	dereceye	
giren	tüm	öğrencilerimizi	tebrik	ediyorum.

Yarışmamız	sadece	öğrenciler	için	değil	sektörümüz	ve	
ülkemiz	adına	da	büyük	önem	taşıyor.	Bize	uluslararası	
arenada	rekabet	gücü	sağlayacak	ürünlerimizin	sayısını	
gençlerimiz	sayesinde	artıracağız.	Yarışmamızda	finale	
kalan	projeler	WPO’nun	düzenlediği	WorldStar	Student	ile	
APF’nin		düzenlediği	AsiaStar	Yarışmalarına	katılabiliyor	
ve	bu	yarışmalarda	dünya	derecesi	alabilmek	için	yeniden	
yarışıyorlar.	Geçen	yıl	düzenlediğimiz	15.	Ambalaj	
Tasarımı	Ulusal	Öğrenci	Yarışması	2019’da	dereceye	giren	
bir	öğrenci	projemiz	dünya	genelinde	üçüncü	olmuş	ve	
bronz	ödülü	Türkiye’ye	getirmişti.

WorldStar	Yarışmasının	kazananları	bu	yıl	internet	
üzerinden	gerçekleştirilen	özel	bir	törenle	açıklandı.	
WPO’da	Eğitimden	Sorumlu	Başkan	Yardımcısı	olan	
Derneğimiz	Genel	Sekreteri	Aslıhan	Arıkan	ve		Bronz	Ödül	
alan	öğrencilerimiz	bu	törende	konuşmalarıyla	yer	aldılar.	
Gençlerimize	çok	değer	veriyoruz.	Verdiğimiz	değerin	
dünyada	karşılığını	görmek	bizleri	her	zaman	daha	iyisi	
için	çalışmaya	yönlendiriyor.	Bu	yıl	da	öğrencilerimizin	
uluslararası	yarışmalardan	başarıyla	döneceklerine	
inanıyoruz.	

Birlikte	hep	daha	iyisini	başaracağımız	inancıyla	yeni	
yılınızı	en	içten	dileklerimle	kutlar,	tüm	sevdiklerinizle	
birlikte	sağlıklı,	mutlu	ve	başarılı	nice	yıllar	dilerim.

Zeki Sarıbekir 
Yönetim Kurulu Başkanı
Ambalaj Sanayicileri Derneği

BAŞKANDAN

Ambalaj Ay Yıldızları 2020 
Yarışması’nın kazananları belli oldu. 
Yarışmamıza bu yıl beklentilerimizin 
üzerinde rekor katılım yapıldı.

Avrasya Ambalaj İstanbul 
Uluslararası Ambalaj Endüstrisi 
Fuarı, 20 - 23 Ekim 2021 tarihlerinde 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek.
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Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	(ASD)	tarafından	bu	yıl	
dokuzuncusu	düzenlenen	‘Ambalaj	Ay	Yıldızları	Yarışması’	
sonuçlandı.	Ambalaj	üreticileri,	marka	sahipleri	ve	
tasarımcıların	son	iki	yıldır	piyasada	var	olan	ambalajlarıyla	
katıldıkları	ve	bu	yıl	dördüncü	kez	yurt	dışından	başvuruların	
da	kabul	edildiği	yarışma	sektörden	yoğun	ilgi	gördü.	Bir	
başarı	öyküsü	haline	gelen	ve	artan	katılımıyla	Türkiye	
genelinde	marka	olan	yarışmaya		bu	yıl	başvuru	yapan	278	
ambalajın	133’ü	ödüle	layık	görüldü.	Sekizincisi	2018	yılında	

düzenlenen	Ambalaj	Ay	Yıldızları	Yarışması’na	210	başvuru	
yapılmış,	113	ambalaj	finale	kalmıştı.

ASD	Ambalaj	Binası’nda,	17-18	Eylül	2020	tarihlerinde	bir	
araya	gelen	Seçici	Kurul	Üyeleri,	yarışma	şartnamesinde	
yer	alan	11	kriter	doğrultusunda	başvuruları	değerlendirdi.	
Kullanım	kolaylığı	ve	üretim	kalitesinden	çevreye	duyarlılığa,	
tasarımdan	özgünlüğe	kadar	yapılan	değerlendirme	sonrası	
toplam	133	ambalaj	finale	kaldı.	İki	yılda	bir	düzenlenen	
yarışmaya	bu	yıl	en	fazla	başvuru	gıda,	grafik	tasarım	ve	
içecek	kategorilerinden	oldu.	Ambalaj	Ay	Yıldızları	2020	
Yarışması’nda	dereceye	giren	katılımcıların	ödülleri,	Covid-19	
salgınının	sona	ermesinin	ardından,	İstanbul’da	düzenlenecek	
özel	bir	törende	verilecek.	Gecede,	finale	kalan	133	ambalaj	
arasından	Altın,	Gümüş,	Bronz	ve	Yetkinlik	Ödülü	alanlar	ilan	
edilecek.	‘Altın	Ödül’	almaya	hak	kazanan	ürünler	arasından	
ise	Türk	Standartları	Enstitüsü	(TSE)	iş	birliği	ile	en	fazla	3	
adet	‘Altın	Ambalaj	Ödülü’	verilecek.

Yarışmamız	Dünyada	‘Yönlendirici’	Konumda	
Sektördeki	başarılı	ambalajları	ödüllendirmekten	büyük	
mutluluk	duyduklarını	söyleyen	ASD	Başkanı	Zeki	Sarıbekir,	
“Dünya	çapında	sektöre	damga	vuran	özgün	ambalaj	
tasarımlarını,	farklı,	yenilikçi	ambalaj	uygulamalarını	
ödüllendirmeye	ve		sektörümüzün	küresel	piyasalardaki	
yönlendirici	konumunu	güçlendirmek	için	yarışmamızı	
düzenlemeye	devam	ediyoruz.”	dedi.	

ASD	Başkanı,	“Yarışmamızı	marka	sahiplerine,	tasarımcılara	
ve	ambalaj	üreticilerine	uluslararası	pazarlarda	rekabet	
gücü	kazandırmak	için	başlattık.	Firmalar	yurt	içinde	ve	
yurt	dışında	ürettikleri	ve	piyasaya	sürdükleri	ürünlerin	
doğru,	özgün	ve	katma	değer	yaratan	uygulamaları	ile	

ASD HABERLER

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ‘Ambalaj Ay 
Yıldızları 2020 Yarışması’nın kazananları belli oldu. Bu yıl rekor katılımın olduğu yarışmaya 
başvuru yapan 278 ambalaj, 13 farklı kategoride değerlendirildi, 133 ambalaj ödüle layık 
görüldü. Finale kalan tüm katılımcıların WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabildiği 
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri ileri bir tarihte İstanbul’da 
düzenlenecek özel bir törende verilecek.

“Ambalaj Ay Yıldızları” Finalistleri Belli Oldu

“Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması”na 
Rekor Katılım

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir



yarışmamızda	başarılı	oluyor.	Bu	dönemde		böylesi	yoğun	
bir	ilgiyle	karşılaşmak	yarışmamıza	verilen	değerin	en	büyük	
göstergesidir.	Yarışmamız	2015	yılından	beri	yurt	dışından	da	
başvuru	kabul	ediyor.	Bu	yıl	bir	ödülümüz	yurt	dışına	gitti.	
Türkiye’yi	ambalajda	sadece	Avrasya	bölgesinde	değil,	dünyada	
bir	çekim	merkezi	haline	getirmek	hedefiyle	çalışmalarımızı	
sürdürüyoruz.”	dedi	
 
Dereceye	giren	tüm	katılımcıların	uluslararası	yarışmalara	
da	katılabileceğini	belirten	Zeki	Sarıbekir,	“Dünya	Ambalaj	
Örgütü	(WPO)	ve	Asya	Ambalaj	Federasyonu	(APF)	
tarafından	akredite	edilmiş	olan	Ambalaj	Ay	Yıldızları	
Yarışması’nda	dereceye	giren	tüm	katılımcılar	WorldStar	ve	
AsiaStar	Yarışmaları’na	da	katılabiliyor.	Worldstar	ve	AsiaStar	
uluslararası	ambalaj	yarışmaları	ile	katma	değere	odaklanan	
sektörümüz,	uluslararası	platformda	bilinirliğini	artırıyor.”	
ifadelerini	kullandı.

Ambalaj	Ay	Yıldızları	2020	Yarışması’nda	finale	kalan	
ürünlerin	listesine	www.ambalajayyildizlari.com	web	
sayfasından	ulaşabilirsiniz.	

9Pack Converting
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Profesyonel Jüri
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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, 
Reed TÜYAP iş birliğinde bu yıl 16.’sı düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci 

Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Türkiye genelinde 17 farklı üniversiteden 101 projenin 
değerlendirildiği yarışmada 17 proje finale kaldı ve ödüle layık görüldü. ASD Başkanı 

Zeki Sarıbekir, “Bir ambalajın tasarımı en az içinde bulunduğu ürün kadar değerli. Genç 
tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz” dedi. 

Ambalaj Tasarımının Genç Yıldızları 
Ödüllendirildi

Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	
(ASD)	tarafından	Avrasya	

Ambalaj	İstanbul	Fuarı	
katkısıyla,	Reed	
TÜYAP	iş	birliğinde	
düzenlenen	16.	
Ambalaj	Tasarımı	
Ulusal	Öğrenci	
Yarışması	2020’nin	
kazananları	belli	
oldu.	Türkiye’de	

tasarım	eğitimi	alan	
öğrencilerin	ambalaj	

tasarımı	alanına	da	
yönelmelerini	sağlamak	

amacıyla	düzenlenen	yarışmaya	
17	farklı	üniversitenin	Grafik	ve	
Grafik	Tasarım,	Görsel	İletişim	

Tasarımı,	Endüstri	Ürünleri	Tasarımı	ve	Endüstriyel	Tasarım	
Bölümlerinden	101	öğrenci	projesi	başvuru	yaptı.	Online	olarak	
yapılan,	11	jüri	üyesinin	yer	aldığı	Seçici	Kurul	toplantısı	8	-	9	
Temmuz	2020	tarihlerinde	gerçekleştirildi.	Titizlikle	yapılan	
değerlendirme	sonrasında	17	proje	finale	kalmaya	hak	kazandı.	
Selçuk	Üniversitesi	ve	TOBB	Ekonomi	ve	Teknoloji	Üniversitesi	
öğrencileri	Berk	Can	Yıldız	ve	Eylül	Hıfzıoğlu,	ortak	geliştirdikleri	
‘Crack’t’	projesi	ile	yarışmada	birinci	oldu.	Selçuk	Üniversitesi	
Endüstri	Ürünleri	Tasarımı	Bölümü	öğrencisi	İlyas	Sımpil,	‘Ojo’	
adlı	projesiyle	ikinci	olurken,	Eskişehir	Teknik	Üniversitesi	
Endüstriyel	Tasarım	Bölümü	öğrencisi	Rabia	Elif	Bulut	‘Standbox’	
projesiyle	üçüncü	olmaya	hak	kazandı.
Yarışmanın	birincisi	6	bin	TL,	ikincisi	4	bin	TL,	üçüncüsü	ise	3	
bin	TL	para	ödülünün	sahibi	olurken	mansiyon	alan	üç	öğrenci	
1.500’er	TL	ile	ödüllendirildi.	Ayrıca	ilk	üçe	giren	öğrenciler	12	ay	
boyunca	karşılıksız	ASD	&	TÜYAP	Öğrenim	Bursu	almaya	da	hak	
kazandı.

Uluslararası Yarışmalarda Ülkemizi Temsil Etme Fırsatı
Türkiye’nin	önde	gelen	ambalaj	sanayicilerini	bünyesinde	
bir	araya	getiren	ASD,	bu	yarışma	ile	öğrencilerin	hayallerini	
tasarımlarına	yansıtma	fırsatı	sunuyor.	ASD	Başkanı	Zeki	
Sarıbekir,	ambalaj	tasarımında	hayal	gücünün	ön	planda	
olduğunu	vurguladı:	“Bir	ambalajın	tasarımı	içindeki	ürün	
kadar	önem	taşır	ve	ürüne	katma	değer	katar.	Yarışmamızda	
başarıya	ulaşan	öğrencilerimiz	öğrenim	hayatları	boyunca	
yılda	12	ay	burs	almaya	da	hak	kazanıyorlar.	WPO-Dünya	
Ambalaj	Örgütü’nün	düzenlediği	WorldStar	Student	ile	APF-
Asya	Ambalaj	Örgütü’nün	düzenlediği	AsiaStar	Yarışmalarına	
katılabiliyor	ve	bu	yarışmalarda	dünya	derecesi	alabilmek	için	
yeniden	yarışıyorlar.	Geçen	yıl	düzenlediğimiz	15.	Ambalaj	
Tasarımı	Ulusal	Öğrenci	Yarışması	2019’da	dereceye	giren	
projeler	de	AsiaStar	ve	WorldStar	Student	yarışmalarına	
katılma	şansı	elde	etti.	WorldStar	Student’ta	yarışmaya	hak	
kazanan	bir	öğrenci	projemiz	dünya	genelinde	üçüncü	oldu	
ve	bronz	ödülü	Türkiye’ye	getirdi.	Bu	yıl	da	öğrencilerimizin	
uluslararası	yarışmalardan	başarıyla	döneceklerine	inanıyoruz.	
Öğrencilerimiz	başarılı	oldukça	Türk	ambalaj	sektörünün	
küresel	ölçekteki	algısı	güçlenecektir.”	dedi.	

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

Üniversitesi  Endüstri Ürünleri Tasarımı

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir

2.Ojo, İlyas Sımpil 
Selçuk Üniversitesi 

Endüstri Ürünleri Tasarımı

3.Standbox, Rabia Elif Bulut
Eskişehir Teknik Üniversitesi 

Endüstriyel Tasarım
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İşte Ödül Alan Projeler
PROJE ADI ÖDÜL

Crack’t

Ojo

Standbox

Vakko Kravat Kutusu 

Atomiks

Kurukahveci Mehmet 
Efendi Tek Kullanımlık 
Türk Kahveleri için 
Ambalaj Tasarımı

Rainbow Pencils

Chocolate

Oreo Milkshake & Ice 
Cream

Pattex Ambalajı

Versa Kalemlik

Evolve

Gardener Juice

Circular Color Pod

R&Dairy Süt ve Süt 
Ürünleri Ambalajı  

Koska “Tape” Kırımlı 
Tahin Pekmez Ambalajı

Eyüp Sabri Tuncer, Tek 
Kullanımlık Limon 
Kolonyası

1. 

2.

3.

Mansiyon 

Mansiyon 

Mansiyon 

Sertifika

Sertifika

Sertifika

Sertifika

Sertifika

Sertifika

Sertifika

Sertifika

Sertifika

Sertifika

Sertifika

Berk Can Yıldız
Eylül Hıfzıoğlu

İlyas Sımpil

Rabia Elif Bulut 

Hülya Ekşi

Eda Bilgiç
Mustafa Doğanay Bilgiç

Buse Can Şengil

Yunus Karamanlı

Rabia Elif Bulut

İrem Çakmak

Merve Kalan

Dila Açıl 

Yunus Karamanlı

Merve Kalan

Arda Uslu

Tuğçe Yakup

Bartu Özkaya

Deniz Sena Kısa

Selçuk Üniversitesi /Endüstri Ürünleri Tasarımı 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi / Endüstri 
Ürünleri Tasarımı 

Selçuk Üniversitesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı  

Eskişehir Teknik Üniversitesi / Endüstriyel Tasarım  

FMV Işık Üniversitesi / Endüstriyel Tasarım  

Gazi Üniversitesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı   
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  / Görsel 
İletişim Tasarımı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Görsel İletişim Tasarımı

Eskişehir Teknik Üniversitesi / Endüstriyel Tasarım  

Eskişehir Teknik Üniversitesi / Endüstriyel Tasarım  

Başkent Üniversitesi / Grafik Tasarım

Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Eskişehir Teknik Üniversitesi / Endüstriyel Tasarım   

Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Eskişehir Teknik Üniversitesi / Endüstriyel Tasarım   

İstanbul Bilgi Üniversitesi / Endüstriyel Tasarım 

Başkent Üniversitesi / Görsel Sanatlar ve Tasarım  

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Görsel İletişim Tasarımı 

KAZANAN ÖĞRENCİLERİN 
ADI SOYADI

ÜNİVERSİTE & BÖLÜM 

Seçici Kurul
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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle ambalaj 
kullanımının önemine ve hijyenin insan sağlığındaki kritik rolüne dikkat çekti. ASD 

Başkanı Zeki Sarıbekir “Küresel salgın bizlere ambalajlı gıdanın önemini bir kez daha 
hatırlattı. İsrafın önüne geçmek için de ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ambalajlı 

gıdaların tercih edilmesi bu noktada kritik etkenlerden biri.” dedi.

“Ambalajlı Gıda Hayat Kurtarır” 

Geçtiğimiz	yılı	4,7	milyar	dolar	ihracatla	
kapatan	Ambalaj	Sektörü,	Türkiye’nin	
toplam	ihracatına	aralıksız	katkı	sunmanın	
yanında	ambalajın	insan	sağlığı,	hijyen	
ve	israfı	önleme	konularında	farkındalık	
yaratmaya	devam	ediyor.	Ambalaj	
Sanayicileri	Derneği	(ASD),	16	Ekim	
Dünya	Gıda	Günü	nedeniyle	ambalaj	
kullanımının	önemine	vurgu	yaptı.	Dernek,	
gıda	tüketimi	alışkanlıkları	hakkında	
halkı	bilinçlendirmek	amacıyla	dünya	
genelinde	çeşitli	etkinliklerle	kutlanan	
Dünya	Gıda	Günü’nde	ambalajın	insan	
sağlığı	ve	hijyen	konularındaki	rolünü	ve	
ekonomiye	sağladığı	katma	değeri	bir	kez	
daha	vurguladı.	

Ambalajlı gıda insan sağlığı için 
‘olmazsa olmaz’ niteliğinde
ASD	Başkanı	Zeki	Sarıbekir,	hijyenin	
bu	dönemde	en	etkili	korunma	yöntemi	
olduğuna	vurgu	yaptı:	“Ambalaj,	içine	
konulan	gıdaların	üretildikleri	koşullarda	

bozulmadan	en	ekonomik	ve	güvenilir	biçimde	tüketiciye	ulaştırılmasını	
ve	tanıtılmasını	sağlayan	bir	ürün.	Gıda	ambalajının	temel	amacı;	gıdaların	
raf	ömrünü	uzatmak,	uygun	koşullarda	depolanmasını	sağlamak	ve	gıdaları	
tüketiciye	ulaşıncaya	dek	diğer	bulaşanlardan	korumak,	gıda	bozulmaları	ve	kalite	
kayıplarını	en	aza	indirmek.	Ambalajlar	ekmek,	süt,	peynir,	bakliyat	ve	sebze-
meyve	gibi	günlük	ihtiyacımız	olan	gıdaları	korurken	aynı	zamanda	sağlığımızı	
da	koruyor.	Çünkü	açıkta,	ambalajsız	şekilde	satılan	gıdalar	bakteri	ve	çürümeye	
karşı	savunmasız,	hızla	bozuluyor	ve	sağlığı	tehdit	ediyor.	Üstelik	bu	tür	gıdaların	
menşei	takip	edilemiyor,	raf	ömrü	de	güvenilir	olmuyor.	Koronavirüsle	sarsılan	
dünyada	insan	sağlığı	için	ambalajlı	gıda	olmazsa	olmaz	niteliğinde.”

İsrafın önüne geçmeliyiz 
Gelişmiş	ülkelerde	ambalajsız	ürün	bulmanın	neredeyse	mümkün	olmadığını	
belirten	Zeki	Sarıbekir,	“Hijyen	dışında	israfın	önlenmesi	açısından	da	bütün	
gıda	maddelerinin	mutlaka	ambalajlı	satılması	gerekiyor.	Ambalaj	bu	kadar	
önemliyken	ülkemizde	hala	pek	çok	gıda	maddesi	ambalajsız	satılıyor.	Türkiye’de	
israf	edilen	gıda	miktarının	yılda	26	milyon	ton,	214	milyar	lira	ve	her	gün	
4,9	milyon,	yılda	ise	toplam	1,7	milyar	adet	ekmeğin	çöpe	gittiği	biliniyor.	
Bu,	hem	bireysel	ekonomiye	hem	de	ülke	ekonomisine	zarar	veren	büyük	bir	
kayıp.	Türkiye’nin	en	büyük	sorunlarından	olan	israfın	önüne	geçmek	için	
ciddi	önlemler	alınması	gerekiyor.	Ambalajlı	gıdaları	kullanıp,	gıdanın	ömrünü	
uzatmak	bu	önlemlerden	sadece	biri.	Daha	yaşanılabilir	bir	dünya	için	herkesin	
elini	taşın	altına	koyması	gerekiyor.	Ambalajlı	ürünleri	tercih	ederek	sağlığımızı	
koruyabilir,	israfı	önleyebilir	ve	geleceğimizi	kurtarabiliriz.”	dedi.	ASD Başkanı Zeki Sarıbekir
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Geçtiğimiz yılı 4,7 milyar dolarlık ihracat geliri ile tamamlayan ambalaj sektöründeki istikrarlı büyüme, 
ekonomi çevrelerinde referans olarak kabul gören ‘İSO Birinci 500 + İkinci 500, İSO 1000’ Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesine de yansıdı. Listede, 34’ü Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak 

üzere toplam 58 ambalaj firması yer aldı. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün her geçen gün daha 
fazla ihracat yapmak için ter döktüğünü ifade ederken, ana hedefin Türkiye’de üretilen ambalajların 

en az yarısını ihraç etmek olduğunu bir kez daha vurguladı.

İSO 1000’e Ambalaj Sektöründen 58 Firma

İstanbul	Sanayi	Odası	(İSO)	tarafından	açıklanan	İSO	
Birinci	500	ve	İkinci	500	Büyük	Sanayi	Kuruluş	listelerinin	
toplamında,	Türkiye’nin	en	büyük	1000	sanayi	kuruluşu	
arasında,	34’ü	Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	(ASD)	üyesi	
olmak	üzere	58	ambalaj	sektörü	firması	yer	aldı.	Listede	yer	
alan	58	firmanın	üretimden	satışlarının	bir	yıl	öncesine	göre	
yüzde	4,20	oranında	arttığı,	ihracatlarının	yüzde	3,33	azaldığı,	
buna	karşılık	çalışan	sayılarının	yüzde	4,31	oranında	yükseldiği	
görüldü.	

Üretimin En Az Yarısı İhraç Olmalı
Geçtiğimiz	yıl	4,7	milyar	dolarlık	ihracat	gelirine	ulaşan	ambalaj	
sektöründe	yaşanan	büyümenin	devam	ettiğini	söyleyen	
Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	(ASD)	Başkanı	Zeki	Sarıbekir,	
büyümenin	odağında	ihracatın	yer	aldığını	söyledi.	Türkiye’nin	
ambalaj	sektöründeki	potansiyelini	ve	üretim	kabiliyetini	

tüm	dünyaya	göstermek	için	çok	çalıştıklarını	ifade	eden	
Zeki	Sarıbekir,	“2023	için	8-10	milyar	dolar	ihracat	hedefi	
koyduk.	Bu	hedefe	ulaşmak	için	geleneksel	pazarlarımızda	
güçlenmenin	yanı	sıra	yeni	pazar	arayışlarına	devam	etmemiz	
ve	katma	değerli	üretimi	öne	çıkarmamız	gerekiyor.	Türkiye’de	
ürettiğimiz	ambalajların	en	az	yarısını	ihraç	edebilmemiz	
gerekiyor.	Listede	yer	alan	firmaların	bu	yıl	çalışan	sayılarının	
artışa	geçmesi	ise	bir	başka	sevindirici	gelişme.”	dedi.	

Zeki	Sarıbekir,	
İSO	1000	listesine	
giren	tüm	ambalaj	
üreticilerini	tebrik	
etti	ve	başarılı	
çalışmalarının	
devamını	diledi.	

58
ASD 

üyesi 
firma 
sayısı

34
İSO 1000’e 

giren 
ambalaj 
firması

WPO - Dünya Ambalaj Örgütü tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Yarışmasının kazananları 
bu yıl çevrim içi gerçekleştirilen özel bir törenle açıklandı.

WorldStar Özel Ödül ve WorldStar Student 
Kazananları Açıklandı

Dünya	Ambalaj	Örgütü	–	WPO,	25-26	Ağustos	2020	tarihlerinde	
düzenlediği		WorldStar	Sanal	Ödül	Töreninde,	Özel	Ödül	
Kategorilerinde	(Başkan	Ödülü,	Yaşam	Boyu	Başarı	Ödülü,	
Sürdürülebilir	Ambalaj	Ödülü,	Gıda	Tasarrufu	Sağlayan	
Ambalaj	Ödülü,	Pazarlama	Özel	Ödülü)	ve		WorldStar	Student	
yarışmasında	Altın,	Gümüş	ve	Bronz	Ödül	kazananları	açıkladı.	
WorldStar	Sanal	Ödül	Töreninde,	WorldStar	Ödül	Kazananları	ve	

WorldStar	Student	Kazananları	röportaj	videolarıyla	yer	aldılar.	
Törende,	Ambalaj	Sanayicileri	Derneği	(ASD)	tarafından	
organize	edilen	Ambalaj	Tasarımı	Ulusal	Öğrenci	Yarışmasında	
finale	kalan	ve	WorldStar	Student	yarışmasında	Bronz	Ödül	
almaya	hak	kazanan	öğrenciler	ile	WPO’da	Eğitimden	Sorumlu	
Başkan	Yardımcısı	olan	ASD	Genel	Sekreteri	Aslıhan	Arıkan	
konuşma	yaptılar.	

Ödül	kazananların	tam	listesine	ve	sanal	ödül	töreni	videolarına	
WPO’nun	web	sayfasından	ulaşabilirsiniz;	
www.worldpackaging.org.		
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Ambalaj Sektöründen Yılın İlk 
Yarısında 2,4 Milyar Dolar İhracat

Ambalaj sektörü Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 414 milyon 219 bin dolar ihracat 
gerçekleştirdi. Sektör ihracatı bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 11, değer olarak 

ise yüzde 4 arttı. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Sektör 
olarak bu dönemde 883 milyon dolar dış ticaret fazlası vermek bizler adına mutluluk 
ve gurur kaynağı. Diğer yandan en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında Avrupa 

bölgesinin olması başka bir olumlu gelişme.” dedi.

Geçtiğimiz	yılı	4,7	milyar	dolar	ihracatla	kapatan	ambalaj	
sektörü,	Türkiye’nin	toplam	ihracatına	katkı	vermeyi	aralıksız	
sürdürüyor.	Sektör	ihracatı	bu	yılın	ilk	yarısında	bir	önceki	
yılın	aynı	dönemine	göre	miktar	olarak	yüzde	11,	değer	olarak	
ise	yüzde	4	artış	kaydetti	ve	2	milyar	414	milyon	219	bin	dolar	
olarak	hesaplandı.

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

883 Milyon Dolar Dış Ticaret Fazlası 
Sektörün	ilk	6	ay	rakamlarını	değerlendiren	ASD	Başkanı	Zeki	
Sarıbekir,	“Yılın	ilk	altı	ayında	883	milyon	dolar	dış	ticaret	
fazlası	vermemiz	ülkemiz	ve	sektörümüz	adına	olumlu	bir	
gelişme.	Cari	açığın	kapanmasına	katkı	vermek	için	sektör	
olarak	ihracat	odaklı	stratejiler	belirliyoruz.	Rakamlar,	bu	
konuda	doğru	adımlar	attığımızı	gösteriyor.	Bir	diğer	önemli	
gelişme	de,	en	fazla	ihracat	gerçekleştirdiğimiz	ülkelerin	
başında	Avrupa	ülkelerinin	olması.	Pandemi	sürecinde	
Avrupa’da	üretim	çarkları	durdu.	Türkiye	sanayisi	ise	bu	

dönemde	virüse	karşı	tüm	önemlerini	alarak	üretmeye	devam	
etti.	Ambalaj	sektörü	ihracat	odaklı	düşünmeye	ve	alternatif	
pazarları	keşfetmeye	ara	vermeden	devam	edecek.	

Türkiye	Cumhuriyeti’nin	100’üncü	yılını	kutlayacağımız	
2023’te	30	milyar	dolarlık	pazar	büyüklüğü,	8-10	milyar	dolarlık	
ihracat	ve	kişi	başı	yıllık	380	dolar	ambalaj	tüketimi	hedefimize	
ulaşacağımız	inancındayım.”	dedi.	

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir
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BOBST’un	Gravür	Baskı,	Laminasyon	ve	Kaplama	Teknolojileri	
Mükemmeliyet		Merkezi’ndeki		Hat	Müdürü.	Jonathan	Giubilato,	
“Gravür	baskı;		ayrıntılı	grafikleri,	yüksek	hızlarda	ve	düşük	
maliyetlerde		mükemmel	raf	çekiciliği	oluşturacak	şekilde		
basma	yeteneği	nedeniyle,	ambalaj	için	hala		en		nitelikli	baskı	
süreci.	Ancak	gravür	baskının		artık,	orta	ve	yüksek	hacimli		lüks	
ambalajların		üretilmesi	alanından	çıkıp,	günümüzdeki	tüm	pazar	
gereksinimleri	için	dikkate	alınması	gereken	bir	baskı	teknolojisi	
haline	gelmesinin	zamanı	geldi”	dedi.	

Küresel	renk	tutarlılığı,	marka	sahiplerinin	küresel	ölçekte	
başarmayı	amaçladıkları	bir	uygunluk.	Çünkü	konu	tüketicilerin	
en	sevdikleri	markalar	olduğunda,	renk	tutarlılığının	eksikliği	
bir	ürün	kalitesi	sorunu	olarak	algılanma	eğiliminde.	Bu	noktada	
Genişletilmiş	Renk	Gamı	(EKG)	teknolojisinin	benimsenmesi	
temel	koşullardan	biri.

BOBST	oneECG	teknolojisi	ile	fleksibıl	ambalajlarda,	katlanır	
karton	ve	oluklu	mukavva	ve	etikete	yönelik	tüm	analog	ve	dijital	
baskılarda	EKG	ve	dijitalleştirilmiş	iş	akışlarının	kullanımına	
öncülük	ediyor.	oneECG	çözümleri,	birden	çok	alt	tabakada	

başarılı	ve	verimli	bir	renk	tutarlılığı	uygulanmasını	sağlamak	için	
her	tür	baskı	teknolojisinin	gereksinimlerine	göre	uyarlandı.	
Gravür	baskı	makineleri	için	oneECG,	solvent	bazlı	ve	su	bazlı	
mürekkeplerle	kullanılmak	üzere	geliştirilmiş,	çok	sayıda	
tedarikçiye	açık	ortak	bir	sistem.	Değer	zinciri	boyunca	oneECG	
ortağı,	en	yüksek	renk	kararlılığı,	tekrarlanabilirlik	ve	tutarlılığı	
elde	etmek	için	iş	birliği	yapmaya		ve	BOBST	gravür	EKG	hazır	
baskı	makinelerinde	sonuçların	kalitesini	garanti	etmek	için	onaylı.		
Gravürde	Genişletilmiş	Renk	Gamut	baskının	benimsenmesi,		renk	
tutarlılığı	ve	baskı	işi	kalitesinin	yüzde	100	tekrarlanabilirliğine	ek	
olarak	birçok	ek	avantaj	sağlayabilir.	Bu	faydalar	şunları	içerir:
n	Daha	etkili	iş	hazırlığı,	güvenilir	renk	profili	etkinlikleri	
çevrimdışı	ve	değişkenleri	makinede	kontrol	altında	tutma	
n	İş	değişimlerinde	baskı	ünitelerinde	renk	değiştirmeye	gerek	
olmadığından	mürekkep	ve	zamandan	tasarruf	sağlar.	EKG	sabit	
palet	renkleri	her	zaman	baskıda	kalır	
n	Pazara	sunma	süresinin	büyük	ölçüde	azaltılmasıyla	daha	kısa	
baskı	süreleri	için	bile	baskı	çevrimlerinde	geliştirilmiş	çeviklik
n	Stokta	daha	az	silindir	
n	Temizlenecek	parçaların	azaltılması,	operatör	zamanından	ve	
malzeme	maliyetlerinden	tasarruf	sağlar
n	Kurulu	tifdruk	preslerinde	iyileştirilebilir	teknoloji.
Jonathan,	açıklamasının	devamında		“Yoğun	Ar-Ge	yatırımları	ve	
baskı	denemelerinin	ardından	olağanüstü	sonuçlar	elde	ettik	ve	
gravürdeki	EKG’nin	fleksibıl	ambalaj	baskısında	bir	sonraki	büyük	
sıçramayı	temsil	ettiğine	şüphe	yok.	Gravür	dönüştürücüler	için	
sektörün	bir	sonraki	önemli	adım	değişimini	benimsemek	ve	
gravür	operasyonları	için	en	iyi	geleceği	sağlamak	için	heyecan	
verici	bir	fırsat	var.	Anahtar	teslimi	bir	endüstri	ortağı	olarak	
BOBST,	geçiş	yapmalarını	desteklemek	için	her	şeye	sahip	”dedi.	

GÜNCEL

BOBST, oneECG Extended Color Gamut Gravür Teknolojisi ile 
Fleksibıl Ambalajlar için Gravür Baskıyı Dijital Dünyaya Taşıyor
Çok hızlı bir dönüşüme uğrayan diğer baskı yöntemlerine kıyasla gravür, nispeten daha az konuşulan bir 
baskı işlemi. Ancak tüketicilerin daha kısa sürelerde daha yüksek kaliteli baskı talepleri mevcut. Bu doğrultuda 
ambalaj endüstrisi, gravür baskının yenilenmesi yönünde taleplerini yoğunlaştırdı. Endüstrinin talepleri; giderek 
daha kısa vadeli üretim ve pazara sunma süresi, ambalajın özelleştirilmesi ve ambalaj malzemelerinin geri 
dönüştürülmeye hazır olması, küresel marka renk tutarlılığı ihtiyacı. 

BOBST’tan Ambalaj Dünyasının Geleceğini Şekillendirmek için 
Yeni Bir Organizasyon Yapısı

BOBST’un	yeni	endüstri	vizyonu,	ambalaj	endüstrisi	için	derin	
bir	dönüşüm	sunuyor.	Marka	sahiplerinin,	dönüştürücülerin		
ihtiyaçlarını	karşılamak	için	gerekli	olan	bağlanabilirlik,	dijitalleşme,	
otomasyon	ve	sürdürülebilirlik,	iki	yeni	İş	Birimi	tarafından	
yürütülecek.	Stephan	März	liderliğindeki	yeni	oluşturulan	Baskı	
ve	Dönüştürme	İş	Birimi,	ürünler	ve	çözümler	geliştirecek.	Her	bir	
ürün,	müşterilerin	ve	sektörün	ihtiyaçlarını	daha	iyi	karşılamak,	
daha	hızlı	yenilik	sağlamak,	kaliteyi	artırmak	ve	nihayetinde	müşteri	
memnuniyetini	artırmak	için	girişimci	bir	ruhla	geliştirilecek.

Hizmetler	ve	Performans	İş	Birimi	öncülüğünde	Julien	Laran	,	
üretim	çalışabilirlik	süresi	maksimize	etmek	ve	dönüştürücülerin	
genel	performansını	artırmak	için	hizmet	vermeye	devam	ediyor.	

Nesnelerin	İnterneti,	dönüştürücülerin	gerçeklere	dayalı	kararlar	
almasını	ve	tüm	üretim	tabanlarını	optimize	etmesini	sağlayacak.	
BOBST	Connect,	müşterilerimizi	desteklemek	için	daha	merkezi	bir	rol	
üstlenecek.	Bu	iki	İş	Birimi,	daha	basitleştirilmiş,	çevik	ve	erişimi	kolay	
bir	satış	organizasyonuna	dayanacak.	Her	iki	özdeş	satış	organizasyonu	
(coğrafyalara	ve	sektörlere	göre),	etiket,	flekibıl		ambalaj,	katlanır	karton	
ve	oluklu	mukavva	endüstrilerindeki	müşterilere	hizmet	verecek.	
Makineler	ve	hizmetler	arasında	daha	fazla	sinerji,	yeni	iş	modellerini	
mümkün	kılacak.	Raphaël	Indermühle,	Baskı	ve	Dönüştürme	Satış	
Organizasyonuna	ve	Christian	Falk	da	Hizmetler	ve	Performans	Satış	
Organizasyonuna	liderlik	edecek.	

Kaynak: www.bobst.com

Ambalajın rolü hızla gelişirken, BOBST, müşterilerine geleceğe yönelik daha iyi hizmet vermek için, yeni bir şirket yapısı 
geliştirdi. 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli yeni organizasyon; daha müşteri odaklı, erişimi daha kolay, yenilikleri sunmak 
için daha çevik olacak.
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Renksan Etiket Bobst Master M5 Flekso Baskı Makinesi ile Üretimde 
Otomasyon ve Dijitalizasyonu Yakalamayı Hedefliyor

2008	Yılında	kurulan,	ileri	
teknoloji	ve	maksimum	
kaliteyi	hedefleyen	Renksan	
Etiket,	arka	arkaya	yaptığı	
teknoloji	yatırımlarıyla	
adından	çokça	söz	ettiriyor.	
Değişik	yelpazedeki	adet	
ve	türdeki	etiketlere	hitap	
eden	firma,	flekso	yatırımda	
tercihini	BOBST’tan	ve	
temsilcisi	Imeks	Grup’tan	

yana	kullandı.	Renksan	Etiket	firmasından	Orhan	Tüyyüz,	
flekso	projelerinde	çok	sıkı	ve	ciddi	bir	araştırma	süreci	
sonrası,	üretim	parkurlarını	BOBST	gibi	dünya	çapında	bir	
markanın	yakında	dönemde	en	çok	tercih	edilen	‘’MASTER	
M5’’	modeli	ve		Türkiye’deki	etkili	altyapı	ve	teknik	servis	
hizmetine	sahip	mümessilliği	Imeks	Grup’u	çözüm	ortağı	
olarak	seçerek	hedefledikleri	otomasyon	ve	dijitalizasyona	bir	
adım	daha	yaklaştıklarını,	’MASTER	M5’’	üzerinde	yer	alan	
her	bir	teknolojiyi	dikkatle	incelediklerini	ve	özellikle	patentli	
teknolojilerinden	oldukça	etkilendiklerini	ifade	etti.

BOBST	Flekso	Baskı	Makineleri	Türkiye	Yetkili	temsilcisi	İmeks	
Grup’un	Genel	Müdürü	Mert	Gönenç;	“Renksan	Etiket	teknolojiyi	
benimseyen	bir	firma	olarak	öne	çıkıyor.	Makine	seçimlerini	
yaparken	inovasyona	ve	dijitalizasyona	önem	verdiler.	BOBST	bu	
konuda	Ar-Ge	si	ve	yatırımları	en	çok	olan	firma.	Makinelerinin	
her	noktasında	bunu	hissediyorsunuz.	Flekso	teknolojisi	artık	
evrildi.	Teknolojinin	ağır	bastığı	operatör	etkisinin	çok	azaldığı	ve	
verimliliğin	en	üst	düzeyde	olduğu	bir	makine	oluştu’’	dedi.

Renksan Etiket’in Bobst Master M5’in limitsiz 
yüzeye baskı için Dijital Devriminde yer alan en son 
teknolojilerden seçtikleri;
“PrintTutor’’(“Akıllı”	kamera,	baskıda	register	işaretlerini	
otomatik	olarak	algılar	ve	baskı	ayarı	ve	üretim	sırasında	

tamamen	otomatik	register	ayarı	gerçekleştirir.	Otomatik		register	
kontrolünü,	boylamasına	ve	enlemesine	yapabilir).	

‘’PrintTutor	Plus’’	(Baskı	sırasında	mikro	servo	motorlarla	
motorize	forse	ayar	kontrolü)	Baskı	esnasında	gerek	hız	
değişimlerinde	gerekse	malzeme	hassasiyetine	uygun	olarak,	
makinenin		her	dönüşünde	akıllı	kamera	sisteminden	aldığı	
sinyaller	doğrultusunda	dört	ayrı	köşeden	forselerin	otomatik	
olarak	ayarlanmasını	sağlar.	Bu	ayarlar		aynı	işin	tekrarı	için	
kaydedilir	ve	istendiğinde	geri	çağrılabilir.

“DigiGap’’	(Kesimde,	
yüksek	hassasiyetli	mini	
servo	motorlarla	çalıştırılan	
bağımsız	eksantrik	taşıyıcılar	
üzerinde	Kesim	bıçağı	
silindiri	ve	“dijital”	forse	
merdanesi	konumlandırılır.	
Forse	merdanesinin	konumu,	belirli	alt	tabaka	kalınlığına	göre	
ayarlanabilir.	Bu	sayede	hassas	kesim	ayarı	elektronik	olarak	
gerçekleşir).

“QN5	Coupon’’	(Kendinden	yapışkanlı	bir	yapışkanlı	etiket		beş	
şeride	bölünebilir	ve	QN	aracılığıyla	beş	şerit	diğerinin	üzerine	
yerleştirilerek	içinde	çok	renkli	baskı	bulunan	beş	katmanlı	bir	
kupon	etiket	oluşturulabilir).	İçecek	sektörü,	ilaç	sektörü	gibi	
kullanım	talimatı	ya	da	çok	dilli	etiketler	üretiminde	son	yıllarda	
kupon	etiket	üretimi	önemli	bir	yer	edinildi.	

Bobst	Master	M5’te	yer	alan	dijital	otomasyon	konsepti,	flekso	
baskı	ve	kesim	teknolojilerini	dijital	yöntemlere	dönüştürüyor.	
bu	makinemizde	en	yüksek	kalitesi	ve	en	düşük	operasyon	
maliyetiyle	işten	işe	geçiş	süresi	bir	dakikaya	ve	geçiş	firesi	10	
metreye	kadar	düşüyor.	

Kaynak: İmeks	Grup

Türkiye’deki sekizinci Master M5 flekso baskı makinesi, geçtiğimiz günlerde Renksan Etiket firmasının geniş 
üretim parkurundaki yerini aldı. Son beş yılın en çok tercih edilen markası Bobst’un 29. flekso baskı makine 
kurulumu, İstanbul’da Renksan Etiket firmasında başarı ile gerçekleşti.

Borealis’in Sürdürülebilir Adımları

Borealis	ve	Menshen,	poliolefin	bazlı	atıklara	değer	katan	
bir	geri	dönüşüm	teknolojisi		üzerinde	iş	birliği	yaptı.	Sert	
ambalaj	uygulamaları		kullanımı		için	ideal	olan	Borcycle™	,		
geri	dönüştürülmüş	poliolefinlerin	de	(rPO)		katılması	ile		bir	
dizi	bileşik	üretiminde	kullanılıyor.		Borealis,		geri	dönüşüm	
ve	birleştirme	uzmanlığını,		kendi	Borstar®	çok	modlu	ve	
çekirdekleme	teknolojileri	ile	birleştiriyor.	Yüzde	50	PCR	
içeriğinden	yapılmış	bir	polipropilen	(PP)	bileşiği	olan	
Borcycle™	UG522MO,		yeni	kapak	üretimlerinde	kullanılmak	
üzere		bir	çözüm	olarak	geliştirildi.		

Borealis	Tüketici	Ürünleri	Pazarlama	Müdürü	Meta	Cigon	bu	iş	
birliğini	değerlendirdi:	“	Değer		zinciri	iş	birlikleri,		plastiklerin		
daha	döngüsel	hale	getirilmesi	için	gerekiyor.	Bu	ekip	çalışmaları,	
endüstrinin	döngüsel	ekonomiye	doğru	yakınlaşmanın	önemli	

adımları.	Yaptığımız		iş	birlikleri	ile		sürdürülebilir		yaşam	için	
önemli	keşiflerde	bulunarak,		geleceğin	kurulmasına	katkımız	
oluyor.		Menshen	ile	ortak	geliştirilen	çözüm,		saf		PP	kullanımına	
kıyasla		CO2		emisyonlarında		yüzde	15	kadar		bir	azalma		sağlıyor.	
Menshen	ve	Borealis,	ilgili	uzmanlık	alanlarından		yararlanarak	
hangi		işlenmemiş	ve	geri	dönüştürülmüş	malzeme	oranlarının,	
hangi	uygulamalar	için	uygun	olduğunu	belirleyebiliyor.”	

	Menshen		Sürdürülebilirlik	Başkanı	Ulrich	Fleischer.	“Kendi	
müşterilerimiz,	perakendeciler	ve	son	tüketicileri	kapsayan,		geniş	
sürdürülebilirlik		çalışmalarımız	mevcut.	Ancak	yüksek	kaliteli	
ambalaj	seçenekleri	yelpazesine	yönelik	artan	talebi	karşılamak	
için	Borealis	ile	iş	birliği	yapmaktan	memnuniyet	duyuyoruz.”		

Kaynak: www.boralisgroup.com

Borealis; poliolefinlere yönelik yenilikçi çözümler sunuyor. Ayrıca iş birlikleri içinde ambalajların üretilmesinde 
kullanılan poliofin atıklarını son geri dönüştürme teknolojileri ile  değerlendirerek, sürdürülebilir çözümler geliştiriyor. 
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Gübrelenebilir Film için Danimer Scientific ve PSI İşbirliği
Biyobozunur	malzemeleri	geliştirerek	üreten	Danimer	Scientific			
ile	biyopolimer	üreticisi	PSI	Plastic	Suppliers	INC	(biyopolimer	
EarthFirst®	PLA),	ortak	bir	çalışma	içinde	biyo	bazlı,	evde	
gübrelenebilir	filmler	yaratacaklarını	duyurdu.	

PSI,	zararlı	mikroplastikleri	geride	bırakmadan	güvenilir	bir	
şekilde	bozunacak	ambalaj	filmleri	üretmek	için,	Danimer	
Scientific	tarafından	sağlanan	malzemeyi	kullanacak.	Bu	
filmler,	Danimer	Scientific’in	tescilli	biyopolimeri	Nodax	™	
polihidroksialkanoat	(PHA)	içerecek.	Georgia	Üniversitesi	ve		
UGA	Yeni	Malzemeler	Enstitüsü	tarafından	test	edilen	PHA,	
petrokimyasal	plastiklere	karşı	biyolojik	olarak	parçalanabilirliği	
kanıtlanmış,	kanola	yağı	gibi	sürdürülebilir	malzemelerden	
yapılan	bir	alternatif.	Yeni	PHA	içeren	filmler	evde,	toprakta	ve	
denizde	kompostlanabilir	seçenekleri	içerecek.

Danimer	Scientific	CEO’su	Stephen	Croskrey,	“Biyo	bazlı	ambalaj	
malzemeleri	yaratarak	son	on	yılda	PSI	ile	güçlü	bir	çalışma	
ilişkisi	geliştirdik	ve	sektörün	en	umut	verici	sürdürülebilir	
malzemelerinden	birini	sunarak	ortaklığımızı	genişletmekten	
heyecan	duyuyoruz”	dedi.	

Yeni	filmler,	yiyecek,	içecek,	market	perakendecisi,	hızlı	servis	
restoranı,	stadyum	yemek	servisi	ve	diğer	birçok	paketlenmiş	
tüketici	malları	(CPG)	ve	endüstriyel	segmentlerdeki	geniş	bir	
uygulama	yelpazesi	için	tasarlanacak.

PSI	CEO’su	George	Thomas,	“Filmlerimizin	çeşitli	doğal	
ortamlarda	gübrelenebilirliğin	gelişimi,	biyo	bazlı	ambalaj	
filmlerine	olan	bağlılığımızın	altını	çiziyor.	Kendimizi	
biyoplastik	film	yeniliğine	adadık	ve	daha	sağlıklı	bir	gezegen	
için	sürdürülebilirliği	ilerletme	konusunda	tutkuluyuz.	Danimer	
Scientific	ile	çalışmalarımıza	devam	etmeyi	ve	PHA’yı	yeni	
çevreye	duyarlı	filmlere	dahil	etmeyi	dört	gözle	bekliyoruz”	dedi.	

Danimer	Scientific’in	Nodax	™	PHA’sı,	yedi	TÜV	AUSTRIA	
sertifikasına	ve	endüstriyel	ve	evde	gübrelenebilirlik	beyanına	
sahip.	Anaerobik	koşullarda,	toprakta,	tatlı	su	ve	deniz	
ortamlarında	biyolojik	olarak	parçalanabilir	ve	yüzde		100	biyo	
bazlı.	Danimer	Scientific’in	tüm	biyopolimerleri,	Nodax™	PHA	
dahil,	gıda	teması	için	FDA	onaylı.	

Kaynak: www.DanimerScientific.com

2021’de  “Virtual.drupa” 2024’te drupa Fuarı 

Messe	Düsseldorf	CEO’su	Erhard	Wienkamp	
fuar	iptaline	ilişkin	açıklama	yaptı:	“Pandemi,	
drupa	2021’e	katılımları	ve	ziyaretçiler	açısından	
büyük	bir	belirsizliğe	neden	oldu.	Seyahat	ve	
bütçe	kısıtlamaları,	baskı	endüstrisinde	durumu	
daha	da	kötüleştirdi.		25	Kasım’da	Federal	

Hükümet	ve	Alman	eyaletleri,	Almanya’da	daha	katı	tedbirler	
uygulamaya	ve	bunu	da	yeni	yıla	kadar	uzatmaya	karar	verdi.	
Maalesef	mevcut	durum,		önümüzdeki	aylarda	önemli	ölçüde	
iyileşeceğine	dair	umut	vermiyor.		Şimdi,	plana	göre	Mayıs	
2023’te	gerçekleşecek	Interpack’a	odaklanıyoruz.’’

drupa’da	baskı	teknolojileri	proje	direktörü	Sabine	Geldermann’ın	
mevcut	duruma	yönelik	yorumunda	şu	bilgiler	yer	aldı:	“Öncelikli	
hedefimiz;	ulusal	ve	uluslararası	düzeyde	sektörle	iletişim	halinde	
kalarak,	ağları	daha	da	geliştirmek	ve	potansiyel	müşteriler	
oluşturmak	için	sektöre	elimizden	gelen	her	şekilde	destek	vermek.	

Bu	amaçla,	20-23	Nisan	tarihleri	arasında,	katılımcılarımıza	ve	
ziyaretçilerimize	ek	bir	satış	kanalı	sağlayarak,	güvenilir	planlar	
yapmalarına	olanak	tanıyan	bir	ara	etkinlik	düzenleyeceğiz.”

König	&	Bauer	ve	drupa	Başkanı	Claus	Bolza-Schünemann,	
“Sanal	bir	etkinlik	şu	an	için	tam	olarak	doğru	format.	drupa’ya	
olağan	parametreler	altında	katılmak,	azalan	ihracat	ve	ciro	
rakamlarının	yanı	sıra	ziyaretçileri	de	etkileyecekti,	ayrıca	
önemli	seyahat	kısıtlamaları	göz	önüne	alındığında,	birçok	
katılımcı	için	çok	büyük	bir	riskti.	Yeni	dijital	form,	güvenilir	
temel	oluşturan	ve	2024	yılına	kadar	sektör	içinde	değerli	
iletişimi	sürdürme	fırsatı	sağlayan,	sanal	bir	platform.	‘virtual.
drupa’	şirketlerin	yeniliklerini	sanal	olarak	sergilemelerine	ve	
eşleştirme	özelliği	ile	mevcut	bağlantılarını	sürdürmelerine,	
yenilerini	kurmalarına	olanak	tanıyacak.”			

Kaynak: Messe-duesseldorf			www.drupa.com	

Pandeminin yarattığı belirsizlik, drupa’nın ikinci kez iptal edilmesine neden oldu. drupa Fuarı’nın yeni tarihi 
28 Mayıs - 7 Haziran 2024 olarak planlandı. O zamana kadar mevcut  ivmeyi sürdürmek için, 20-23 Nisan 2021 
tarihleri arasında ‘virtual.drupa’ adlı dört günlük bir dijital etkinlik düzenlenecek. 

Henkel 500 Milyon Euro’luk iki Satın Alma ile Büyüme 
Hedeflerini Sürdürdü
Henkel,	Mart	2020’nin	başında	şirketin	geleceğe	dönük	büyüme	
gündemini	açıkladı.	Henkel,	net	bir	stratejik	çerçeve	geliştirdi.	
CarstenKnobel,	“Bu	stratejik	çerçeve	bize,	amaca	yönelik	
büyümeye	net	bir	şekilde	odaklanarak	2020’li	yılları	Henkel	için	
kazanmamızda	yardımcı	olacak”	açıklamasında	bulundu.	

Satın	almalar,	Henkel’in	stratejisinin	ayrılmaz	bir	parçası	olmaya	
devam	ediyor.	Kısa	bir	süre	önce	Henkel,	değerlerinin	toplamı	

yaklaşık	500	milyon	Euro	olan	iki	alım	işlemi	gerçekleştirdi.	
Henkel,	bünyesinde	hızlı	bir	şekilde	büyüyen	üç	farklı	seçkin	
güzellik	markası	bulunan	bir	şirketin	çoğunluk	hissesini	satın	
alarak,	Beauty	Care	İş	Birimi’ndeki	dijital	doğrudan	tüketiciye	
yönelik	aktivitelerini	genişletti.	Henkel,	Yapıştırıcı	Teknolojileri	
İş	Birimi’nde	ise,	GE	markası	altında	pazarlanan	önemli	bir	
tüketici	sızdırmazlık	ürünü	portföyünü	satın	alarak,	Kuzey	
Amerika	bölgesindeki	tüketicilere	ve	zanaatkarlara	sunulan	
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Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar Mevcut 
Görevlerinin Yanı Sıra Henkel Beauty Care Orta Doğu ve Afrika 
Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Olarak Atandı

Dokuz	Eylül	Üniversitesi	
Kamu	Yönetimi	
Bölümü’nün	ardından,	
İngiltere	Birmingham	
Üniversitesi	İşletme	
Bölümü’nü	bitiren	ve	yine	
aynı	üniversitede	MBA’ini	
tamamlayan	Hasan	
Alemdar;	iş	hayatına	1991	
yılında	BMC	firmasında	
Marka	Müdür	Asistanı	
olarak	başladı.	Bir	
yıl	sonra	Henkel’deki	
kariyer	yolculuğu	
başlayan	Alemdar,	1992	
–	1998	yılları	arasında	

Deterjan	Bölüm	Satış	Departmanı’nda	çeşitli	yöneticilik	
pozisyonlarında	görev	aldı.	1998	–	1999	yıllarında	Türkiye’de	
ilk	olarak	Schwarzkopf	&	Henkel	Beauty	Care	Bölümü’nün	
kuruluşunu	yönetti.	Alemdar,	1999	–	2002	yılları	arasında,	
Henkel’in	merkezi	olan	Düsseldorf’ta,	Global	Müşteriler	

Yöneticisi	(Global	Accounts	Manager)	olarak	görev	aldı.	
2002’de	Türk	Henkel	Beauty	Care	Genel	Müdürlüğü’ne	
atandı.	2005’ten	itibaren	genel	müdürlük	görevine	ek	olarak	
Orta	Doğu	ve	Afrika	Satış	Direktörlüğü’nü	üstlendi.	2008	
–	2010	yılları	arasında	ayrıca	Mısır	Genel	Müdürlüğü’nü	
de	yürüttü.	Ocak	2010’da	Türk	Henkel	Beauty	Care	Genel	
Müdürlüğü	ve	Schwarzkopf	&	Henkel	Orta	Doğu	ve	Afrika	
Satış	Direktörlüğü’nün	yanı	sıra	Schwarzkopf	Profesyonel	
(Kuaför	Ürünleri	Bölümü),	Orta	Doğu	ve	Afrika	Bölge	
Direktörlüğü	görevlerini	de	üstlendi.	Ocak	2012’de	Türk	
Henkel	Yürütme	Kurulu	Başkanlığı’na	atanan	Hasan	Alemdar,	
Nisan	2018	itibariyle	Henkel	Beauty	Care,	Türkiye,	İsrail,	İran	
ülke	yönetimi	ve	Orta	Doğu	Afrika	Bölgesi	Satış’tan	Sorumlu	
Başkan	Yardımcılığı	görevine	getirildi.	Hasan	Alemdar,	
Ekim	2020	itibariyle,	Henkel	Beauty	Care	Orta	Doğu	ve	
Afrika	Bölgesi’nden	Sorumlu	Başkan	Yardımcılığı	görevine	
getirilerek	bölgenin	toplam		sorumluluğunu	üstlenmiş	olacak.	
İyi	derecede	İngilizce	ve	Almanca	bilen	Alemdar,	55	yaşında,	
evli	ve	bir	kız	çocuk	babası.	

Kaynak: Henkel	

yapıştırıcılar	ve	sızdırmazlık	ürünleri	alanındaki	pozisyonunu	
genişletecek.	Satın	alınan	işletme,	çeşitli	uygulamalara	yönelik	
silikon	sızdırmazlık	ürünleri	yelpazesi	üzerine	çalışıyor.

Henkel,	güçlü	inovasyonlarıda	artan	yatırımlarla	destekleyerek	
hızlandırmayı	amaçlıyor.	Şirket,	Yapıştırıcı	Teknolojileri	İş	
Birimi	için	Düsseldorf’da	bulunan	son	teknoloji	inovasyon	
merkezine	yaptığı	yatırımlarına	devam	da	etti.	Henkel,	Yapıştırıcı	
Teknolojileri	İş	Birimi’nde,	üst	düzey	akıllı	telefonların	suya	karşı	
dayanıklılığını	artıracak	yeni	bir	ürün	yelpazesini	piyasa	sunmak	
için	de	sızdırmazlık	ve	aşılama	teknolojisi	çözümlerini	içeren	
geniş	endüstri	portfoyünden	yararlandı.	Bu	çalışma,	dünya	

çapındaki	en	büyük	akıllı	
telefon	markalarından	
biriyle	gerçekleştirilmiş	
bir	iş	birliğinin	sonucu.	

Henkel,	Covid-19	Salgını	
Süresince	“Önce	Sağlık”	
dedi:		Covid-19	salgını,	
hayatın	tüm	alanlarını	
etkisi	altına	alıp	küresel	
ekonomiyi	önemli	ölçüde	
etkilerken	Henkel’in	
en	büyük	önceliği	
çalışanların,	müşterilerin	
ve	iş	ortaklarının	sağlığı	
ve	güvenliği	oldu.	Şirket,	erken	bir	aşamada	geniş	çaplı	önleyici	
tedbirler	aldı.	Aynı	zamanda,	iş	faaliyetlerini	sürdürmek	ve	dünya	
genelindeki	müşterilerine	ve	tüketicilerine	hizmet	vermek	amacıyla	
büyük	bir	çaba	gösterdi.	Buna	ek	olarak	Henkel,	Dünya	Sağlık	
Örgütü	(WHO)	ve	Birleşmiş	Milletler	(UN)	Vakfı	tarafından	
hayata	geçirilmiş	olan	Covid-19	Dayanışma	Katkı	Fonu’na	ve	
dünya	genelindeki	diğer	belirli	kuruluşlara	yaptığı	maddi	bağışlar	
dahil	olmak	üzere	küresel	bir	dayanışma	programı	başlattı.	Ayrıca	
Henkel,	beş		milyondan	fazla	kişisel	ve	ev	hijyen	ürünü	bağışladı,	
kendi	tesislerinde	dezenfektan	üretimi	gerçekleştirdi.	Henkel,	
küresel	ölçekte	sağlık	çalışanlarına	ve	hastanelere	destek	amaçlı	
olarak	111.000	litreden	fazla	dezenfektan	üretti	ve	bağışladı.	Henkel	
bugüne	dek,	Covid-19’a	ilişkin	40	farklı	ülkede	yapılan	500’e	
yakın	projeyi	destekledi,	dünya	çapında	Covid-19	salgını	süresince	
yardıma	ihtiyaç	duyan	yaklaşık	5	milyon	insana	yardım	sağladı.	

Henkel CEO’su Carsten Knobel görüşlerini, “2020’nin 
ilk altı ayında satışlarımız yaklaşık 9,5 milyar Euro 
miktarında gerçekleşirken, faaliyet karımız 1,2 milyar 
Euro idi. Oldukça güçlü bir serbest nakit akışı ortaya 
koyduk ve net mali durumumuzu daha ileri taşıdık. Salgın 
nedeniyle kısa çalışma opsiyonunu kullanmadık, devlet 
yardımına başvurmadık ve iş gücümüzü azaltmadık. 
Özetle, daha önce benzeri görülmemiş zorlu bir ortam 
içinde dahi genel olarak güçlü bir performans ortaya 
koyduk.” şeklinde ifade etti. Knobel “Mevcut durumu 
yönetirken, gelecek yılları etkileyecek olan iddialı 
büyüme programımıza bütünüyle bağlı kalmaya devam 
ediyoruz. Yeni stratejik çerçevemiz doğrultusunda ilk 
girişimlere başladık ve amaca yönelik büyümeye dönük 
programımızı aktif bir şekilde hayata geçirmeye devam 
edeceğiz.” dedi.
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Heidelberg,	ofset	baskı	pazarında	
yüzde	50’nin	üzerinde	pazar	payı	
ile	dünyanın	en	büyük	ambalaj	
baskı	tedarikçisi.	Tüm	baskı	
teknolojileri	dahil	edildiğinde	
ise	yüzde	25	pazar	payına	sahip.	
Buna	ilave	olarak	belirtmek	isteriz	
ki,	Prinect	İş	Akışı	Yazılımları,	
ofset,	flekso	baskı	makineleri	ve	
baskı	sonrası	makinelere	kadar,	
özelleştirilmiş	bir	hizmet	ve	
danışmanlık	portföyü	ve	test	
edilmiş,	onaylanmış	Saphira	sarf	
malzemeleri	ile	kağıt-karton	gibi	
baskı	malzemeleri	hariç	hemen	her	

şeyi	tek	bir	çatı	altında		sağlıyoruz.	

Endüstriyel	ambalaj	baskısında	
yüksek	performans	taleplerine	
odaklanıyoruz,	müşterilerimize	
yenilikçi	çözümlerle	ölçülebilir	
katma	değer	ve	rekabet	
avantajları	sunuyoruz.	

Üretim	hatlarındaki	verimlilik	potansiyelini	kullanmak	için	
kapsamlı	veri	analizlerine	erişim	sağladığından	odak	noktamız,	
ambalaj	baskı	sürecinin	dijitalleştirilmesi	ve	otomasyonudur.	
Ambalaj	üreticilerine	yönelik	portföyümüz	istikrarlı	bir	şekilde	
büyüyor	ve	müşterilerimize	sektördeki	en	kapsamlı	genel	
portföyü	sunabiliyoruz.

Ofset	baskılı	ambalajları	ele	aldığımızda,	üç	farklı	endüstri	
ön	plana	çıkıyor.	Gıda	ve	Günlük	Tüketim	ürünleri,	Farma	
(İlaç	ve	Takviye	Edici	Gıda	Ambalajları),	Lüks	Ambalajlar	
(LuxuryPackaging).	Bu	üç	endüstri	ve	ağırlıklı	olarak	
diğerlerinin	de	üretim	ve	pazarlama	kısmında	önlerine	çıkan	
zorluklar	aynı	şekildedir.	

n Artan	fiyat	baskısı
n Müşterilerinin	tedarik	
zincirlerinin	küreselleşmesi
n Yasal	yükümlülüklerdeki	
artışlar
n Ekolojik	sorunlar	için	
farkındalığın	artırılması

n On-line	ürün	satışlarındaki	artışlar	nedeniyle	POS	(satış	
noktası)	ambalajlarına	olan	talebin	azalması.

Tüm	bu	zorlukları	en	asgari	seviyeye	indirmek	üzerine	
Heidelberg’in	dört	adet	çözüm	konsepti	bulunuyor:	
n Ambalajda	“Sıfır	Hata”	ile	üretim
n Akıllı	Matbaa
n Ekolojik	Baskı.
n Kısa	Tirajlı	Ambalaj	Baskısı,

Ambalajda Sıfır Hata ile Üretim
Dünya	çapında	çeşitli	yerlerde	üretim	yapan	küresel	şirketler,	
her	yerde	tek	tip	kaliteyi	garanti	eden	(teknik)	standartlar	

belirliyor.	Ayrıca	görsel	olarak	daha	ayırt	edici	ambalaj	arayışında	
çok	çeşitli	baskı	sonlandırma	ve	özel	efekt	seçenekleri	aranıyor.	
Yenilikçi	ambalaj	çözümlerinin	sayısında	ortaya	çıkan	artış,	
üretimin	karmaşıklığını	yoğunlaştırıyor.	Bu	çözümlerin	artan	
karmaşıklığı,	hatalara	karşı	duyarlılıkları	da	arttırıyor.	Bu	
nedenle,	matbaalar	için	artan	ambalaj	taleplerine	rağmen	
bireysel	ve	hacimli	çalışmaların	hatasız	üretimini	garanti	eden	
teknoloji	ve	işlem	standartları	oluşturmaları	giderek	daha	önemli	
hale	geliyor.	Bu,	yalnızca	baskı	öncesinden	baskı	sonrasına	kadar	
bireysel	teknik	çözümler	değil,	aynı	zamanda	akıllı	bir	üretim	
ortamında	genel	sürecin	optimizasyonunu	da	gerektiriyor.	Yeni	
ürünler	için	mümkün	olan	en	kısa	“pazara	sunma	süresi”’ni	
elde	etme	hedefi,	üretim	hatalarından	kaynaklanan	zaman	
gecikmelerine	izin	vermediğinden,	bu	daha	da	önemli.

Heidelberg,	hatasız	üretim	anlamında	gittikçe	karmaşıklaşan	
gereksinimlerin	gelecekte	karşılanmaya	devam	edilebilmesini	
sağlamak	için	baskı	makinelerine,	iş	akışlarına	ve	akıllı	bir	
şekilde	ağa	bağlanmış	bir	üretim	ortamına	entegre	edilen	
otomatik	kalite	güvence	ve	kontrol	çözümleri	geliştiriyor.	
Heidelberg,	aynı	zamanda	otomatikleştirilmiş	üretim	zincirinde	
hataları	önleyerek,	tespit	ederek	ve	ortadan	kaldırarak,	baskı	
öncesinden	baskıya	ve	baskı	sonrasına,	tasarımdan	bitmiş	ürüne	
kadar	hatasız	endüstriyel	ambalaj	üretimini	standartlaştırılmış,	
tanımlanmış	bir	sonuçla	garanti	edebilen	tek	tedarikçi.

Ambalajın	satış	noktasında	ve	sonrasındaki	görünümü,	satın	
alma	kararı	ve	tüketicilerin	marka	deneyimi	üzerinde	doğrudan	
bir	etkiye	sahip.	Ayrıca	yanlış	üretilen	ambalajlar,	özellikle	ilaç	
sektöründe	imaj	kaybının	yanı	sıra	yüksek	sorumluluk	riski	
taşıyor.	Bu	nedenle	Sıfır	Hatalı	Ambalaj,	marka	sahiplerinin	
estetik,	yasal,	işlevsel	ve	ticari	açıdan	mükemmel	ambalajlara	
olan	ilgisine	büyük	ölçüde	karşılık	gelir.

Akıllı Matbaa
Heidelberg’in	Akıllı	
Matbaası,	son	derece	
otomatikleştirilmiş	ve	
akıllıca	birbirine	bağlanmış	
bir	matbaa	konsepti.
Ana	odak	noktası,	
manuel	temas	noktalarını	
azaltmak	için	bağlantılı	süreçler	ve	otomasyon	yoluyla	yalın	
standartlar	oluşturmak	ve	aynı	zamanda	nitelikli	personel	bulma	
konusundaki	artan	baskıyı	da	göz	önünde	bulundurmak.

Heidelberg,	iş	akışı	ve	istikrarlı	üretim	koşullarını	güvence	altına	
alan	dijital	hizmetler	dahil	olmak	üzere,	baskı	öncesi	ve	sonrası	
tüm	üretim	zincirini	kapsayan	bir	teklife	sahip	basılı	medya	
endüstrisindeki	tek	tedarikçi.

Ekonomik Düşün, Ekolojik Baskı Yap
Ambalaj	matbaacıları,	belirli	sürdürülebilirlik	hedeflerine	
ve	yasal	yönergelere	ulaşmak	için	alternatifler	aramaya	
çoktan	başladı.	Küresel	oyuncular,	plastik	ambalajları	
değiştirmeye	başladı,	örneğin	Nestlé,	gittikçe	artan	sayıda	geri	
dönüştürülebilir	kağıt	ambalaj	kullanılıyor.	L’Oréal,	kağıt	bazlı	
tüplerde	cilt	bakım	ürünleri	sunuyor.	Bu	çözümlerin	bir	nedeni,	

Ambalajda Eğilimler ve Heidelberg Teknolojisi
Heidelberg’in dört adet çözüm konsepti; ambalajda “sıfır hata” ile üretim, akıllı matbaa, ekolojik baskı, kısa tirajlı 
ambalaj baskısı.

HAZIRLAYAN: Selkut	Engin,	Heidelberg	Türkiye	Genel	Müdürü	Heidelberg	Grafik	Ticaret	Servis	LTD.	ŞTİ.
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kağıt	bazlı	ambalajların	çok	sürdürülebilir	olma	ününe	sahip	
olması	ve	bu	nedenle	satışları	teşvik	etmesi.	Bu	değişiklik,	
ambalaj	matbaacıları	için	de	yeni	fırsatlar	yaratacak.

Heidelberg’in	yeni	nesil	Speedmaster	serisi	makinelerindeki	
mevcut	yazılım	çözümleri	ve	akıllı	asistanlar,	atık	tabakaları,	
temizlik	malzemelerinin	tüketimini	azaltıyor	ve	operatör	
müdahalesi	olmadan	ekonomik	ve	ekolojik	bir	iş	dizisi	
oluşturarak	değerli	kaynaklardan	tasarruf	sağlıyor.

Kısa Tirajlı Ambalaj Baskısı
Uzun	yıllardır,	ambalaj	
segmentinin	tüm	alanlarında	
güçlü	bir	bireyselleştirme	
eğilimini	ve	dolayısıyla	daha	
kısa	tirajlara	yansıyan	daha	
büyük	bir	çeşitliliği	görüyoruz.	
Bu,	bağlantılı	süreçler	ve	
otomasyon	kurmaya	yönelik	
temel	taleple	birlikte	daha	verimli	süreçleri	vazgeçilmez	kılarak,	

tüm	üretim	sürecini	daha	yalın	hale	getiriyor	ve	sonuç	olarak	
manuel	temas	noktalarını	da	en	aza	indiriyor	(Akıllı	Matbaa).
Zorlu	karton	ambalaj	tasarımları,	kutular	üzerindeki	görsel	ve	
dokunsal	etkiler	açısından	hızla	değişen	talepler,	bir	ürünün	satış	
noktasındaki	başarısının	belirleyici	faktörleridir.

Daha	kısa	tirajlar,	artan	varyasyon	sayısı,	daha	kısa	teslimat	
süreleri	ve	özel	ülke	ve	dil	versiyonu	yüksek	verimli	üretim	
yöntemleri	gerektirir.Hazırlama	sürelerinin	ve	atık	tabakaların	
azaltılması,	rekabetçi	olmak	için	belirleyici	bir	faktör	haline	
geldi.	Üretim	hızları	artık	kritik	faktör	değil,	daha	kısa	sürede	
daha	kısa	ve	daha	karmaşık	işler,	yine	de	karlı	ve	sürekli	yüksek	
kalitede	üretiliyor.

Heidelberg	Speedmaster	2020	nesli,	pazarda	akıllı	iş	sıralaması	
ayarları	ile	en	yüksek	otomasyon	seviyesini	sunarak	ve	tabaka	
beslemeli	ofset	baskı	makinelerinde	kısa	vadeli	üretimi	şimdiye	
kadarki	en	karlı	hale	getiriyor.	

Kaynak:	Heidelberg	Grafik	Ticaret	Servis	LTD.	ŞTİ.	

Inkmaker Ailesi’nin Yeni Üyesi: SWESA Dosiersysteme GmbH
Inkmaker, Swesa Dosıersysteme Gmbh’yı Satın Aldı

Yakın	zamanda	gerçekleşen	alım;	sektörünün	lideri	SWESA	
Dosiersysteme	GmbH’nin,	İtalya	merkezli	küresel	teknoloji	lideri	
Inkmaker	Group’un,	müşterisine	toplam	proses	mühendisliği	
sunma	konusundaki	küresel	hedefine	ulaşmada	bir	başka	
kilometre	taşı	olarak	katıldığını	gösteriyor.		
Bu	satın	alma,	Inkmaker’ın	2019’dan	Bu	Yana	Üçüncü	Satın	
Alması	Oldu:	Inkmaker	srl;	geçen	yıl	Ekim	ayında	gerçekleşen	
İngiltere’deki	Rexson	Systems	Limited	ve	Vale-Tech	Limited	
şirketlerinin	satın	alınması	ile	bu	yılın	başlarında	da	İtalya’da	
Tecnopails	S.n.c’ni	de	satın	alarak	küresel	iddiasını	korumaya	
devam	ediyor.
Çevresel	teknolojiye		çok	büyük	önem	veren	SWESA,	ekolojik	
ve	ekonomik	fikirleri	flekso	ve	SMARTMaster	gibi	yenilikçi	
dozaj	sistemleriyle	gerçekleştiriyor.	Pazarda	sağlam	ve	
dayanıklı	olmalarıyla	saygı	duyulan	bu	makineler,	sık	bakım	
gerektirmemeleriyle	tanınıyor.	Ayrıca	SWESA’nın	yüzde	100	
mürekkep	sirkülasyonu	sağlama	kabiliyetine	sahip	benzersiz	
iğnesiz	vanaları;	gıda	ambalajı,	ofis	mobilyası,	kağıt	mendil	ve	
ağır	hizmet	oluklu	ambalaj	endüstrilerinden	önemli	bir	küresel	
müşteri	veri	tabanına	sahip.

Inkmaker	Group,	EMEA	ve	AMERICAS	CEO’su	Christophe		
Rizzo,	SWESA	satın	almasına	dair	şunları	söyledi:	“Son	birkaç	
yılda	Inkmaker,	Almanya’daki	işini	başarıyla	büyütmeyi	başardı.	
Gerçekleşen	büyüme	bir	sonraki	adımı	gerekli	kıldı	ve	SWESA’nın	
satın	alınması	bu	gereğin	mantıksal	sonucu	olarak	gerçekleşti.	
SWESA’nın	bilgisi	ve	teknolojisi	Inkmaker	Group	için	mükemmel	
bir	seçim.	Almanya’da	SWESA	ünitelerinin	üretimine	devam	
edeceğiz.	Yönetim	kurulu	adına,	büyüyen	marka	ailemize	
SWESA	Dosiersysteme	GmbH’nin	katılmasından	memnuniyet	
duyuyoruz.”
SWESA’nın	Genel	Müdürü	ve	sahibi	Roland	Steinberg	ise	
şunları	söyledi:	“Sonuçtan	çok	memnunum.	Inkmaker,	dünya	

çapında	satış	gücü	ve	servis	
altyapısı	ile	endüstri-4.0	
teknolojisi	ile	desteklenen	
bir	dünya	lideridir.	Bu,	
stratejik	küresel	planda	
önemli	bir	an.	Inkmaker’ın	
liderliği	aracılığıyla	ve	
Inkmaker	marka	ailesine	
katılarak	SWESA’nın	
işinin	sürekliliğini	garanti	
ettiğine	ve	hem	pazardaki	
konumunu	güçlendirmeye	
hem	de	artırmaya	kararlı	
olduğundan	eminim.”

SWESA,	Inkmaker	şirketler	grubunda	daha	büyük	bir	rol	
üstlenirken,	Roland	Steinberg	de	satışta	aktif	bir	rol	oynamaya	
devam	edecek.	SWESA,	satın	alma	sonucunda	Almanya	Eltville	
am	Rhein’deki	işletmesinden	gıda	ambalajı,	ofis	mobilyası	
ambalajı,	kağıt	mendil	ve	ağır	hizmet	oluklu	ambalaj	endüstrileri	
için	özel	dispensing	sistemlerine	odaklanmaya	da	mevcut	SWESA	
müşterilerini	desteklemeye	de	devam	edecek.	
Ek	olarak	şirket,	Inkmaker	şirketler	grubunun	Avrupa,	Kuzey	
Amerika,	Güney	Amerika,	Asya	ve	Avustralya’daki	ofisleri	ve	o	
ülkelerdeki	satış	ve	servis	sağlayan	temsilcilerinden	de	destek	
alacak.	

Inkmaker	Group’un	Boya	ve	kaplama,	su	bazlı	ve	solvent	bazlı	sıvı	
mürekkep,	tekstil	ve	boyahane	pazarı	ile	laboratuvar	ekipmanı	da	
dahil	olmak	üzere	markalarının	tüm	temsil	hakları,	Türkiye’de	
Odak	Kimya	Endüstrisi	Ürünl.	Ltd.	Şti.’ne	ait.	

Kaynak: Odak	Kimya	Endüstrisi	Ürünleri	Tic.	Ltd.	Şti

Inkmaker srl, özelleştirilmiş dozaj sistemlerinde uzmanlaşmış bir Alman şirketi olan SWESA’nın satın alınımını 
duyurdu.
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Artan	rekabet,	üret-
icileri	daha	kaliteli,	
daha	farklı	yani	katma	
değerli	işler	yapmaya	
teşvik	ediyor.	Fark	
yaratarak,	bir	adım	
önde	olmak	isteyen	
üreticiler	baskılarında	
kokusuz	mürekkepleri,	
floresan	renkleri,	yaldız	
uygulamalarını	ve	özel	
efektli	lakları	tercih	
ediyorlar.

Ambalaj	dünyasının	
kapısını	araladığımız-

da	karşımıza	çeşitli	baskı	altı	materyalleri	çıkıyor.	Bunların	
başlıcası;	kağıt,	karton,	mukavva,	oluklu	mukavva,	uygun	
plastik	malzemeler	ile	metal	malzemeler	üzerine	ambalaj	
baskıları.	Özellikle	kağıt	ve	karton	tarafında	ofset	ve	ofset	
baskı	sonrası	yapılan	uygulamalar,	gelişen	teknolojiye	çok	hızlı	
ayak	uyduruyor.

Gelişen	teknoloji	ile	birlikte	marka	sahipleri,	ambalajda	fark	
yaratan	uygulamaları	kullanan	ve	bu	konuda	deneyimli	mat-
baalar	ile	çalışmayı	tercih	ediyor	ve	bu	durum	ambalaj	üreticil-
erinin	de	kendilerini	geliştirmesini	teşvik	ediyor.

Karton	ambalaj	tarafında	karşımıza	endüstriyel	ve	lüks	ambalaj	
olarak	iki	tür	ambalajlama	çıkıyor.	Endüstriyel	ambalajlama	
kısmında	standart	ölçekler	olduğu	için	çok	fazla	fark	yaratan	
uygulamalar	aranmıyor	olup	düşük	maliyetli	ürünler	uygu-
lanıyor.

Lüks	ambalajlama	kısmında	ise	özellikle	müşterinin	albenisine	
sunulan	uygulamalar	öne	çıkıyor.	Bu	uygulamaların	başlıcası;
n Çok	parlak	efekt	laklar	(içki	şişelerinin	üretiminde	tercih	
ediliyor	58MGA1600)
n Anti	slip	lak	uygulamaları	(Amerikan	servisi	tarzı	işlerde	
tercih	sebebi	oluyor	58MGA1107)
n Mirror	yaldız	uygulamaları	(özellikle	çay	kutuları	üretiminde	
tercih	ediliyor	58MGA7030)
n Mat	–parlak	efekt	uygulamalar	(kozmetik	ambalaj	sektöründe	
tercih	ediliyor10LW9600)
n Drip-off	uygulamalar	(portakal	efekti)	(kozmetik	ambalaj	
üreticileri	tercih	ediyor	40UC8290-60UC1235)
n Sandtouch	uygulamalar	(dünyaca	ünlü	spor	giyim	markala-
rının	tercihi	58MGA9181)
n Softtouch	uygulamalar		(dünyaca	ünlü	spor	giyim	markala-
rının	tercihidir	58MGA9139)

n Coldfoil	yaldız	uygulamalar	(Orta	Asya	marka	sahiplerinin	
ambalajdaki	tercihidir	40UCA2500)
n Gelişmiş	güvenlik	uygulamaları	(security)	(yabancı	içecek	
etiket	ve	ambalajları,	tobacco	ambalajlama	47UE0071,	
47UP0058,	50046501,500395)

Fark	yaratan	bütün	bu	uygulamaların	yanında	marka	sahipleri	
tercih	ettikleri	malzemelerin	sürdürülebilir	olup	olmadığını	da	
ayrıca	sorgulayarak,	dünyamızın	geleceğine	katkı	sağlamayı	
hedefliyor.	Gelecek	kuşaklara	yaşanılabilir	bir	dünya	bırakmak	
şirketlerin	artık	temel	hedefi.	
Bu	hedefe	bizlerde	hubergroup	ailesi	olarak	hem	sosyal	
sorumluluk	projeleri	geliştirerek	katkıda	bulunuyoruz,		hem	de	
sürdürülebilir	ürünler	ile	sektörümüze	değer	katıyoruz.

hubergroup Neler Yapıyor, Odaklandığı Konular 
Nelerdir?
“Bu	dünya	hepimizin”	ilkesiyle	çıktığımız	yolda,	odaklandığımız	
noktaları	şu	şekilde	sıralayabiliriz;
n Karbon	ayak	izini	sürekli	düşürmek
n Su	arıtma	sistemini	her	geçen	gün	geliştirmek
n Atıkları	değerli	ham	madde	statüsünde	görmek
n Sosyal	sorumluluğumuzu	yerine	getirmek
n GMP’ye	(iyi	Üretim	Uygulamaları)	uygun	üretim	yapmak
n Çevre	dostu	standart	ürünler	geliştirmek.

Tüm	odak	noktalarımızı	da	bağımsız	kuruluşlardan	aldığımız	
sertifikalar	ile	belgelendiriyoruz.

hubergroup Proseslerimiz C2C Onaylı
Bizler	hubergroup	ailesi	olarak	üzerimize	düşen	sorum-
luluğun	bilincindeyiz;	misyonumuz	gereği	değerlerimize,	
inovasyona,	kaliteye	önem	veren,	bulunduğumuz	ortama	
fayda	sağlama	görüşünü	benimsiyoruz.	Çevre	ve	insan	
sağlığı	konularına	hassasiyetle	yaklaşan	ve	bu	konularda	
sürekli	yatırım	yapan	hubergroup,	Avrupa	ve	dünya	stan-
dartlarında	gerekli	her	türlü	belgeye	sahip	lider	markalar-
dan	biri.

255	yıldır	mürekkepler	ile	yaşantınıza	renk	katan	önemli	bir	
markayız.	Bu	sorumluluk	bilinci	ile	ürünlerimizi	ve	sahip	
olduğumuzu	belgeleri	sizinle	paylaşmaktan	gurur	duyuyoruz.		

hubergroup	olarak	mottomuz	belli;		“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	
kalite@hubergroup.com			www.hubergroup.com.tr

HAZIRLAYAN: Hülya	Yüceer,		hubergroup	Türkiye	Kıdemli	Satış	Uzmanı

Temel ihtiyaç olarak ele alındığında ürünlerin nakliye ve depolama esnasında zarar 
görmemesi için ambalajlama yapılırken, günümüz koşullarında şirketlerin en büyük 
pazarlama araçlarından biri “ambalaj” oldu. Her marka kendi tüketicisinin dikkatini 

çekebilmek için farklı baskı uygulamaları üzerinde detaylı olarak çalışıyor. 

Ambalaj Baskılarında Fark Yaratan Uygulamalar ve Sürdürülebilirlik
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IRPLAST Sürdürülebilir Fleksibıl Ambalaj Üretmek için 
SABIC’in TRUCIRCLE™ Girişimine Katıldı

Standart	iki	aşamalı	işleme	
göre	tek	adımda	yapılan	
BOPP’ye	uygulanan	gelişmiş	
LISIM	germe	teknolojisi	
ile	tanınan	IRPLAST,	
film	kalınlığını	azaltmak,	
ham		madde	ve	enerji	
tasarrufu	sağlamak	için	
önemli	yatırımlarla	her	
zaman	sürdürülebilirliğe	
odaklı	üretim	çizgisine	
sahip.	Şirketin	yenilikçi	ve	
sürdürülebilir	S-BOPP	film	
portföyü,	2019	sonunda	
ISCC	sertifikası	alarak,	ham	
madde	üretiminden	ambalaj	
malzemelerine	kadar	yaşam	döngüsü	boyunca	gözetim	
zincirinin	sağlamlığını	garanti	ediyor.	Bu	yeni	nesil	ürünler,	
SABIC’in	TRUCIRCLE	portföyündeki	malzemelerden	yapıldı:	
*NOPP	(Doğal	BOPP)	adı	verilen	yenilenebilir	BOPP	film,	
*LOOPP	markalı		döngüsel	BOPP	film,	tüketici	sonrası	
plastiklerin	kimyasal	geri	dönüşümünden	yapılan	sertifikalı	
döngüsel	SABIC	PP	malzemeden	üretiliyor.	Ortaya	çıkan	
S-BOPP	filmler,	sıkı	gıda	temas	yönetmeliklerine	uygun	ve	
normal	poliolefin	atık	ayırma	akışlarında	yüzde	100	geri	
dönüştürülebilir.

IRPLAST	Sürdürülebilirlik	Müdürü	Naomi	Lunadei	şunları	
söyledi:	“Plastik	ambalaj	malzemeleri	üreten	ve	dönüştüren	
işletmeler	için	sürdürülebilir	büyümenin	artık	bir		öncelik	
haline	geldiğine	inanıyoruz.	Bir	ambalaj	üreticisi	olarak,	2030	
Sürdürülebilir	Kalkınma	Hedeflerini	gerçeğe	dönüştürmedeki	
sorumluluklarımızın	bilincinde	olup,	buna		son	derece	
bağlıyız.	AB	Ambalaj	ve	Ambalaj	Atıkları	Direktiflerine	göre;			
yeni	malzemelerin	geliştirilmesiyle	tutarlı,	kademeli	ve		
kararlı	bir	yol	izledik.	Bu	nedenle,	SABIC	ile	iş	birliği	içinde,	
biri	BOPP	fleksibıl	ambalajın	karbon	ayak	izini	azaltmak,	
diğeri	ise	dünya	genelindeki	yasa	koyucular	tarafından	
kademeli	olarak	zorunlu	kılınan	döngüsel	ekonomiye	girme	
olasılığını	sunmak	için	iki	yeni	yenilikçi	ürün	grubu	çıkardık.”

SABIC,	merkezi	Riyad,	Suudi	Arabistan’da	bulunan	küresel	bir	
çeşitlendirilmiş	kimyasallar	şirketi.	SABIC,	Amerika,	Avrupa,	
Orta	Doğu	ve	Asya	Pasifik’te	küresel	ölçekte	üretim	yaparak,	
belirgin	şekilde	farklı	türde	ürünler	üretiyor.	SABIC	Döngüsel		
Ekonomi	Lideri	Mark	Vester	şunları	söyledi:	“TRUCIRCLE	
portföyümüzdeki	malzemeler,	drop-in	çözümleri	sunuyor	

ve	IRPLAST	ile	iş	birliği	yapmaktan	ve	ambalaj	endüstrisine	
sürdürülebilir	çözümler	sunma	doğrultusunda	yaptıkları	
çalışmalarda	onları	desteklemekten	çok	mutluyuz.	Sertifikalı	
döngüsel		ve	yenilenebilir	polimerlerimizle,		IRPLAST	gibi	
müşterilerimizin,	ambalaj	ya	da	diğer	uygulamalar	için	karışık	
tüketici	sonrası	plastiği	orijinal	polimere	geri	dönüştürmek	
için	iş	birliği	yaptıkları	bir	değer	zinciri	oluşturmayı	ve	
böylece	döngüsel	yeniden	kullanımı	mümkün	kılmayı	
hedefliyoruz.”

SABIC’in	sertifikalı	yenilenebilir	polimerleri,	ikinci	nesil,	
biyo	bazlı	ham	maddelere	dayanan	yüksek	kaliteli	işlenmemiş	
polimerler.	SABIC’in	sertifikalı	döngüsel	polimerleri	
gibi,	sertifikalı	yenilenebilir	polimerleri	de	Uluslararası	
Sürdürülebilirlik	ve	Karbon	Sertifikasyonu	(ISCC	PLUS)	
aracılığıyla	akredite	edildi.	SABIC,	şu	anda	sorumlu	bir	
şekilde	yönetilen	orman	endüstrisinin	geri	kazanılmış	bir	
yan	ürünü	olarak	mevcut	olan	atık	bitkisel	yağlar	gibi,	gıda	
zinciriyle	rekabet	içinde	olmayan	ve	hayvansal	kökenli	
olmayan	ham	maddeleri	kullanıyor.	

IRPLAST’ın	S-BOPP	portföyündeki	tüm	filmler	ISCC	
sertifikalıdır	ve	standart	versiyonlara	eşdeğer	teknik	özellikler	
sunarak	marka	sahiplerine	ve	ambalaj	tedarikçilerine	
gerçekten	sürdürülebilir	ambalaj	çözümleri	sunuyor.	
IRPLAST’ın	LCA	verilerine	göre,	geleneksel	fosil	yakıt	
kaynakları	kullanılarak	üretilen	eşdeğer	bir	BOPP	film	ile	
karşılaştırıldığında,	her	kg.	biyo	bazlı	yenilenebilir	kaynak	
NOPP,	iki	kg’dan	fazla	CO2	emisyonunu	azaltıyor.
*NOPP	ve	LOOPP,	IRPLAST	SpA’nın	markaları.	

Kaynak: www.irplast.com		www.sabic.com	

IRPLAST SpA, basılı yapışkan bantların, yiyecek, içecek süt, kişisel ve ev  bakım ürünlerinin sarma etiketlerinin 
üretimi için aynı anda iki yönlü BOPP filminin önde gelen küresel bir üretici. IRPLAST SpA, yeni S-BOPP film 
ve ambalaj çözümleri için,  SABIC’in TRUCIRCLE™ portföyünden döngüsel ve sertifikalı yenilenebilir SABIC® PP 
polimerlerini seçti. Bu portföy, marka sahiplerine ve ambalaj tedarikçilerine, önemli kolaylıklar sunuyor. Mevcut 
ambalajlama makinelerinde kullanıldığından yeniden makine ya da sürece yatırım yapma ihtiyacını ortadan 
kaldırarak hemen uygulanabilen daha sürdürülebilir ambalaj çözümlerine ulaşma imkanı sunuyor.
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Jindal		Films		Europe		Grubunun		(Eski		ExxonMobil)	
“dönüştürülebilir	/sürdürülebilir	“fleksibıl		ambalajlar		için		yeni	
ve	uygun		filmler		geliştirme		projeleri	eski		yıllara		dayanıyor.

Kısa  bir  özet yapmamız gerekirse:
1)	Birinci		hedef		“	klasik”	PET	/	Al	folyo	/	PE		yapılarında,		
Al	folyo		yerine,		-	birebir		yüksek		koruyucu		özellikleri		haiz-			
ULTRA	BARRİER	METALLİZED		ve/veya	TRANSPARENT		
METALLİZED		BOPP	filmlerini	devreye		almaktı.

Bugün	bu	filmler,	sektörde		birer		başarı		hikayesi	olarak		kabul		
ediliyor:
a)	UBMF	16	MM	883	-	28	UBW-ES								
b)	Şeffaf		Metalizeler		ALOX	16		AO		893	-	16		AO	894
İşbu	özellikli	filmler;	Unilever,		Nestle,		Orkla,		Le	Saffre		ve	
daha		pek	çok		yerli	ve	yabancı		gıda			gruplarında		çorba,	kahve,	
maya	,	kuru		yemiş		vs		ambalajlarda	Al	folyo		ikamesi		olarak		
yerlerini		alıyorlar.

1)	Diğer		önemli		bir		hedef		ise,		“klasik	ısıl		yapışma		katmanı	
olan		Polietilen	filmler	yerine”,	mümkün	olan	yapılarda,	ULTRA	
SEAL	kodu	İle	tanıtılan	BOPP	ısıl	yapıştırma	filmlerinin	
geliştirilmesi	oldu.
2)	30,40,50	mic.		MB	344	US	şeffaf	ısıl	yapıştırma	filmleri	
anılan	işlevi	yerine	getiriyor.
3)	Sonuç		olarak	,		bütün		bu		çalışmalar		neticesinde:
Tek		tip		bir		ham	maddeden	oluşturulan	(Mono	material)	
Polipropilen		reçinelerden			müteşekkil		“tam		dönüştürülebilir/
sürdürülebilir	“	ambalaj		yapıları		ortaya		çıktı.

BOPP		/Metalize		BOPP		/		BOPP

Tabii		ki		bu		uzun		sürecin		sadece		başındayız.		Polyester		
Filmlerinin,		benzer		özellikleri		haiz		BOPP		filmlerle		ikame		
edilebilmeleri		için		oldukça		yoğun	ve	kapsamlı		Ar-Ge		
çalışmaları		ve		denemeleri		yapılıyor.		Bazı			ilk		başarılar	elde	
edildi.		Önümüzdeki		sene		işbu	yeni		PET		alternatifi		olabilecek		
yeni		BOPP’	lerin		tanıtımı		yapılacak.

Bu		yazımızın		konusu,		Jindal		Films		Grubunun		büyük		bir	
adım		daha		ileri		giderek,	klasik		bir	BOPP		film		üreticisi		
konumundan		sıyrılıp,		tamamı		Bioriante		Polietilen	(BOPE)		
filmlerinin	de		üretimine		geçmesi		ve		bu	kez		“Mono	PP”		
yerine	alternatif			“Mono		PE”		ile		çözümler		sunması.

İşbu		yeni	ve		son	aşamanın		sinyalleri,	esasında	birkaç		sene		
önce		verilmişti	.
Jindal		Grubu,		iki		taraflı		gerdirmeli		bir		BOPP		film		hattını,		
bazı		modifikasyonlar		yaparak		ve		ilk		olarak		iki		taraflı		
gerdirmeli		BOPE		hattına		dönüştürmüş		ve		SEAL		TOUGH		

kodlu		yeni	PE		ikamesi	ısıl		yapıştırma		katmanlarını		piyasaya		
sürmüştü.			(XM	400,		XM		447		vs		serisi).	İşbu		BOPE	filmleri,	
klasik		PE		filmlerine			karşın	,	BOPP		filmlerle		birlikte	daha		iyi		
ve		etkin			dönüştürülebilir			bir		ambalaj		yapısı		sağlıyor.		Dış		ve		
orta		katmanı		BOPP		olan		bir		yapıda,		PE		yerine		yerleştirilen		
bir		“BOPE		hibrit	filmi”	dönüştürülme		normlarına		uyum		
içinde		oluyor.

Jindal		Films,	yukarda		anlatmaya		çalıştığımız		SealTough		kodlu	
ısıl		yapıştıma	BOPE			fimlerinin	üretimi	ile	önemli		bir	deneyim		
ve		birikim	kazandı.

Bu	aşamadan	sonra	ise,	tamamı	BOPE		filmlerinden	oluşan		ve		
bu		kez	sadece	Mono	PE		reçinelerinden	teşkil	edilen	BOPE			dış			
ile		iç			filmleri		geliştirmiş		oldu.

İşbu  Yeni  BOPE  Filmler
Dış		Katman	 25		HD		200				 Şeffaf		BOPE
İç		Katman								 25	HD		TSPM				 Yüksek		WVTR			 	
	 	 	 	 	koruyuculu		metalize			
	 	 	 	 	BOPE

Bulacağınız		bu		yeni		filmlerle,		daha		çok		iki		katmanlı		ve		cold	
–seal		uygulamalı		ambalaj		yapıları		öneriliyor.
Releaselak/25		HD	200/lam/25HD	TPSM	/	Coldseal

Tabii		ki,		bir		PE		ya	da		SealTough		Serisi		BOPE		ile		lamine		
edilerek		üçlü		mono	PE			tam		dönüştürebilir	/sürdürülebilir		
ambalajlar		elde	etmek		mümkün	olacak.

Önümüzdeki		dönemde		bu		filmlerin	çok	ses		getireceği		
öngörülüyor.

Yukarıda		da	konusu		geçtiği		üzere,	uluslararası	büyük	gıda		
grupları,	ambalaj		dönüşümlerini		tamamlamak	ve		uygulamak	
üzere		2023		senesini		hedef		seçtiler.

Başta		Jindalfilms		Grubu		ve		diğer		üreticiler				çok		yoğun	
çalışmalar	içinde		sürece		yardımcı		oluyorlar.		

Sırada	,		Biobased	BOPP’ler,		Recycled		PP		reçineleri		ile		elde		
edilecek			filmler		ve	başka		yenilikçi		projeler		gündemde.

Daha		yeşil		ve			çevre		dostu		bir		dünyayı		tekrar		kazanmak		için		
büyük		bir		sorumluluk		ve		ciddiyetle		çalışılıyor.	

Umarız,		bu		yolda		ilerlemeye		devam		edilecek.	

Kaynak:	Jindal	Films	Europe	Türkiye	Temsilciliği	
																	İnpak	Ambalaj	A.Ş.		

Dönüştürülebilir/Sürdürülebilir Fleksibıl Ambalajlarda  
Yepyeni Bir Aşama 

Bioriante Polietien (BOPE) Filmler
HAZIRLAYAN: Metin	Salem,	Yön.	Kur.	Bşk.	Yrd.	ve	Genel	Müdür	Jindal		Films		Europe	Türkiye	Temsilciliği	
İnpak	Ambalaj	A.Ş.



Kıta	üzerinde	plastik	ambalajların	geri	dönüştürülebilirliğini	
ilerletmek	için	çalışan	bir	sektörler	arası	girişim	olan	RecyClass’a	
göre,	Millad®	NX®	8000	teknolojisi,	Avrupa’daki	polipropilen	
(PP)	geri	dönüşüm	süreçleriyle	tamamen	uyumlu	ve	geri	
dönüştürülebilirlik	sorunu	yaratmıyor.	

RecyClass	onayı	teknolojinin	kendisi	için	geçerliyken,	teknolojiyi	
kullanan	ambalajın	,	PP	geri	dönüşüm	akışıyla	tam	olarak	uyumlu	
olarak	kabul	edilmesi	için	belirli	koşullara	uyması	gerekir	.	Bunlardan	
biri	toplam	ambalaj	ağırlığına	kıyasla	teknolojinin	maksimum	yüzde	
0,4’ünü	içermesi.	

Test,	Plastics	Forming	
Enterprise	tarafından	APR	PP	
Kritik	ve	Uygulama	Kılavuzu	
protokolüne	uygun	olarak	
gerçekleştirildi.	Bu	arındırıcı	
maddeyi	içeren	ambalajın,	
geri	dönüştürülmesiyle	elde	
edilen	geri	dönüştürmeler,	
yüksek	kaliteli	uygulamalarda	
kullanılabilir.	Bu	protokolde	

yüzde	50’lik	bir	konsantrasyon	limiti	test	edilir.

PP	şişirme	uygulamaları	için	Millad	NX	8000E	varyantları	ve	PP	
için	sürdürülebilir	bir	arıtma	maddesi	olan	Millad	NX	8000	ECO	
da	dahil	olmak	üzere	Millad	NX	8000,	diğerlerinden	daha	fazla
kullanılıyor.	

Millad	NX	8000,	polipropileni	cam,	PET,	PVC	ve	PC’ye	kristal	
netliğinde	bir	alternatife	dönüştürmekle	kalmıyor,	aynı	zamanda	
sürdürülebilirliği	de	artırıyor.	Önceki	nesil	arıtıcı	teknolojilerine	
kıyasla,	enjeksiyon	kalıplı	arıtılmış	polipropilen	parçaların	
üretiminde	daha	hızlı	üretim	oranları	ve	ortalama		yüzde	10	enerji	
tasarrufu	sağlıyor.	Sonuç	olarak,	dönüştürücüler	ve	marka	sahipleri,	
şeffaf	bir	PP	ürününde	kullanımıyla	elde	edilen	enerji	tüketimindeki	
azalmaları	vurgulamak	için	UL	Çevresel	İddia	Doğrulama	etiketini	
kullanabilir.

Spesifik	Migrasyon	Limitlerini	ya	da	SML’leri	azaltarak,	özellikle	gıda	
ile	temas	uygulamalarında	migrasyonla	ilgili	endişeleri	gidermesi	söz	
konusu.	Millad	NX	8000	ECO	ayrıca,	ışık	kaynağından	gelen	UV	
ışığının	varlığına	bakılmaksızın	tüm	perakende	aydınlatmalarında	
tutarlı	ve	taze	bir	görünüm	sağlıyor.	Daha	geçen	yıl,	Millad	NX	8000	
arıtıcı,	katkı	maddesinin	plastik	ambalaj	geri	dönüşümü	ile	uyumlu	
olduğunu	doğrulayan	Plastik	Geri	Dönüşümcüler	Derneği’nden	
(APR)	Kritik	Rehberlik	Kabulü	aldı.	Bu	en	son	sertifika	ayrıca	Millad	
NX	8000	teknolojisinin	ambalajın	artan	geri	dönüştürülebilirliğini	
desteklediğini	belgeliyor.	Teknolojinin	geri	dönüşüm	ile	uyumluluğu,	
plastik	ambalajlar	için	gerçek	bir	döngüsel	ekonominin	kurulmasına	
bir	adım	daha	yaklaştı.	

Kaynak: www.milliken.com,	www.plasticsrecyclers.eu

Millad ® NX ® 8000, PP 
için RecyClass Tarafından 
Avrupa’da Plastik Ambalaj 
Geri Dönüşümü Sertifikalı

Millad ® NX ® 8000, PP için 
RecyClass tarafından Avrupa’da 
plastik ambalaj geri dönüşümü için 
onaylandı.
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Kağıt	ve	ambalaj	üreticisi	Mondi,	soğuk	etler	ve	peynir	için	
tamamen	geri	dönüştürülebilir	yüzde	80	kağıt	bazlı	PerForMing		
adını		verdiği	bir	ambalaj		çözümü	geliştirdi.		PerForming;	
SalzburgMilch		Premium	markasının		ve		SPAR	Naturpur	organik	
peynir	dilimlerinin		ambalajı	olarak	kullanılacak.		Avusturyalı	süt	
ürünleri	üreticisi	SalzburgMilch,	daha	önce	kullandığı	sert	plastik	
tepsilere	kıyasla	plastik	kullanımını	yılda	yaklaşık	40	ton	azaltacak.

PerForMing;		yiyecekleri	taze	tutmak	ve	israfı	önlemek	için	
kağıdın	geri	dönüştürülebilirliğini,		ince	plastik	kaplamanın	temel	
bariyer	özellikleriyle	birleştiriyor.

Mondi,	PerFORMing	serisini	2019’da	piyasaya	sürmüştü	ve	
daha	sürdürülebilir	hale	getirmek	için	çalışmalarına	devam	
etti.	Güncellenen	ürün,	kağıt	ve	kullanım	sonrasında	tepsiden	
kolayca	ayrılan	r	plastikten	oluşuyor.	Tepsi	için		için	kullanılan	
kağıt,	ağırlıklı	olarak	yerel	kaynaklı	selülozdan		yapılıyor.	Ürün	
Avusturya’da	yerel	olarak	üretildiğinden		nakliye	minimumda	
tutulduğundan	genel	karbon	ayak	izi	azalıyor.		Tepsiler	
Avusturya’da	bulunan	Mondi	Zeltweg	tarafından	işlenerek		
kaplanıyor.

Kağıt	bazlı	ambalajlamaya	geçişini,	diğer	ambalaj	
malzemelerinden	daha	yüksek	geri	dönüşüm	oranlarına	sahip	
yenilenebilir	bir	kaynak	olma	dahil	olmak	üzere	çok	sayıda	
çevresel	fayda	sağlayacağı		düşünülüyor.		Kağıt	endüstrisi,		tüm	AB	
sera	gazı	emisyonlarının	yüzde	1’inden	daha	azını	oluştururken [1],	
Avrupa’daki	kağıdın	yüzde	72’si	geri	dönüştürülüyor	[2]	.

Mondi Functional Paper & Films CEO’su Marko Schuster 
şunları söyledi:	“Gıda	atıkları,	küresel	bir	sorun.	Yeni	tasarımla	
ambalajın,	sürdürülebilir	olmasını	sağlamak	ve	gıda	kaybı	
sorununu	ele	almak	için	üzerimize	düşeni	yapmak	istedik.	
PerFORMing	yelpazemizi	geliştirmeye	devam	etme	arzumuz,		
her	zaman	vardı.	PerFORMing	ile		raf	ömrünü	uzatmak	ve	gıda	
israfını	önlemeye	yardımcı	olmak	için,	kağıt	film	kombinasyonu		
kullanıyor.		Her	iki	bileşen	de	kolayca	ayrılabildiğinden	ve	
kağıt	Avrupa	genelinde	tamamen	geri	dönüştürülebildiğinden,	
bölgeler	arasında	büyük	farklılıklar	gösteren	atık	akışlarıyla	
bizim	için	büyük	bir	adım.	Sürdürülebilir	ambalajlama,	döngüsel	
bir	ekonomi	yaratmak	için	iş	ortaklarımızla	birlikte	çalışırken	
ürünlerimizi	daha	da	geliştirmeye	devam	edeceğiz.	“

SalzburgMilch’in Genel Müdürü Andreas Gasteiger  ise;  
“İklim	ve	çevre	koruma,	her	zaman	çok	önemli	bir	konu.	Son	üç	
yılda	çok	sayıda	önlemle	100	tonun	üzerinde	plastik	tasarrufu	
yaptık	“	dedi.	

SPAR CEO’su Dr. Gerhard Drexel,	“‘SPAR	ile	birlikte	plastikleri	
koruyun’	girişimimiz,	plastiklerden	tamamen	kaçınmayı	ya	da	
önemli	ölçüde	azaltmayı	hedefliyor.	Mondi’nin	kağıt	bazlı	ve	geri	
dönüştürülebilir	ambalajları,	ambalajsız	satılamayan	taze	ürünler	
için	yenilikçi	çözümler	yaratıyor.”
[1]	Eurostat	Verileri.	2016
[2]	Avrupa	Kağıt	Geri	Dönüşüm	Konseyi.	2020	 

Kaynak:	www.mondigroup.com

YILDIZ	Holding	çatısı	altında	faaliyet	
gösteren,	gıda	muhafaza	ve	mutfak	çözümleri	
sektöründe	Sera	markasıyla	öne	çıkan	
Polinas,	Covid-19	tedbirleri	kapsamında	
üretim	tesislerinde	alınması	gereken	tüm	
önlemleri	eksiksiz	şekilde	tamamlayarak,	
Türk	Standartları	Enstitüsü	(TSE)	uzmanları	
tarafından	verilen	Covid-19	Güvenli	Üretim	
Belgesi’ni	almaya	hak	kazandı.
Sürdürülebilir	Tedarik	Süreçlerinde	Yüksek	Kalite	ve	
Hijyen	Standartları	Uygulandı:	60’dan	fazla	ülkeye	ihracat	
yaparak	Türkiye	ekonomisine	katkıda	bulunan	Polinas’ın	
CEO’su	Faik	Önaldı	şunları	söyledi:	“Kuruluşundan	bu	yana	

iş	güvenliği,	ürün	güvenliği,	kalite	ve	çevre	
yönetim	sistemleriyle	ilgili	gerek	yurt	içi	gerekse	
uluslararası	belgelendirmelerde	ilklerden	olan	
Polinas,	çalışanlarının	ve	müşterilerinin	sağlığı	
ve	güvenliğini	ön	planda	tutarak	Covid-19	ile	
ilgili	tüm	tedbirleri	aldı..	Kuruluşundan	bugüne	
sürdürülebilir	tedarik	süreçleri	ile	müşterilerine	
yüksek	kalite	ve	hijyen	standartlarında	kesintisiz	
hizmet	vermeye	devam	eden	Polinas,	gerekli	

denetimlerden	başarıyla	geçerek	Covid-19	Güvenli	Üretim	
belgesini	almaya	hak	kazandı.”

Kaynak:	www.polinas.com

Mondi’den Sürdürülebilirlik Yolunda Önemli Adımlar

Polinas Hizmet Kalitesini
TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile Tescilledi

Mondi, gıda ambalajlarından kaynaklanan plastik atıkları azaltmak için Avusturyalı süt ürünleri üreticisi SalzburgMilch 
ve hipermarket zinciri SPAR ile ortaklaşa, tamamen geri dönüştürülebilir bir ambalaj çözümü başlattı.  

Polinas, aldığı önlemler ve uyguladığı hijyen standartlarıyla TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı. 
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Pandemi	sürecinin	yarattığı	
etkileri	en	aza	indirmek	için	
KOBİ’lere	sektörel	bazda	da	
destek	sağlayan	Şekerbank,	
müşterilerinin	ihtiyacına	
göre	hazırladığı	“KOBİ	Sektör	
Paketleri”	serisine	“Ambalaj	
Sektörü	Destek	Paketi”ni	
ekleyerek	üreticilerin	hizmetine	
sundu.

Şekerbank	“Ambalaj	SektörüDestek	Paketi”ile	48	aya	
varan	vadeler	ve	avantajlı	faiz	oranlarının	yanı	sıra	
birbirinden	farklı	avantajlar	içeren	ürünlerini	bir	pakette	
topladı.	Paket	kapsamında	taksitler	Ocak	2021’e	kadar	
ertelenebiliyor.

“Ambalaj	Sektörü	Destek	Paketi”	ile	KOBİ’ler	internet	ve	
mobil	şubeden	yapacakları	EFT/havale	işlemlerini	2020	yıl	
sonuna	kadar	ücretsiz	olarak	gerçekleştirebiliyor.	Ayrıca	
ambalaj	sektöründe	faaliyet	gösteren	KOBİ’lerin	altı	ay	
boyunca	tahsile	verdiği	çeklerden	masraf	alınmazken,	
avantajlı	POS	oranlarının	yanı	sıra,	gerçekleştirecekleri	

yurt	dışı	para	transfer	
işlemlerindende	üç	ay	boyunca	
masraf	alınmıyor.

Tuğbay Kumoğlu: “Bu 
olağanüstü günleri 
müşterilerimizin yanında 
yer alarak birlikte aşacağız”

Şekerbank	KOBİ,	Perakende	ve	
Tarım	Bankacılığı	Genel	Müdür	

Yardımcısı	Tuğbay	Kumoğlu,	Banka’nın	ambalaj	sektörüne	
özel	yeni	destek	paketi	hakkında	şunları	söyledi:“Geçtiğimiz	
yıl,	Türk	ambalaj	sanayi	ürünleri	ihracatı	4,7	milyar	dolara	
ulaşmış,	ihracatta	ise	yüzde	60,6’lık	pay	ile	plastik	ambalaj	
ürünleri	ilk	sırada	yer	aldı.	Hijyen	ve	sağlık	güvenliğinin	
öne	çıktığı	bu	dönemde,	kapalı	ürünler	tedarik	etmek	üzere	
seferber	olan	ambalaj	sektörümüzü	düşünerek	pek	çok	avantajı	
bir	arada	sunduğumuz	Ambalaj	Sektörü	Destek	Paketi’ni	
hazırladık.	Umuyoruz	ki;	yaşanan	bu	olağanüstü	günleri	
müşterilerimizin	yanında	yer	alarak,	birlikte	aşacağız.”	

Kaynak: www.sekerbank.com.tr

Şekerbank’tan Ambalaj Sektörüne Avantajlı Destek Paketi
KOBİ’lere özel olarak hazırladığı “KOBİ Sektör Paketleri” kapsamında şimdi de “Ambalaj Sektörü Destek Paketi”ni 
hayata geçiren Şekerbank, 48 ay vade ve kullandırım komisyonlarında  yüzde 50’ye varan indirimler içeren nakit 
desteği sunuyor. Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin ödemeleri de 2021 yılına ötelenebiliyor.
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SABIC, Estée Lauder ve Origins, Döngüsel İş Birliği 
Kimya endüstrisinde küresel bir firma olan SABIC, bugün prestijli güzellik, küresel cilt bakımı markası Origins Natural 
Resources Inc. ve The Estée Lauder Companies (ELC) ile iş birliğini duyurdu. Ambalaj üreticisi Albéa, Origins için gelişmiş 
bir güzellik ürünü içerecek  tüp ambalajın tanıtımı 2021’de gerçekleşecek.

Kökeni	devrim	niteliğindeki	bir	geri	
dönüşüm	sürecinin	sonucu	olarak		
geliştirilen	yeni	tüp	ambalajlar,	SABIC	
tarafından	üretilen	sertifikalı	döngüsel	
poliolefinlerden		üretildi.		Yeni	
ambalajın	kapağı	(PP),	gövdesi	(PE)		
sertifikalı	döngüsel	ham	maddelerden	
üretildi.		SABIC’in	gelişmiş	geri	
dönüşüm	teknolojisi,	yakma	ya	
da	çöpe	atılacak	geri	dönüşümü	
zor	plastikleri,	yeniden	üretime	
yönlendiriyor.	Saflaştırılmış	kimyasal	
ürünler	üretmek	için	onları	parçalara	
ayırarak		kullanılmamış	ham	madde		
benzeri	yüksek	performanslı	plastikleri		

geliştiriyor.	SABIC’in	çığır	açan,	sertifikalı	döngüsel	polietilen	
ve	polipropileni,	TRUCIRCLE	döngüsel	çözüm	portföyünün	bir	

parçası.	Bu	yenilikçi	teknolojinin	kullanımı	sayesinde,	Origins,	
ELC,	Estée	Lauder	şirketlerinin	ürünleri	için		gerekli	lüks	
ambalajlara	ulaşıldı.

Albéa	Americas	Satış	Başkan	Yardımcısı	Stéphane	Barlet		
konuya	ilişkin	şunları	söyledi:	“Albéa,	uzun	yıllardır	
ambalajda	sürdürülebilir	gelişimin	ön	saflarında	yer	aldı	
ve	2025	yılına	kadar	çözümlerini	yüzde	100	döngüsel	hale	
getirmeyi	taahhüt	eden	ilk	güzellik	ambalaj	şirketi.	Origins,	
The	Estée	Lauder	Companies	ve	SABIC	ile	yapılan	bu	
atılım,	endüstride	bir	ilk	olup,	yenilikçi	bir	yüksek	kaliteli	
reçine	kaynağı	sayesinde	gelişmiş	geri	dönüştürülmüş,	
tüketici	sonrası	atıkların,	prestijli	güzellik	ambalajına	
dönüştürülmesinin	önünü	açtı.	Bu	ortak	gelişme,	geri	
dönüştürülebilir	ve	yeniden	kullanılabilir	ambalajlara	geçişi	
hızlandırmak	için	çok	önemli	olan	değer	zinciri	genelinde	
ortaklığın	önemini	de	vurguluyor.”

Sürdürülebilir Fleksibıl Ambalajlar için SABIC ve Brückner İş Birliği 
SABIC’in	bir	başka	iş	birliği;	film	üretim	
teknolojilerinde	küresel	firma		Brückner	
Maschinenbau		ile		gerçekleşti.	SABIC	
sertifikalı	döngüsel	BOPP	ve	BOPE	
malzemelerini,	Brückner’ın	fleksibıl	
ambalaj	için	üretim	teknolojisi	ile	
birleştiriyor.	İş	birliği,	fleksibılın	ambalaj	
üreticilerini,	daha	sürdürülebilir	ürünler	
oluşturmak	için	SABIC’in	sertifikalı	

döngüsel	polipropilen	(PP)	ve	polietilen	(PE)	için	TRUCIRCLE™	
çözümlerini	kullanmaya	teşvik	etmeyi	amaçlıyor.

Sertifikalı	döngüsel	BOPP	polimeri,	kaliteden	ödün	vermeden	
geri	dönüştürülmüş	malzeme	kullanıyor.	Sertlik,	tokluk	dengesi,	
bariyer	özellikleri	ve	sıcak	doldurma	gereksinimleri	dahil	olmak	
üzere	filmin	performansı,	gıda	uygunluk	standartlarını,	yüksek	
ürün	saflığını	ve	güvenlik	gereksinimlerini	karşılıyor.	Brückner	
ve	SABIC’in	teknolojik	yeniliklerinin	bu	en	son	kombinasyonu,	
özel	BOPP	(çift	eksenli	yönlendirilmiş	polipropilen)	filmler	
üretmek	için	bir	platformun	yaratılmasıyla	sonuçlandı.	Bu	filmler,	
etiketler,	bantlar	ve	şekerleme,	atıştırmalıklar,	unlu	mamuller,	
kuru	meyveler,	makarna	ve	gıda	ambalajları	gibi	çeşitli	esnek	
uygulamalar	için	kullanıma	uygun.

Biax	film	makinesi	üreticisi	olarak	Brückner,	SABIC’in	
sertifikalı	döngüsel	BOPP	malzemesini	kendi	teknoloji	
merkezinde	biax	film	uygulamaları	için	bir	drop-in	çözümü	test	
etti.	Denemeler,	SABIC’in	sertifikalı	döngüsel		polipropilenden	
yapılan	BOPP	filmlerinin,	kaliteden	ödün	vermeden	daha	
sürdürülebilirlik	odaklı	çözümlere	tam	olarak	uygun	olduğunu	
netleştirdi.	Malzemenin	işlenebilirliği	ve	gerilebilirlik	
performansının,	en	iyi	performans	gösteren	referans	
malzemelerle	eşit	düzeyde.

Brückner	Maschinenbau	Yeni	Teknolojiler	Başkanı	
Dr.	Stefan	Seibel	şunları	söyledi:	“Bu	geliştirilmiş		sertifikalı	
PP,	mevcut	biax	film	hatlarına	uygun	olup		fleksibıl	ambalaj	
dönüştürücülerinin		uygulama	yelpazelerini	genişletiyor,	
kaliteyi	etkilemeden	sürdürülebilirlik	faydaları	eklendi.	Bu	
iş	birliği	plastik	değer	zincirindeki	ve	ekonomide	döngüyü	
yaratmak	için	birlikte	çalışma	yolculuğumuzda	ileriye	doğru	
atılmış	büyük	bir	adım.”

SABIC	Döngüsel	Ekonomi	Lideri	Mark	Vester	ise,	“Brückner’ın	
makine	ve	işleme	uzmanlığıyla,	dönüştürücüler	yenilikçi	
TRUCIRCLE	çözümlerimizden	tam	olarak	yararlanabilir	ve	
bunu	fleksibıl	ambalaj	üretimleri	ile	bütünleştirebilirler.		SABIC	
ve	Brückner,	ambalaj	filmlerinin	geri	dönüştürülebilirliğini	
iyileştirmek	ve	üreticilerin	endüstrimizin	döngüselliğini	
ilerletmeye	yardımcı	olacak	daha	sürdürülebilir	ürünler	
yaratmasını	sağlamak	için	daha	fazla	çözüm	bulmak	için	birlikte	
çalışıyor”	dedi.

Kaynak: www.sabic.com
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Tokyo	merkezli	Polyplastics	Group,	mühendislik	
termoplastikleri	geliştirerek	üreten	küresel	bir	firma.	
Polyplastics	Co.	Ltd.’nin	bir	şirketi	olan	TOPAS	Advanced	
Polymers,	sağlık,	optik,	ambalaj	elektronik	uygulamaları	
için	cam	gibi	şeffaf	ve	son	derece	saf	bir	plastik	olan	
COC’nin	(nanokompozit	grafit	siklo	olefin	kopolimer)	
dünyanın	önde	gelen	üreticisi.	Firma,	TOPAS®	COC	
performansını	artırarak,		daha	basit,	daha	iyi	geri	
dönüştürülebilir	ve	sürdürülebilir	ambalaj	çözümlerin	
geliştirdi.

TOPAS®	COC;		diğer	geliştirilmiş	PE’ne	dayalı	tek	malzemeli	
yapılar,	PET	katmanları	ya	da	diğer	PE	ile	uyumsuz	
polimerlerin	kullanıldığı	çok	malzemeli	çözümlere	göre,	
daha	kolay	geri	dönüştürülebiliyor.	TOPAS®	COC,	döngüsel	

ekonomi	için	AB	girişiminin	parçası	geri	dönüştürülebilir	bir	
poliolefin	olarak	onaylandı.	

Topas	Advanced	Polymers	GmbH	tarafından	işletilecek		
Almanya’nın	Leuna		kentinde	planlanan		siklik	olefin	kopolimer	
(COC)	üretim	tesisi,	2023	ortalarında	faaliyete	geçecek.	
Şirketin	mevcut	üretimini	ikiye	katlayarak	yıllık	20.000	ton	
kapasiteye	sahip	olacak.		Şirketin	mevcut	COC	üretim	tesisi,		
2000		yılından	bu	yana	Leuna’nın	yaklaşık	400	kilometre	
batısında,	Oberhausen,	Almanya’da	bulunuyor.	Topas	COC	için	
geniş	bir	uygulama	yelpazesi	geliştirildi.	Materyal,	özellikle	
saflığı	ve	cam	benzeri	özellikleri	nedeniyle	birçok	tıbbi	cihazın	
üretiminde	kullanılan	çok	önemli	bir	bileşen	haline		de	geldi.	

Kaynak: www.polyplastics-global.com

Polyplastics Yeni Yatırımını Almanya’da Kopolimer (COC)  
Alanında Yapıyor
Tokyo merkezli Polyplastics, Topas COC polimerlerine yönelik artan küresel talebi karşılamak için Almanya’nın Leuna 

kentinde bir döngüsel olefin kopolimer (COC) üretim tesisi kurmayı planlıyor.

Gelişmiş Gaz Bariyeri Özelliklerine ve Yüksek Performanslı 
Kaplamaların Kullanımıyla Yeni İşlevlere Sahip Tam 
Geri Dönüştürülebilir Gıda Ambalajı
REFUCOAT, yüksek performanslı kaplamalar kullanarak yeni işlevler ile tamamen geri dönüştürülebilir gıda ambalajları 
geliştirmeyi amaçlayan, AB tarafından finanse edilen bir proje. Bu projede, Polihidroksialkanoatlar (PHA) ve Poliglikolik Asit 
(PGA) içeren biyoplastikler kullanılarak, özellikle taze tavuk, cipsler için tasarlanmış üç farklı biyo-bazlı aktif ambalajlama 
sistemi geliştirildi.

Üç	yıllık	bir	proje	olan	REFUCOAT	ile		gıda	ambalajlarının	
performansını	iyileştirme,		atıklarda	azaltma,	gıda	ürünlerinin	
dahi	iyi	korunması		ve		endüstrinin	yeni	pazarlara	açılarak	
büyümesi		hedeflendi.		Yüksek	gaz	bariyeri	özelliklerine	sahip	hibrit	
kaplamalara	ve		daha	uzun	raf	ömrü		sağlayan		aktif		maddeler		
geliştirmeye	odaklanıldı.		REFUCOAT,	hem	tüketicilerin	hem	de	
çevrenin	bu	ambalajdan	yararlanmasını	sağlamak	için	bilimsel,	
teknolojik,	güvenlik	ve	düzenleyici	zorlukların	yanı	sıra	ekonomik	
ve	çevresel	sürdürülebilirliği	ele	aldı.

Modifiye	Atmosfer	Paketleme	(MAP)	tavuk	göğsü	ve	
paketlenmiş	tavuk	örneklerinde	samonella	bakterilerinin	
büyümesini	önemli	ölçüde	yavaşlatan	bakteriyofajlara	dayalı	
kaplamaların	geliştirilmesi	önemli	bir	yenilik	oldu.

Buna	ek	olarak,	başka	gıda	endüstrisi	yan	ürünü	olan	düşük	
kaliteli	un,	mikrobiyal	fermantasyon	yoluyla	biyolojik	olarak	
parçalanabilir	biyopolimer	PHA	üretmek	için	bir	kaynak	
malzeme	olarak	kullanıldı.	Bu	malzeme,	taze	tavuk	ürünlerinin	
raf	ömrünü	uzatabileceği	bildirilen	aktif	ambalaj	tepsileri	
üretmek	için	kullanıldı.	

REFUCOAT	ayrıca	endüstriyel	olarak	ilgili	koşullarda	PGA	
ve	onun	öncüsünü	üretmek	için	ilk	kez	verimli	bir	süreç	geliştirdi.	

Görünüşe	göre	bu	ölçeklendirilmiş	üretim,	şimdiye	kadar	mevcut	
fosil	bazlı	materyallerin	yerini	alamayacak	kadar	pahalı	olan	PGA’nın	
üretim	maliyetini	düşürme	potansiyeline	sahip.	REFUCOAT	
yöneticilerine	göre;		PGA,	mükemmel	su	bariyeri	özelliklerine	sahip,	
tamamen	biyolojik	olarak	parçalanabilen	bir	malzeme	ve	bu	nedenle	
gıda	ambalajında	umut	verici	uygulamalara	sahip.

AIMPLAS	ve	Plastik	Teknik	Enstitüsü	tarafından	çalışılan,		
REFUCOAT’ın	Bilimsel	Koordinatörü	Olan	Lorena	Rodriguez	
Garrido,	“Ambalajın	geri	dönüştürülebilir	olması	ve	aynı	
zamanda	içindeki	yiyeceği	korumak	için	gereken	optimum	
bariyer	özelliklerini	sürdürmesi	gerekiyor.	Yenilenemeyen	
kaynaklardan	yapılan	mevcut	karmaşık	çok	katmanlı	
ambalajların	geri	dönüşümü	zor	ve	pahalı.	REFUCOAT’ın	
hedefi,	mevcut	ambalajı;	sürdürülebilir,	yüksek	performanslı	
alternatiflerle	değiştirmek.	“

Proje	sırasında	geliştirilen	bariyer	ve	aktif	kaplamalar;	tavuk,	
cips,	ekmek	kırıntıları		için	yüksek	performanslı	ambalajlama	
yapıları	üretmek	için	ticari	Biyo-Polietilen	(Bio-PE),	Biyo-
Polietilen	Tereftalat	(Biyo-PET),	REFUCOAT	PHA	ve	Polilaktik	
Asit	(PLA)	ile	birleştirildi.	

Kaynak: www.cordis.europa.eu	-	www.refucoat.eu/
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80’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Sarten Ambalaj, 10 milyon Euro yatırımla Bulgaristan’daki 
ikinci fabrikasını satın aldı. Türkiye’de 16 fabrika ile bölgesel güç haline gelen şirket, Bulgaristan’daki son 
yatırımıyla yurt dışındaki dördüncü üretim merkezini devreye almış oldu. Sarten Ambalaj CEO’su Zeki 
Sarıbekir, “Bulgaristan’ın ilk metal ambalaj fabrikasını bünyemize katmış olduk. Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da 
Bulgaristan merkezli büyümeyi hedefliyoruz. Hedefimiz daha fazla ihracatla ülkemizin cari açığının kapanması 
adına daha fazla katkı sağlamak.” dedi.

Sarten, Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da Hedef Büyüttü 
2020’de 20. Fabrikasını Satın Aldı

Dünyanın	en	büyük	
10	metal	ambalaj	
şirketinden	biri	olan	
Sarten	Ambalaj,	10	
milyon	Euro	yatırımla	
Bulgaristan’daki	ikinci	
fabrikasını	satın	
aldı.	Bulgaristan’da	
halihazırda	25	milyon	
Euro	ciro	yapan	Türk	
ambalaj	devi,	son	
yatırımıyla	bu	rakamı	
50	milyon	Euro	
seviyelerine	çekmeyi	
hedefliyor.	Türkiye’de	
16	fabrikayla	hizmet	
veren	şirket,	bu	yatırımla	
Bulgaristan’daki	
ikinci,	yurt	dışında	ise	
dördüncü	merkezini	
devreye	almış	oldu.

“Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da Bulgaristan Merkezli 
Büyüyeceğiz”
Bulgaristan’daki	ikinci	yatırımı	değerlendiren	Sarten	
Ambalaj	CEO’su	Zeki	Sarıbekir	şunları	söyledi:	“Bu	ülkedeki	
şirketimizi	1999	yılında	kurduk.	2001	yılında	da	oradaki	
ilk	fabrikamızı	aldık	ve	üretime	başladık.	19	yıldır	da	
Bulgaristan’da	üretim	yapıyoruz.	Şirketin	ilk	yurt	dışı	yatırımı	
da	Bulgaristan.	Yeni	yatırımımız,	Bulgaristan’ın	ilk	metal	
ambalaj	fabrikası.	Bu	yatırımımızla	Bulgaristan’da	400	kişinin	
üzerinde	istihdam	sağlamış	olacağız.	Bu	ülkede	25	milyon	
Euro	ciro	yapıyoruz.	Hedefimiz	1-2	yıl	içerisinde	ciromuzu	
iki	katına	çıkarmak	olacak.	Romanya’da	da	depomuz	ve	bir	
şirketimiz	var.	Sırbistan’da	da	bir	şirketimiz	var.	Yunanistan’da	
Selanik’te	bir	ofisimiz	var.	Balkanlar’da	ve	Doğu	Avrupa’da	
Bulgaristan’ı	merkez	seçerek	büyüyoruz.	İkinci	fabrikayla	
da	Doğu	Avrupa’da	metal	ambalajda	daha	güçlü	bir	konuma	
geleceğiz.	Bu	yatırım	Türkiye’den	ihracatımızı	da	artıracak.	
Yine	yarı	mamulü	Türkiye’den	göndereceğiz.	Ham	madde	
de	gidecek.	Yeni	fabrikamızda	kavanoz	kapağı	ve	endüstriyel	
ambalaja	odaklanacağız.	Plevne’deki	fabrikamızda	ise	gıda	
tarafında	büyüme	hedefliyoruz.	2020’de	20’nci	fabrikamızı	
kurmuş	olduk.	Türkiye	ve	yurt	dışı	olmak	üzere	toplam	çalışan	
sayımız	3	binin	üzerinde.	Şirket	olarak	bir	yıl	öncesine	göre	
yüzde	5	büyüdük.	Sektörün	de	bu	düzeyde	büyüdüğünü	
düşünüyorum.	Türkiye’de	kişi	başına	düşen	ambalaj	tüketimi	

250	dolarları	buldu.	Avrupa’da	bu	450	dolarların	üzerinde.	
Ambalaj	bir	gelişmişlik	sembolü.	Ürünlerin	özellikle	gıdaların	
hijyenik	bir	şekilde	son	tüketiciye	ulaştırılması	için	çok	
önemli.	Pandemi,	bizlere	ambalajın	önemini	bir	kez	daha	
hatırlatmış	oldu.”

Manisa ve Adana’ya İki Fabrika Yatırımı Geliyor: 
Sarten	Ambalaj	CEO’su	Zeki	Sarıbekir,	şirketin	200	milyon	
TL	yatırımla	Adana’da	ve	Manisa’da	kavanoz	kapağı	üretimi	
için	fabrika	kuracağını	söyledi:	“Aylık	100	milyonun	üzerinde	
kapak	üretiyoruz.	Bu	yıl	Manisa’da	yeni	yatırımla	beraber	
yıllık	1,5	milyar	kapak	üreteceğiz.	Kapasiteye	bakarsak	2	
milyar	civarlarında	olacak.	Senede	2,5	milyar	adet	kavanoz	
kapağı	üretmeyi	hedefliyoruz.	Ev	kullanımında	kavanoz	kapağı	
adet	bazında	300	milyon	seviyelerinde.	Türk	dolumcular	
geçen	seneye	göre	iki	kat	iş	yapıyorlar.	Su	her	yerde	var	ama	
onu	şişeleyebilmek	önemli.	Biz	o	şişeye	önem	veriyoruz.	
Balkanlar’da	bireysel	ihtiyaç	olarak	kapak	kullanılıyor.	
Romanya’da	da	aynı	şekilde.	Konservecilik	kültürü	var.”

Şirketin	2030	hedefine	odaklandığını	ifade	eden	Zeki	Sarıbekir,	
“Avrupa’da	zaten	kuvvetliyiz.	2030	hedefimiz	1	milyar	dolar	ciro.		
2030	yılında	30	fabrikaya	ulaşmak	istiyoruz.”	şeklinde	konuştu.	
 
Kaynak:	www.sarten.com.tr
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Siegwerk	Türkiye’de	geliştirdiğimiz	
NC	496	serimizin	NC/PU	reçine	
yapısındaki	formül	yapısı	sayesinde;	
baskı	performansı,	yüksek	
laminasyon	kuvveti,	ısıl	direnç,	
pastörizasyon	ve	ıslak	mendil	
solüsyonu	dayanımında	ambalaj	
sektörünün	ve	müşterilerimizin	
ihtiyaç	ve	beklentilerine	en	
iyi	şekilde	cevap	veriyoruz.	İç	
baskı	PET	uygulamaları	için	
geliştirdiğimiz	yeni	serimizi	BOPP	
ve	PE	laminasyon	uygulamalarında	
da	kullanabiliyoruz.

Bu	seriyi	geliştirirken	baskı	öncesi	ve	sırasında,	çıkma	mürekkep	
yönetiminde	müşterilerimize	kullanım	kolaylığı	sağlayacak;	
yüksek	laminasyon	kuvveti	ve	ısıl	dayanımın	yanı	sıra,	
basılabilirliği	yüksek,	solvent	tutuculuğu	düşük	ve	kolay	proses	

edilebilen	bir	mürekkep	yapısı	olmasına	özen	gösterdik.	

Siegwerk	Türkiye	olarak,	NC	496	serimizi	rotogravür	ve	flekso	
baskı	alternatifleri	ile	müşterilerimizin	kullanımına	sunuyoruz.	
Ayrıca	hazır	mürekkep	seçeneklerimizin	yanı	sıra	dispensing	
sistemi	kullanan	müşterilerimize	teknik	vernik	seçeneğimiz	de	
mevcut.

Özellikle	belirtmek	isterim	ki	tüm	Siegwerk	ürünlerinde	olduğu	
gibi,	NC	496	serimiz	de	küresel	ürün	güvenliği	ve	gıda	ambalajı	
regülasyonlarına	tam	uyumlu.

Siegwerk,	paydaşlarına	ve	topluma	karşı	sorumluluk	bilincinin	
bir	yansıması	olarak	Şeffaflık	Politikası’nı	(TransparencyPolicy)	
benimsediği	için	ürünlerimizin	tabi	olduğu	tüm	regülasyonları,	
üretimimizin	her	aşamasında	titizlikle	takip	ediyor	ve	gerek	
deklarasyon	gerekse	sertifikasyon	anlamında	her	türlü	içerik	
bilgisini,	müşterilerimizin	kullanımına	sunuyoruz.

Siegwerk Türkiye’nin Yeni NC 496 Mürekkep Serisi
Siegwerk Türkiye’de ambalaj sektörünün beklentilerine yanıt veren NC 496 serisi rotogravür ve flekso baskı alternatifli 

mürekkep serisi ürün güvenliği ile uyumlu.

Siegwerk Türkiye Gelişimini Sürdürüyor 

HAZIRLAYAN: Mustafa	Güler,	EMEA	Ofset	Mürekkepleri	Başkan	Yardımcısı	ve		Türkiye	ve	Orta	Doğu	Genel	Müdürü	

Ambalaj	ve	etiket	uygulamaları	sektörü	için	dünyanın	önde	
gelen	baskı	mürekkepleri	tedarikçilerinden	biri	olan	Siegwerk,	
İstanbul	Tuzla’da	yer	alan	fabrikasında	güvenlik	önlemlerinin	
yanı	sıra	üretim	ve	depolama	kapasitelerini	artırmaya	yönelik	
önemli	bir	yatırım	projesine	imza	attı.	Siegwerk	Türkiye,	bu	
yatırımıyla	birlikte	bölgedeki	konumunu	güçlendirerek	pazar	
payını	artırmayı	hedefliyor.	

İstanbul	Tuzla’da	yer	alan	fabrikasından,	Türkiye,	Orta	Doğu,	
Kafkaslar,	Orta	Asya	ve	Mısır’daki	müşterilerine	solvent	bazlı	
mürekkep,	vernik,	ofset	ve	etiket	mürekkepleri	ürünlerinin	
dağıtımını	yapan	Siegwerk	Türkiye,	ayrıca	Siegwerk’in	Nijerya	
ve	Güney	Afrika’daki	kendi	şirketlerine	yine	aynı	fabrikasından	
hizmet	veriyor.

Projeyi,	güvenlik	önlemleri	ve	depolama	kapasitenin	
artırılmasına	yönelik;		mimari,	mekanik,	elektrik	ve	
yangın	güvenliği	iş	akışlarını	içeren		tüm	detaylar	üzerine	
kurguladıklarını	vurgulayan	EMEA	Ofset	Mürekkepleri	Başkan	
Yardımcısı,Türkiye	ve	Orta	Doğu	Genel	Müdürü	Mustafa	Güler;	
“Fabrikamızın	yenilenmesi	için	2017	yılında	hayata	geçirdiğimiz	
projenin	tüm	detayları	üzerinde	titizlikle	çalıştık.	Üç	sene	süren	
kapsamlı	çalışmalarımızın	tamamlanmasıyla	birlikte,	ilgili	
izinlerimizi	aldık	ve	2020	yılının	ortasından	bu	yana	yenilenmiş	
binamızda	faaliyete	geçtik.	Tuzla	fabrikamızdaki	renovasyon	

çalışmalarımızla,		üretimimizi	saatte	yüzde		20	artırarak	toplam	
20.000	ton	üretim	kapasitesine	ulaştık.		Aynı	zamanda		20	
kişiye	ek	istihdam	yaratarak	toplam	çalışan	sayımızı	da	130’a	
çıkardık.	Projenin	tamamlanmasıyla	birlikte,	fabrikamızı		
yangın	ve	iş	güvenliği	ile	ilgili	tüm	güncel	yasal	gerekliliklere	
uygun	olarak	yeniledik	ve	gelecekte	hedeflediğimiz	büyümeye	
ulaşmak	için	depo	kapasitemizi	artırdık.		Üstelik,	en	yüksek	
güvenlik	standartlarını	içerisinde	bulunduran,	son	teknoloji	
tesis	inşa	etme	projemiz	esnasında	operasyonlarımızı		tek	bir	
gün	bile	durdurmadık.	Bu,	ekibimiz	için	büyük	bir	kilometre	
taşı	ve	başarı.
Yeniden	yapılanma	projemiz,	yalnızca	laboratuvar,	üretim	ya	
da	depo	gibi	mevcut	binaların	baştan	tasarlanmasına	yönelik	
çalışmaları	değil,	aynı	zamanda	iş	güvenliğini	artırmaya		ve	yeni	
teknolojileri	hayata	geçirmeye	yönelik	yatırımları	da	içeriyor.	
Yaptığımız	çalışmalardan	bazı	örnekler	vermek	de	isterim.	
Düşük	solvent	emisyon	ihtiyacının	daha	iyi	karşılanması	için,	
üretim	alanımızdaki	havalandırma	sistemini	yeniledik.		Tam	
otomatik	dolum	ve	tartım	hatları	kurduk,	ezme	makinelerini	
ve	karıştırıcıları	yeniledik,	binalarımızı	deprem	ve	fırtına	gibi	
doğa	olaylarına	karşı	daha	donanımlı	ve	güçlü	bir	hale	getirdik.	
Dokuz	seviyeli	raf	sistemleri	ile		üç	katlı	olan	depomuzu	
tek	katlı	bir	binaya	çevirdik	ki,		bu	bize		paletli	depolama	
kapasitesini	iki	katına	çıkarma	olanağını	sunuyor.	Ayrıca	
yenilenen	solvent	tanklarımızla,		hem	depolama	kapasitemizi		

Siegwerk Türkiye, yeniden yapılanma pojesini tamamlayarak üretim standartlarını önemli ölçüde  geliştirdi. Daha 
fazla büyümesine katkı sağlayacak projesiyle, İstanbul Tuzla’da bulunan fabrikasında üretim, depolama kapasiteleri ve 

güvenliği artırmaya yönelik çalışmalarını tamamladı.

HAZIRLAYAN: Siegwerk	Türkiye	A.Ş.
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yüzde	150	artırdık,	hem	de	yeni	
aktarım	sistemleri	ile	üretim	
alanına	geçişlerini	kolaylaştırarak	iş	
verimliliği	ve	güvenliğini	de	artırmış	
olduk.	Bunlar	Tuzla	fabrikamızda	
hayata	geçirdiğimiz	çalışmaların	
yalnızca	birkaç	örneği.”	dedi.
Siegwerk	Türkiye,	gelecekteki	
büyüme	hedefleriyle	paralel	olarak,	içerisinde	bulunduğu	
fabrikasının	yeniden	inşa	edilmesine	yönelik	yatırımlarının	
yanı	sıra,	Tuzla’daki	fabrikanın	hemen	arka	tarafında	

bulunan	ve	şirketin	arazisini	iki	
katına	çıkmasını	sağlayan	4.000	
metrekarelik	bir	bina	için	de	
ayrıca	kira	sözleşmesi	imzaladı.	
Tüm	bu	projelerin	yanında,	
Siegwerk	Türkiye,	üretimlerinin	
dijitalleştirilmesi	ve	SAP	
sistemlerinin	iyileştirilmesi	için	

yatırımlar	yapmaya	devam	ediyor.

Kaynak: www.siegwerk.com/en/company/locations/turkey.html.	

Koenig	&	Bauer,	
RotaJET’in	daha	
da	geliştirilmesi	
için	iş	birliğini	
sonuçlandırıyor.	
Koenig	&	Bauer;	yeni	
makine	ile	fleksibıl	
ve	streç	filmler	dijital	
baskısı	ile	dijital	
baskının	büyüme	

alanı	olan	ambalaj	pazarına	yönelik	stratejik	odak	noktasını	
güçlendiriyor.	Önümüzdeki	yıl	RotaJET	temelinde	geliştirilen	
makine,		fleksibıl	ve	streç	filmlerin	baskısına	girecek.	

Koenig	&	Bauer	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Christoph	Müller	

konuya	ilişkin	açıklama	yaptı:		“RotaJET’imiz,		kağıt	ve	dekoratif		
baskı		piyasasında	çok	iyi	karşılandı.	Şimdi	yeni	adımlara;		
dünyanın	en	büyük	oyuncularından	biri	olan	fleksibıl	ambalaj	
ile	devam	etmek	istiyoruz.		Makine,	maksimum	1.380	mm	web	
genişliğine	sahip	olacak,	0,12	ile	0,3	mm	arasında	kalınlıkta	
filmleri	basabilecek.	Koenig	&	Bauer,	yeni	makine	ve	su	bazlı	
mürekkepler	ile	fleksibıl	ve	streç	filmleri		dijital	olarak	basarak,		
sürdürülebilirliği	teşvik	edecek.	Pazarı	değiştireceğiz;	yüksek	
performanslı	endüstriyel	mürekkep	püskürtmeli	(ink-jet)	baskı,		
ekolojik	bir	öncü	olarak	kabul	ediliyor.”	
Mürekkep	püskürtmeli	(ink-jet)	baskı	işlemi	kullanılarak,	
beyaz	ya	da	metalik	gibi	özel	renkler	de	bu	yeni	makine	ile	
basılabilecek.	

Kaynak: www.koenig-bauer.com

Fleksibıl Filmlerin Dijital Baskısında Önemli Gelişme

FlexoKITE,	Apex	International	tarafından	geliştirilip		konularında	
öncülük	eden	Bobst	(fleksografik		baskı),		DuPont	(klişe),	Esko	
(baskı	öncesi)	ve	MacDermid		(plaka)	firmalarının	iş	birliği	ile	
yaşama	geçirildi.			“Bilgi,	İnovasyon,	Teknoloji	ve	Keşif”	(KITE);	
bu	şirketleri,		tek	bir	ürün	alanıyla	sınırlı	olmayan,		gerçek	teknik	
içeriği	sunmak	için	birleştiren,		itici	güçler.		Apex	International	
(aniloks),		iş	ortakları	ile	FlexoKITE	zemininde	en	son	sürüm	
ekipmanları	tam	donanımlı	entegre	iş	akışında	çalıştırıyor	.	
FlexoKITE,	baskı	dönüştürücülerine	ve	markalara,	bitmiş	basılı	
ürüne	odaklanarak,		klişeden	baskıya	işleminin	kapsamlı	bir	
görünümünü	sağlıyor.	Optimum	bir	basılı	ürünün	oluşturulması,			
-plaka	görüntüleme,	plaka	işleme,	aniloks	ve	baskının	senkronize	
edilmesi			hepsi	tek	bir	çatı	altında-		adım	adım	sunuluyor.

FlexoKITE;  flekso baskı atölyesi, seminer serisi ve 
ticari fuar dahil bir dizi etkinliği  kapsıyor... 

FlexoKITE,	iş	akışı	ve	ekipman	engellerinin	üzerine	çıkılarak	en	
iyi	sonuçları	almak	için	ambalaj	dönüştürücüsüne		bilgi	sağlıyor.	
FlexoKITE,	konseptten	makete	ambalaj	üretiminde;		entegre	
iş	akışlarını	kolaylaştırma,	sürekli	iyileştirme	taktikleri	ya	da	
tam	ölçekli	yükseltmeler,	sorun	çözme	için	en	iyi	uygulamalar,	

mürekkep	aktarım	stabilizasyonu,	gravürden	flekso	baskıya	
geçişler		gibi	konular	bilgilenmek	deneyim	kazanmak,	sorun	
çözmek		için	ideal	bir	zemin.		Ambalaj	dönüştürücüleri,		bu	
zeminde,		iş	akışını	daha	yükseğe	ulaştırmanın	nasıl	mümkün	
olacağını	görüyorlar.		FlexoKITE	etkinliğine;	Hindistan’ın	
Nashik	kentindeki	ve	Hollanda’daki	Hapert,		iki	akışlı	video	
donanımlı	Deneyim	Merkezlerinin		herhangi	birinin	ekranından	
ya	da	şahsen	erişilebilmek		mümkün.	Her	iki	merkez	de,	
özellikle	FlexoKITE	iş	birliği	için	Apex	International	tarafından	
oluşturuldu.	

Kaynak: Apex	International	

Apex International ve Sektör Ortakları FlexoKITE’ı Başlattı
FlexoKITE, beş endüstri liderinin iş birliğiyle, iş akışı ustalığı ve baskı mükemmelliği hakkında fikir edinmek isteyen 
fleksografi kullanıcılarına “yeni, daha iyi bir normal” sunmak için yaratıldı. Ambalaj tedarikçileri, markaları ve 
perakendeciler FlexoKITE ile  yüz yüze demolar ve canlı web seminerleri aracılığıyla fleksografik baskı sürecinde 
en iyi uygulamalara anında erişim sağlıyor.
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Tetra Pak’tan Meyve Suyu, Nektar ve Gazsız İçecekler için 
Düşük Enerji Tüketimli Yeni Üretim Hattı

Tetra	Pak,	içecek	işlemeyi	yeni	bir	verimlilik	düzeyine	taşımak	
için	meyve	suyu,	nektar	ve	gazsız	içecekler	için	türünün	ilk	
örneği	olan	yeni	bir	düşük	enerji	tüketimli	proses	hattını	
pazara	sunduğunu	duyurdu.Pastörizasyon,	filtrasyon	ve	UV	ışık	
teknolojilerinin	benzersiz	bir	kombinasyonunu	inovatif	şekilde	
kullanan	üretim	hattı,	içeceklerin	iki	ayrı	akış	halinde	işlenmesi	
ve	aseptik	olarak	birbirlerine	karışmasıyla	nihai	içeceğin	elde	
edilmesini	sağlıyor.	

Yeni	üretim	hattı,	ürünün	tüm	hacmini	pastörize	etmek	yerine	

suyu	ayırarak	sadece	konsantre	ürünü	pastörize	ediyor.	Su	ise	
çok	daha	az	enerji	gerektiren	filtrasyon	ve	UV	ışığı	ile	ayrı	şekilde	
işlem	görüyor.	Yeni	meyve	suyu,	nektar	ve	gazsız	içecekler	hattı,	
enerji	tüketimini	yüzde	67’ye,	yerinde	temizlik,	sterilizasyon	ve	
ürün	değişimi	için	gereken	su	tüketimini	ise	yüzde	50’ye	kadar	
düşürerek	içecek	endüstrisinde	sürdürülebilirlik	çalışmalarına	da	
önemli	katkılar	sunuyor.

Tetra	Pak	Meyve	Suyu,	Nektar	ve	Gazsız	İçecekler	ile	Diğer	
İçecekler	Alt	Kategori	Müdürü	Maria	Norlin:	“Meyve	suyu,	

Smithers’in son özel araştırmasına göre flekso baskının küresel değeri, 2020’deki 167,7 milyar dolardan 2025’te 

181,1 milyar dolara yükselmesi ve sabit fiyatlarla yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) yüzde 1,6 olması bekleniyor. 

Smithers’in		hazırladığı		
2025’de		“Flekso	
Baskının	Geleceği”	
raporuna	göre		flekso	
baskıya		yönelik	ekstra		
talebin		büyük	bölümü;	
yeni	otomasyon	ve	hibrit	
baskı	hatlarının		ambalaj	
dönüştürücülerine		

sağladığı	daha	fazla	esneklik	ve	daha	yüksek	değerli	baskı	
uygulamalarından	yararlanma	seçeneği		sunmasından	
kaynaklanıyor.	

2020’nin	küresel	Covid-19	salgını,	tedarik	zincirindeki	aksaklıklar	
ve	tüketici	satın	almaları	da		flekso	baskının		büyümesinde	bir	
başka	etkili	bölüm.		Kısa	vadede	satın	alma	davranışında	karmaşık	
değişiklikler	olacak.		Fleksoda	ambalaj	işinin	baskın	olması,		
pandeminin	neden	olduğu	gerilemeden	diğer	analog	süreçlere	göre	
daha	hızlı	toparlanacağı	anlamına	geliyor.	

Küresel	ekonomi	istikrar	kazandıkça,	flekso	baskı	talebindeki	en	
büyük	artış	Asya	ve	Doğu	Avrupa’dan	gelecek.		Yeni	flekso	baskı	
satışlarının	2025	yılında,		yüzde	0,4	artarak	1,62	milyar	$	değerine	
ulaşması	bekleniyor.	

Smithers’ın	özel	pazar	analizi	ve	uzman	anketi,	önümüzdeki	beş	yıl	
içinde	flekso	baskı	pazarını	şekillendirecek	aşağıdaki	temel	faktörleri	
belirliyor:	
n Oluklu	mukavva	en	büyük	değer	segmenti	olmaya	devam	edecek,	
ancak	en	hızlı	büyüyen	uygulamalar;		etiket	ve	katlanır	karton	
baskısında.	
n Oluklu	alt	tabakalar	için,	daha	hızlı	çalışma	olan	ve	rafa	hazır	
paketleme	işlerinde	bir	artış	olacak.	Bunun	çoğu,	üç	ya	da		daha	fazla	
renkle	yüksek	renk	çalışması		içerecek,		PSP’ler	için	daha	yüksek	
getiri	sağlayacak.
n Oluklu	mukavva	ve	karton	üretimindeki	devam	eden	büyümeye	
bağlı	olarak	geniş	ağ	kurulumlarında	bir	artış	olacak.	Bu,	son	işlem	

gereksinimlerini	karşılamak	için	yapıştırıcılarının	ekstra	satışını	da		
teşvik	edecek.
n Flekso,	orta	ve	uzun	vadeler	için		en	uygun	maliyetli	
baskı	süreci	olmaya	devam	edecek,	ancak	dijital	(mürekkep	
püskürtmeli	ve	elektrofotografi)	baskıdaki	devam	eden	
gelişmeler,	değişen	tüketici	talebini	karşılamak	için	flekso	
üzerindeki	pazar	baskılarını	artıracak.	Buna	yanıt	vermek	
için	-	özellikle	daha	kısa	süreli	işler	için	-	fleksografik	sürecin	
otomasyonunu	artırma,	bilgisayardan	kalıba	(CtP)	işlemede	
aşamalı	iyileştirmeler,	baskıda	daha	iyi	renk	kontrolü	ve	
görüntülemede	ve	dijital	iş	akışı	araçlarının	kullanımı	olacak.
n Flekso	teknolojisini	geliştirenler,	hibrit	baskı	makineleri	
sunmaya	devam	edecek.	Bir	dijital	baskı	teknolojisi	şirketi	ile	
yapılan	iş	birliğinin	sonucu,	bunlar,	değişken	veri	baskısı	gibi	
dijital	süreçlerin	faydalarının	flekso	hızıyla	tek	bir	platformda	
birleştirilmesine	olanak	tanıyor.
n Üretimini	iyileştirmek	ve	temizlik	ve	hazırlık	sürecinde	
harcanan	zamanı	en	aza	indirmek	için	flekso	klişe	ve	sleeve	
teknolojisinde	iyileştirme.
n Daha	fazla	baskı	süslemesi	ve	sofistike	tasarım	efektleri	
sağlamak	için	daha	gelişmiş	sonlandırma	ekipmanının	gelişimi.
n Su	bazlı	mürekkep	setleri	ve	LED	UV	kürleme	ile	daha	
sürdürülebilir	baskı	çözümlerinin	benimsenmesi.
n Eğilimler	raporda	derinlemesine	analiz	eedilerek	uygulamalar	
bölgesel	pazarları	kapsayan	bir	veri	setinde	nitelendirilmiş.	
Flekso	ekipmanı,	mürekkepler,	klişeler	ve	kılıflar	için	mevcut	
ve	gelecekteki	talebi	takip	eden	tamamlayıcı	veriler	raporda	
mevcut.	Rapor,	giderek	belirsizleşen	bir	ticari	pazarda	gezinmeye	
çalışan	herhangi	bir	flekso	OEM,	baskı	operatörü	ya	da	sarf	
malzemesi	tedarikçisi	için	temel	bir	iş	stratejisi	aracı.	Buna	daha	
fazla	yardımcı	olmak	için,	raporun	tüm	satın	alımları	Smithers’in	
yeni	The	Impact	of	Covid	19	Baskı	Endüstrisi	üzerindeki		bir	
kopyasını	da	içeriyor,	endüstrinin	koronavirüs	pandemisinden	
nasıl	etkileneceği	ve	ondan	nasıl	kurtulacağına	dair	özel	piyasa	
tahmini	senaryoları	veriyor.		

Kaynak: www.smithers.com

Ambalaj Baskısında Artan Talep ile Flekso Baskı Küresel 
Büyümesini Sürdürüyor 

Proses hattı, pastörizasyon, filtrasyon ve UV teknolojisini bir arada kullanarak içeceklerin iki ayrı akış halinde 
işlenmesini sağlıyor.
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nektar	ve	gazsız	içecekleri	işleme	sürecini	tekrar	düşünmemiz	
gerektiğinin	ve	müşterilerimize	üst	düzey	gıda	güvenliği	ile	kalite	
güvencesini	sağlamaya	devam	eden	daha	sürdürülebilir	bir	çözüm	
bulmaya	ihtiyacımız	olduğunun	farkına	vardık.	Yeni,	enerji	
tasarruflu	proses	hattımız	olan,	“Meyve	Suyu,	Nektar	ve	Gazsız	
İçecekler	için	Aseptik	Mikserli	En	İyi	Uygulama	Hattı’nın”	pazara	
sunulması,	daha	sürdürülebilir	ve	verimli	çözümler	arayışında	
geleneksel	proses	yöntemlerinde	nasıl	bir	inovasyon	yaptığımızı	

ortaya	koyuyor.	Mevcut	işleme	hattını	iki	ayrı	proses	akışına	
bölme	kararımız,	müşterilerimize	iklim	koruma	hedeflerine	
ulaşmalarında	onlara	destek	olabilecek	proses	seçeneklerini	
sunmamıza	ve	endüstrinin	küresel	sürdürülebilirlik	çabalarına	
katkıda	bulunmasına	olanak	sağlıyor”	dedi.

Tetra	Pak	Büyük	Orta	Doğu	ve	Afrika	Bölgesi	İçecek	Kategorisi	
Lideri	Selim	Yıldız	yeni	üretim	hattı	ile	ilgili	şunları	söyledi:“Tetra	
Pak	olarak,	meyve	suyu	ve	gazsız	içeceklerin	üretim	metodunu	
gözden	geçirerek	yeni	ve	inovatif	bir	çözümü	pazara	sunduk.	Bu	
yeni	işleme	hattında	sadece	konsantre	miksi	pastörize	ediliyor.	
Büyük	bölümü	oluşturan	su,	filtrasyon	ve	UV	ışık	teknolojisiyle	
sterilize	ediliyor	ve	dolum	öncesinde	konsantre	miksi	ile	aseptik	
mikserde	karıştırılıyor.	Böylece	buhardan,	soğutma	yükünden,	
yerinde	temizlik	(CIP)	ve	yerinde	sterilizasyon	(SIP)	için	gerekli	
sulardan	büyük	oranda	tasarruf	elde	edilirken	işletme	maliyetleri	
ve	ürün	kayıpları	da	en	aza	indiriliyor.	Bu	yeni	işleme	tekniği,	
üreticilerin	karlılıklarını	arttıracak	ve	aynı	zamanda	daha	rekabetçi	
olmalarına	önemli	katkıda	bulunacaktır”.	

Kaynak: www.tetrapak.com.tr

SunChemical Türkiye İzmir ve Gebze olmak üzere üç ayrı tesiste üretim yapıyor. Sıvı mürekkepler, tabaka ofset, 
dergi, mecmua ve gazete mürekkepleri ile dispersiyon lakların üretimlerinin tamamını Türkiye’de gerçekleştiriyor. 
Sürdürülebilir kar marjı ile pazar liderliğini korumayı, ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamayı, çalışan 
gelişimi ve bağlılığını arttırmayı stratejik hedefler olarak belirledi ve bu doğrultuda çalışmalarını yürütüyor. 245 
çalışanı ile Türkiye’de kullanılan her iki kg mürekkepten birini üretiyor olmanın mutluluğunu duyuyor. 

İlk	kurulduğu	
günden	beri	
kuvvetli	bir	Ar-Ge	
altyapısına	sahip	
olan	SunChemical,	
Türkiye	SunChemical	
Merkezinin	üretim	
üssü	konumuna	
getirmesiyle	

etkinliğini	daha	da	arttı.	Ocak	2019’da	Sanayi	ve	Teknoloji	
Bakanlığı’nın	onayı	ile	Ar-Ge	merkezi	belgesini	aldı.	Ar-
Geve	Global	Renk	laboratuvarlarıyla	gerek	üniversiteler	
gerekse	müşteri	ile	iş	birliğiyaparak	ortak	projeler	yürütmeye	
başladı.	Bu	kapsamda,	Türkiye’de	tasarlayıp	Merkezi	Ar-Ge	
laboratuvarlarına	ve	diğer	grup	firmalarına	transfer	ettikleri	pek	
çok	ürün	bulunuyor	ve	yedi	resmi	projeyi	paydaşlarıyla	beraber	
yürütüyor.	SunChemical	Türkiye	2019	yılı	Türkiye	Genel	Sektör	
sıralamasında	en	fazla	Ar-Ge	harcaması	yapan	“356”.“üretimden	
satışlar”	esas	alınarak	yapılan	sıralamada,	Türkiye	genelinde	
“342.”	boya,	vernik	ve	mürekkepler	sektöründe	ise	üçüncü	
büyüklükteki	ihracatçı	firma	oldu.Bünyesindeki	güçlü	ve	yetkin	
Ar-Ge,	satınalma,	teknik	servis	ve	üretim	operasyonları	ile	
birlikte,	hem	yerli,	hem	de	çok	uluslu	firma	kimliğine	sahip.

SunChemical	Türkiye	olarak,	tüm	zamanların	en	etkin	çözüm	

ortağı	olma	vizyonu	ve	küresel	gücü	ve	tecrübeli	ekibiyle	
bölgesinde	sektörünün	öncelikli	tercih	edilen	çözüm	ortağı	ve	
lider	tedarikçisi	olma	misyonu	ile	pazar	liderliğini	sürdürüyor.
Sahip	olduğu	bu	avantajları	kullanarak,	kendisini	sürekli	
geliştirerek,	müşterilerine	taleplerini	en	hızlı,	en	verimli,	en	

yüksek	kalitede,	en	düşük	maliyetle	karşılamak	için	çalışıyor.
‘Sizin	için	çalışıyoruz’	sloganıyla	çıkmış	olduğu	yolda,	küresel	
bilgi	birikimi	ve	tecrübesi,	Türkiye’deki	ekibin	bilgi	birikimi	
ve	tecrübesiyle	harmanlayarak	iş	ortaklarına	aktarıyor.	Tarihi	
boyunca	dünya	çapında	yaklaşık	10.000	ticari	markaya	ve	farklı	
bölgelerde	3000’den	fazla	patente	sahip	olan	Sun	Chemical,	
müşterilerinin	bireysel	ihtiyaçlarını	karşılamak	için	özel	çözümler	
üretmekten	gurur	duyuyor.	

Kaynak: www.sunchemical.com/tr/regions/europe/turkey/

SunChemical Boya Vernik ve Mürekkepler Sektöründe 
Üçüncü Büyüklükteki İhracatçı

HAZIRLAYAN: SunChemical	Türkiye
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COVID-19	salgını,	toplum	üzerinde	olağanüstü	bir	baskılama	
yaparak		dünya	çapında	milyonlarca	insanı	etkileyen	çok	
yönlü		kriz	yarattı.		Dünyadaki	tüketici	profilleri,			önemli	
farklılıklar	taşısa	da			tüm	ülkelerde	ekonomiler,	endüstriler,	
öğretim,			sosyal	ve	iş	yaşamları		salgından	etkilendi.	Alınan	
önlemler	doğrultusunda	fabrikaların	kapanmaları,	tedarik	
zinciri	aksaklıkları,	hareket	kısıtlamaları,		sosyal	ve	endüstriyel	
buluşmaların	gerçekleşmemesi,	geleneksel	bir	ekonomik	
gerilemenin	olumsuz	etkisinin	ötesinde		pandemi,	sağlık,	hijyeni		
ve	dijitalleşmeyi	yaşamın	merkezine		koydu.

Pandeminin		hızı	ve	derinliği;	zaman		zaman		farklılıklar		taşısa	
da	şu	anda	içinde	bulunduğumuz	günlerde		önemli	bir	yükselişte.		
Pandemi	hızlı	yükselişini	sürdürürken		Ege	Denizi	Sisam	adası	
açıklarında	yaşanan	deprem,	İzmir’in	Bayraklı	ilçesinde	büyük	
acılara	yol	açtı.		Yaşadığımız	pandemi		kadar		önemli,		ama	
hep	ötelediğimiz		deprem	gerçeğinin	göz	ardı	edilerek	yapılan	
binaların	altında	kalan	insanlarımız	için		tarifsiz	acılar	yaşadık.		
Bir	kez	daha	deprem		mercek	altına	alındı.		Umut	ediyorum	
bu	kez		daha	büyük	problemler	yaşanmadan,	yeni	canlar	
kaybedilmeden		gerekli	düzenlemeler	ve	yasalar	içinde,		güvenli	
yaşam	standardına	yani	normale	ulaşılır.	

Bugün	çok	ciddi	bir	boyuta	ulaşan,	etkilerini	yoğun	hissettiğimiz		
pandemi,		başta		bireysel	tercihlerimiz,	yaşama,		sosyal,	tüketim,	
alışveriş	alışkanlıklarımız,	çalışma	ve	endüstriyel	üretim	şekilleri	
dahil,	çok	şeyi	değiştirdi.	...	Özellikle	dijtalleşmenin	hızlı	bir	
şekilde		her	alanda	kendini	göstermesi,	pandeminin	dönüştürücü	
gücünü			somutladı.	

Neler Değişti? 
n İnsanlar	ve	işletmeler	salgının	etkisini	hissettikçe,	her	alanda	
yakın	fiziksel	temastan	kaçınma,	sosyal		mesafe	kuralı	yaşamın	
parçası	oldu.	Ancak	hala	topluluklarının;		pandemi		öncesi		fiziki,		
sosyal	alışkanlıklarını	sürdürme	doğrultusunda		bilinçsizce	
direnmesi,		pandemi	yaşanmıyor	gibi	davranması,		hastalığın	
yayılmasını	körüklüyor.	Gelenek	ve	göreneklerimiz,	mevcut	sosyal	
alışkanlıklarımıza	yönelik	bir	aydınlanma	yaşanmasının,	akıl,	
bilgi	eşliğinde	değişiklikler	yapmamızın		gerekli	olduğunu,	yine	
salgının	dönüştürücü	gücü	ortaya	koydu.
n Bireysel	ve	toplu	yaşama	yönelik	hijyen		bilinci	arttı.	Her	alanda	

hijyen	kurallarını	uygulama,	yükselişe	geçti.	Hijyen	ve	sağlıklı	
ürün		tüketme	bilinci	arttı.	Ambalajlı	ürünlere		doğru	yönelim		
oldu.		Beraberinde	de	hijyen	ambalaj	
malzemesi	talebi,		yükselişe	geçti.	Gıda	
markası	sahipleri	ve	ambalaj	tedarikçileri,	
perakendeciler	ve	gıda	hizmeti	sağlayıcıları		
hijyenik	ambalaj	tasarımının	önemini	fark	
etti...
n Alışveriş	alışkanlıklarımız	değişti.	
Daha	fazla		tüketici			e-Ticaret	ile	tanıştı.	
Ürünlerin	kapıda	teslimi		yalnızca	bir	kolaylık	değil,	yaşamda	
kalmamıza	da	önemli	katkısı	oldu.		Pandemi	sonrasında	da	çevrim	
içi	alışveriş	alışkanlığı	devam	edeceği	yönünde		güçlü	bir	eğilim	
söz	konusu.		e-Ticaret	artışı	ile	bu		ticari		alana	yönelik	ambalaj	
gereksinimi	büyürken,	beraberinde	bu	ticari	akışa	uygun	ambalaj	
talepleri	de	yükselişe	geçti.	
n Pandemi	öncesi	de	gündemde	olan	sürdürülebilirlik,		pandemi		
ile	geri	plana	düşmüş	gibi	gözükse	de	tek	kullanımlık	ambalajların	
artışı	ile	birlikte,	sürdürülebilirlik	eskisinden	daha	farklı	bir	
boyutta	önem	kazandı.		
n Çalışma	alışkanlıkları	değişti.	Evden	çalışmak,	pandemi	öncesi	
de		gündemde	olan	bir	konu	idi.		Pandemi	ile	birlikte	evden	
çalışmak		hızla	yaygınlaştı.	Bu	değişim	de		bir	süredir		mercek	
altına	aldığımız	otomasyonun,		artırılmış		gerçeklik	ve	yapay	
zekanın	önemini	ortaya	koydu.		Evde	çalışan	insan	sayısındaki	
hızlı	artış,	uzaktan	çalışmayı	kolaylaştıran	iş	birliğine	dayalı	
çevrim	içi	platformlarda	bir	patlama	yarattı	.		Bu	platformlar,	
üretim	tesislerinde	değil,	ofislerde	çalışanlar	için	özellikle	fayda	
sağladı.		Sonuç	olarak	bir	dizi	teknolojik	uygulamalar;			endüstriyel	
tesis	yöneticilerinin	ekipmanlarını	verimli,	etkili	ve	her	şeyden	
önce	güvenli	bir	şekilde	uzaktan	çalıştırarak,	izlemesini	ve	kontrol	
etmesini	sağladığı	pratikte	anlaşıldı.

n Ürün	tanıtımları,	iş	görüşmeleri,		toplantılar,	konferanslar			
sanal	platformlara	taşındı.		
n Geleneksel	sistemler,	geçmişin	alışkanlıklarıyla			üretmenin	
artık	mümkün	olmayacağı	anlaşılmaya		başlandı.		Ayrıca	bazı	
küçük	iş	alanlarının	dönemlerini	tamamladığı,	yeni	mesleklerin	
ortaya	çıktığı	görüldü.		Yaşananları,				değişimleri	iyi	gözlemlemek,	
bilgilenmek		ve	durum	değerlendirmesi	yapmak,		işletmelerin	

Pandeminin Etkileri Her Alanda Değişimlere Neden Oluyor

GÜNCEL

COVID-19, çok kısa bir süre içinde tüm dünyada insanların sağlığını, küresel toplumu ve ekonomileri büyük ölçüde etkiledi. 
Halen küresel varlığını sürdüren Covid-19, insanların rutinlerini çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Bu değişimlerin bir bölümü 
pandemi sonrasında da kalıcı. 

HAZIRLAYAN: Sibel	Göksel	Aşan,	Editör
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kısa	gelecekte	dahi	varlık	göstermeleri	için		çok	önemli.		
Unutmamalıyız,			yaşamımızın		önemli	bir	bölümü		iş	dahil			
sonsuza	dek	değişti....
n Pandeminin	bir	başka	sonucu,		tedarik	zincirini	ve	üretim	
riskini	azaltmak	için	değer	zincirin		tüm	bölümlerinin		daha	
dijital	hale	dönüşme	gerekliliği,	beklentisi.	Özellikle		konu	
ambalaj	üretiminin	esnekliğini,	direncini	artırmak		stok	seviyeleri	
ve		tedarik	için	yedekleme	planları	kurgulamak	şeffaflık	yaratmak		
bu	da	dijitalleşme	ile	olacak.		Üretkenliği	arttırmak,	otomasyon	
ve	yapay	zeka,	uzaktan	destek	ile	çalışmak	artık	kaçınılmaz...

n Dijital	dönüşüm	Covid-19’la		hız	kazandı.	Ekonominin		
yeniden	yapılanmasını	zorunlu	kılan	pandemi,	üretim	şekillerini	
ve	iş	akışında	da	önemli	değişikliklerin	artık	zorunlu	olduğu	
ortaya	koydu.	Otomasyon,	dijitalleşme		eğilimi	Endüstri		4.0	
ile	uzun	bir	süredir	gündemde	idi.		Ancak	pandemi	ile	bir	
fabrikanın	içindeki	süreci	çok	daha	kolay	ve	daha	güvenli	hale	
getirebilen,		bizi	geleceğe	hazırlayan	teknolojiler		olduğunu		
pratikte	yaşama	olanağımız	oldu.		Bu,		COVID-19’un	endüstriler	
içinde	yaşattığı		en	önemli	derslerinden	biriydi.	Elbette	pandemi	
felaketini		bir	şekilde	geride	bırakacağız,		ancak	yeni	normale	
döndüğümüzde		bu	özel	koşullarda	yararlarına	tanıklık	ettiğimiz		
otomasyon,	dijitalleşme,		endüstrilere		egemen	olacak.	Mevcut	

yapımıza	uygun	doğru	teknolojilerle		üretimimizi	orta	vadede,	
ama		zaman	kaybetmeden	daha	verimli	hale	getirmemek,	
bulunduğumuz	alanlarda	eskiye	göre	devam	etmeye		çalışmak,		
mevcut	gelişmelere	kayıtsız	kalmak,	kurum	ve	kuruluşları	
zamanın	ufalaması	ile	karşı	karşıya	bırakacak.	Bilmeliyiz	ki;		
IIoT,	fabrikalardaki	elektronik	cihazların	bağlanmasına	izin	
veriyor,		böylece	fabrika	yöneticileri	ve	mühendisler,	tek	tek	
makinelerin	performansına	ilişkin	gerçek	zamanlı	verileri	
toplayıp	analiz	edebiliyor.	Yeni	nesil	SCADA	/	DCS	sistemleri,	
fabrika	yöneticilerinin	tesisteki	tüm	cihazları	bağlamasına,	veri	
toplamasına	ve	tüm	tesisin	gerçek	zamanlı	performansını	ölçmek	
için	paylaşmasına	olanak	tanıyor.	Yerleşik	kameralar	ve	sensörler,	
ekipmanın	Uzak	Terminal	Birimleri	(RTU)	ve	Programlanabilir	
Mantık	Denetleyicileri	(PLC)	aracılığıyla	SCADA	sistemine	
sinyal	gönderilmesini	sağlıyor.	Bu	veriler,	SCADA	sisteminin	
sistem	işlevlerindeki	anormallikleri	tespit	etmesini	sağlayarak,	
kullanıcıyı	sorunu	çözmek	için	önlem	alınması	gerektiği	
konusunda	uyarıyor.		Verileri	,	daha	az	iş	gücü	kullanan	tesisler	
için	hayati	öneme	sahip	olup	operasyonel	planlamaya	yardımcı.		
Verilerin	belirli	bir	süre	boyunca	düzenli	olarak	analiz	edilmesi,	
tesis	operatörlerinin	herhangi	bir	anormalliği	tahmin	etmesini,	
insanların	o	belirli	alanda	kalmasının		engellemesini	ve	sosyal	
mesafe	(fiziksel	mesafe)		önlemlerine	uymasını	sağlayabilir.		
Bir		fabrikanın	içindeki	üretim	sürecini	çok	daha	kolay	ve	
daha	güvenli	hale	getiren,	üretimleri	ve	endüstrileri	geleceğe	
hazırlayan	teknolojiler		olduğunu		bilgisi	ve	çözüm	alternatifleri			
artık	masada		ambalaj		üreticilerinin	değerlendirmesini		
bekliyor.		Öncelikle	otomasyonu		bir	sistem	olarak	görmekte	
yarar	var.	Harekete	geçmenin	odak	noktası,		otomasyon.	
Ekonomik	anlamda	kolay	olmamakla	birlikte	,	işletmelerin	
bugün	yeni	normale	alışmasının		ve		gelecekte	en	önemli	noktası	
dijitalleşme...	

Ambalajlama Prosesiniz için SMC Çözümleri

Müşteri	talebi,	sürdürülebilirlik	kaygıları	
veya	e-Ticaret	talepleri	gibi	ambalaj	
sektörünü	etkileyen	tüm	büyük	trendler,	
kaçınılmaz	olarak	içeriğin	hijyenini	
sağlamanın	temeline	geliyor.

Ekipmanınızın Çalışma Şartlarına 
Odaklanın
Hijyen,	korozyon	direnci	ve	temiz	oda	
gereksinimleri	söz	konusu	olduğunda,	ambalaj	endüstrisi	
taviz	vermez.	Günün	sonunda	sağlık	hepimiz	için	önemli.

Yiyecek,	içecek	ya	da	ilaç	üreticilerinin	tümü,	ambalajlama	
işlemlerinin	potansiyel	bir	bulaş	kaynağı	olmadığından	
emin	olmalı.	Ürünler	için	maksimum	hijyen	ve	güvenlik	
koşullarının	sağlanması	ortak	bir	talep.	FDA	gibi	uluslararası	
kuruluşların	bu	konu	etrafında	giderek	daha	fazla	yasama	
yaptığı	göz	önüne	alındığında	daha	da	fazla.

Yeteneklerimizden Yararlanın
Hijyenik	koşullara	karşı	çok	hassas	olan	malzeme	işleme	

ve	ısıtma,	temizleme	ve	yıkama,	
doldurma,	mühürleme	ve	kapatma	gibi	
işlemler	için	aşağıdaki	özelliklere	sahip	
bir	dizi	çözüme	güveniyoruz:
n Gıda	ambalajlamayla	alakalı	
gereklilikleri	karşılayın
n Onaylanmış	ve	dayanıklı	
malzemelerden	yapıldı
n Kimyasal	yıkamaya	dayanıklı.

Kısacası,	ürün	yelpazemiz	proseslerinizin	talep	ettiği	en	
yüksek	güvenlik	standartlarına	uygun.
Aşağıdaki	konularda,	hem	ürününüzün	hem	de	prosesinizin	
hijyenik	koşullarını	sağlayacak	çözümlerimizi	keşfedin:
n Hijyenik	tasarım
n Korozyon	dayanımı
n Sıcaklık	dayanımı
n FDA	uyumu
n Temiz	oda	

İletişim: SMC Turkey Otomasyon A.Ş. www.smcturkey.com.tr

HAZIRLAYAN: Cenan	Pekdemir,	Teknik	Destek	Mühendisi	-	Technical	Support	Engineer	MBA,	Mechanical	Engineer		
SMC	Turkey	Otomasyon	A.Ş
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Panasonic TOUGHBOOK ve ProGlove giyilebilir akıllı tarama teknolojileri, tedarik zincirinin modern sesle kontrol 
çözümlerinde kilit role sahip.

Panasonic Kablosuz Barkod Okuma Deneyimi için Proglove’la 
İş Birliğine İmza Attı

Panasonic,	tedarik	
zincirlerine	yönelik	
çözümlerini	
güçlendirmek	için	
ergonomik	giyilebilir	
teknoloji	lideri	
ProGlove’la	iş	birliğine	
başladığını	duyurdu.	
Pazardaki	en	dayanıklı	
mobil	bilişim	çözümlerini	
sunan	Panasonic	

TOUGHBOOK	ve	ProGlove,	teknolojilerini	birleştirerek	
bağımsız	bir	tarama	çözümü	ya	da	tedarik	zinciri,	depo	
operasyonları,	envanter	kontrolü	ve	perakende	için	Panasonic’in	
sesli	veri	toplama	çözümlerinin	temel	unsuru	olan	bir	ürün	
sunuyor.
 
ProGlove	MARK,	kullanıcıyı	merkeze	alan	tasarımı	ve	sektörel	
kullanım	için	tarayıcıya	sahip	ilk	akıllı	eldiven	olmasıyla	öne	
çıkıyor.	Hafif	ve	dayanıklı	kablosuz	barkod	okuyucu,	barkod	
tarama	süresini	yüzde	50’ye	kadar	azaltabiliyor	ve	hataları	da	
yüzde	33	oranında	düşürüyor.	Kablolu	ya	da	kablosuz	el	cihazı	
ve	yüzük	şeklindeki	tarayıcılarla	aynı	işlevi	yerine	getiren	bu	
çözüm,	operatörlerin	ellerinin	boşta	kalmasını	ve	diğer	işlerini	
tam	kapasiteyle	yapabilmelerini	sağlıyor.	Üretim	ve	lojistik	
sektörlerindeki	statik,	yarı	statik	ve	dinamik	iş	istasyonları	
için	uyumlu	olan	çözüm;	montajda,	malzeme	taşımada,	kalite	
kontrolde,	giren/çıkan	eşyalarda,	toplamada	ve	malzeme	
naklinde	kullanılabiliyor.

ProGlove	MARK	2	serisi,	Panasonic’in	dayanıklı	TOUGHBOOK	
mobil	cihazlarıyla	Bluetooth	başlıkların	bir	arada	kullanılmasını	
sağlayan	esnek	sesli	komut	çözümleriyle,	dahili	barkod	
okuyucularıyla,	kılıf	veya	omuz	askısıyla	ve	TOUGHBOOK	
Omnia	özel	ses	uygulaması	ile	sorunsuz	bir	şekilde	çalışabiliyor.
 
Panasonic	TOUGHBOOK	Avrupa	Çözümler	ve	Mühendislik	
Genel	Müdürü	Jon	
Tucker,	konuyla	
ilgili	şunları	
söyledi:		“Tedarik	
zincirlerinin	birçok	
güçlük	yaşadığı	ve	
her	saniyenin	önemli	
olduğu	bu	ortamda	
ProGlove	Panasonic	
TOUGHBOOK’un	
ideal	iş	ortaklarından	
birisi	oldu.	ProGlove	
ile	birlikte	her	tarama	işine	harcanan	süreleri	kısaltarak	
yatırımın	hızlı	bir	şekilde	şirketlere	geri	dönmesini	sağlayacağız.
 
ProGlove	Stratejik	İnisiyatifler	Başkan	Yardımcısı	Manuel	
Bönisch	de	“Panasonic,	sektördeki	şirketlerin	daha	verimli	
ve	zahmetsiz	bir	çalışma	ortamı	sağlamasına	yardımcı	olmak	
için	dayanıklı,	inovatif	ve	kullanıcı	dostu	çözümler	sunma	
vizyonumuzu	paylaşan	ideal	bir	iş	ortağı”	dedi.	

Kaynak: www.panasonic.com	

Türkiye’deki	tüketicilerin	satın	alma	alışkanlıklarını	inceleyen	
Google	ve	Ipsos,	yaptıkları		Küresel	Perakende	Araştırması	
ile	Türkiye’deki	tüketicilerin	üçte	ikisinden	fazlasının	doğru	
satın	alma	yaptığından	emin	olmak	için,	öncelikle	internette	
araştırma	yaptıklarını	ortaya	koydu.	Araştırma,	bahsedilen	
tüketicilerin	alışverişe	ayırdıkları	zamanın	yarısından	fazlasını	
ise	internete	harcadığını	gösteriyor.	

Müşteri	Sadakati	Dijitalde:	Alış	veriş	tercihlerinin	değişiklik	
gösterdiği	günümüzde	işletmeler,	şirketlerini	ve	ürünlerini	
tanıtmak	için	daha	proaktif	davranmak	ve	internette	seslerini	
duyurmak	zorundalar.	Rekabette	öncü	şirketler	yedi	gün	
24	saat	gelen	talepleri	karşılıyor,	çıkan	dönemsel	fırsatları	
kaçırmıyorlar.	İşletmelerin	bu	denli	verimli	ve	durmaksızın	
satış	yapabiliyor,	daha	da	önemlisi	sadık	bir	müşteri	kitlesi	

yaratabiliyor	
olmasının	
nedenlerinin	
başında	ise	dijital	
pazarlama	geliyor.	

Müşterilerin 
Yüzde 68’i 
Promosyon 
Bekliyor:	Dijital	pazarlama	araçları,	günümüzün	yoğun	
rekabet	şartlarında	işletmelere	veri	setleri	oluşturarak,	
onların	rekabet	gücünü	üst	seviyeye	çıkartıyor.	Verileri	
doğru	okuyabilen	işletmeler	büyürken,	kullanamayanlar	
ise	geride	kalıyor.	Konuyla	ilgili	bilgiler	veren	EG	Bilişim	
CEO’su		Gökhan	Bülbül,	verileri	doğru	toplama	ve	bunları	

Tüketicilerin Yüzde 72’si Önce İnternet Diyor
Alışverişe Ayrılan Sürenin Yüzde 60’ı Çevrim içi Ortamda Harcanıyor
Google ve Ipsos’un gerçekleştirdiği Küresel Perakende Araştırması’na göre, Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 72’si doğru 
seçimi yaptığından emin olmak için alışverişten önce internette araştırma yapıyor. Tüketiciler alışverişe ayırdıkları 
zamanın yüzde 60’ını internette harcıyor. 
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Japonya	merkezli	CNC,	robot	ve	makine	
üreticisi	FANUC,	Türkiye’de	fabrika	
otomasyon	sistemlerine	yönelik	farkındalığı	
arttırmak,	profesyonel	sahada	oluşan	
problemlerin	giderilmesine	yardımcı	olmak,	
nitelikli	işgücünü	ve	üretkenlik	düzeyini	
geliştirmek	üzere	yürüttüğü	eğitimleri	on-line	
platformda	sürdürüyor.	Covid-19	sürecinden	
bu	yana	yaklaşık	13	on-line	eğitim	düzenleyen	
kuruluş,		robotların	ve	kabinetlerin	
tanıtılmasından	başlayarak	robot	kullanımı,	kamera	teknolojisi,	
kaynak	teknolojileri,	kolaboratif	robotlar,	Roboguide	(simülasyon	
programı)	kullanımı,	makine	yükleme-boşaltma	uygulamaları	ve	
sektöre	yönelik	özel	teknolojiler	konularına	eğiliyor.	

Sektöre Kazandırılabilecek En Efektif Değer Eğitim: 
Covid	19’un	başlangıcından	bu	yana	eğitim	başına	115	kişilik	
ortalamayla	toplamda	yaklaşık	iki	bin	kişiye	eğitim	verdiklerini	
söyleyen	FANUC	Türkiye	Genel	Müdürü	Teoman	Alper	Yiğit	
on-line	eğitimlerin	FANUC’un	geçmişteki	ve	mevcut	müşterileri,	
öğrenciler	ve	robot	teknolojileri	hakkında	eğitim	almak	isteyen	
herkese	açık,	temel	ve	ileri	seviye	olarakplanlandığını	belirtti.	
Yiğit,	FANUC’un	on-line	eğitimlere	yönelimin	temel	nedeninin	
Covid-19	salgını	ile	gelişen	fiziksel	mesafe	kurallarına	uyum	
ve	güvenlik	önlemleri	olduğunu	belirtti.	Güvenliğin	yanı	sıra	
internet	bulunan	her	ortamdan	bilgisayar,	tablet	ya	da	telefon	
yoluyla	eğitimlere	katılmanın	mümkün	olmasının	da	önemli	

bir	faktör	olarak	gördüklerini	ifade	eden	Yiğit	
“FANUC,	sektörde	donanım	ve	yazılım	için	her	
bir	önemli	bileşeni	kendi	bünyesinde	geliştiren	
ve	üreten	tek	şirket.	Üstün	fonksiyonel	
güvenilirlik,		en	yüksek	üretkenlik	garantisi	ve	
çevreye	duyarlılık	üçgeninde	geliştirdiğimiz	
ürünlerimizle	teknik	altyapımız	son	derece	
sağlam.	Bu	derinleşmiş	teknik	altyapıyı	
yetişmiş	insan	gücüyle	bir	araya	getirerek	
yaygınlaştırmak,	otomasyon	sistemlerine	

yönelik	bilinci	ve	farkındalığı		geliştirmek	adına	ülkemizin	temel	
gereksiniminin	nitelikli	insan	kaynağı	olduğuna	inanıyor	ve	
projelerimizi	çoğunlukla	bu	hedef	üzerine	kurguluyoruz.	Sektöre	
kazandırılabilecek	en	efektif	değerin	de	eğitim	olduğunun	
farkındayız.”	dedi.	Gelecek	dönem	eğitimlerine	ilişkin	bilgi	
veren	Yiğit,	“Roboguide	(simülasyon	programı)	eğitimlerine	
oldukça	yüksek	ilgi	ve	talep	olduğu	için	off-line	programlama	
eğitimlerine	devam	edeceğiz.	Roboguide’ın	uygulamaya	yönelik	
birçok	farklı	paketi	olduğundan	sırasıyla	tüm	paketler	konusunda	
eğitim	vermeyi	planlıyoruz.	Şu	ana	kadar	Taşıma	(HandlingPro)	
ve	Paletleme	(PalletPro)	konusunda	eğitimler	verdik.	Gelecek	
programlarda	ise	Spot	kaynak	(SpotPro),	Ark	Kaynak(WeldPro),	
Kamera(IRVision)	ve	hareketli	konveyorden	ürün	toplama	
konusunda(IRPick)	eğitimlere	devam	edeceğiz.”	açıklamasında	
bulundu.

Kaynak:	https://www.fanuc.eu/tr/tr

Türkiye’de Fabrika Otomasyon Sistemlerine Yönelik 
Farkındalık Artıyor
FANUC, çevrim içi eğitimlerle robotik üretim sektörünün geleceğine yön veriyor.  150 milyar dolarlık küresel otomasyon 
pazarında yaklaşık yüzde 60’lık paya sahip olan, 640 binin üzerinde kurulu endüstriyel robotuyla sektörün lider 
üreticisi konumundaki FANUC, Türkiye’de fabrika otomasyonuna yönelik farkındalığı arttırmak ve nitelikli işgücü 
yetiştirmek üzere sürdürdüğü eğitimlere devam ediyor. Covid-19 salgını ile eğitimlerini çevrim içi platforma taşıyarak 
eğitim boşluğu oluşmasını engelleyen kuruluş, şu ana dek yaklaşık iki bin kişiye verdiği eğitimlerle robotik üretim 
sektörünün geleceğini şekillendiriyor.

işleyerek	müşteri	kazanma	konusunda,	özellikle	KOBİ’lerin	
daha	proaktif	davranmaları	gerektiğine	dikkat	çekti.	Bülbül	
sözlerini	şöyle	sürdürdü:	“Günümüz	müşterisinin	talepleri	
yüksek,	alternatifleri	ise	çok.	Dolayısıyla	işletmeler	dijital	
pazarlama	araçları	ile	veri	bazlı	pazarlama	araçlarıyla	hedef	
kitleye	ulaşmalılar.	Google	ve	Ipsos’un	gerçekleştirdiği	
araştırmada,	küresel	ölçekte	tüketicilerin	yüzde	68’inin	
bir	önceki	alışverişlerine	özel	promosyonlar	ya	da	fırsatlar	
beklediği	vurgusu	dikkat	çekici.	İşletmeler	bu	talebi	yeni	bir	
kampanya	ile	karşılayabilirler.	Bunu	yapabilmek	için	de	dijital	
pazarlama	araçlarını	etkili	şekilde	kullanmaları	gerekiyor.”	

KOBİ’lere Ücretsiz Dijital Pazarlama Desteği: EG	
Bilişim,	özel	olarak	geliştirdiği	dijital	pazarlama	stratejileriyle	
işletmeleri	hedef	kitleye	ulaştırmada	yetkin	ekibi	ile	her	bir	
kampanyayı	hedefe	ulaşacak	şekilde	optimize	ediyor.	KOBİ’lere	
özel	olarak	Eylül	sonuna	kadar	ücretsiz	bir	kampanya	sunan	
EG	Bilişim,	KOBİ’lerin	dijital	pazarlama	yolculuğuna	katkı	
sağlıyor.	2011	yılında	kurulan	EG	Bilişim	Teknolojileri,	Google	
reklamları,	SEO	çalışmaları	ve	sosyal	medya	reklam	yönetim	

hizmetleri	konusunda	
küçük	ve	orta	
büyüklükteki	kurumlara	
hizmet	veriyor.	2016	
yılında	Google	SMB	
Premier	Partner	
Programı’na	dahil	olan	
EG	Bilişim	Teknolojileri,	
dijital	pazarlamayı	
maliyet	olmaktan	çıkarıp	
yatırıma	dönüştürme	
amacıyla	çalışıyor.	EG	
Bilişim	Teknolojileri,	
müşterilerine	dijital	
pazarlamayla	ilgili	yeni	
stratejiler	sunarken,	
dijital	pazarlama	alandaki	gelişmeleri	değerlendirerek	yeni	yol	
haritaları	da	belirliyor.	

Kaynak: www.ipsos.com/tr-tr	www.egbilisim.tr
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Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile İnomist İletişim Danışmanlığı iş 
birliğinde ve CLPA (CC-Link Partner Association) sponsorluğunda 
düzenlenen “Koronavirüs Sonrası Yeni Dünya Düzeni: Dijital Dönüşüm 
Ekosistem Buluşmaları” webinarları serisi, alanında uzman isimleri bir 
araya getirmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde dijital dönüşümün 
ve dijital güvenliğin ne derece önemli olduğunun ele alındığı webinar 
serisinin üçüncüsü, Ekim ayında Türkiye Bilişim Derneği İkinci Başkanı 
Mehmet Ali Yazıcı’nın moderatörlüğünde, Türk Standardları Enstitüsü 
TSE Uzmanı İnan Özkan, Vestel Operasyonel Projeler Geliştirme Grup 
Müdürü Mehmet Güresin, Procenne CEO’su Resul Yeşilyurt ve CLPA 
Türkiye Müdürü Tolga Bizel’in katılımıyla gerçekleşti.

Koronavirüs Sonrası Yeni Dünya Düzeni: Dijital Dönüşüm 
Ekosistem Buluşmaları “Dijitalleşmiş İşletmeler Hayatta Kalacak”

Rekabetin	çok	hızlı	değiştiği	yeni	
dünya	düzeninde	KOBİ’ler	başta	
olmak	üzere	tüm	sanayicilerin	
yeni	üretim	biçimlerine	
geçiş	yaparak	sürdürülebilir	
büyüme	sağlayabilmesi	için	
dijitalleşme	sürecini	bir	an	
önce	başlatmaları	gerektiğini	
söyleyen	CLPA	Türkiye	Müdürü	
Tolga	Bizel,	şunları	vurguladı:	
“İçinde	bulunduğumuz	pandemi	
sürecinde	üretim	başta	olmak	
üzere	hayatın	her	alanında	dijital	

dönüşüm	zorunlu	hale	geldi.	Dijital	dönüşüme	mesafeli	
yaklaşan	kurumların	yok	olma	tehlikesi	ile	karşı	karşıya	
olduğunu	söyleyebiliriz.	Özellikle	ekonominin	lokomotifi	
olan	KOBİ’lerin	zaman	kaybetmeden	üretim	süreçlerinde	
esnek	ve	akıllı	fabrika	sistemlerini	kurmaları,	seri	üretim	
yerine	tüketicilerin	kişiselleştirilmiş	üretim	taleplerine	
cevap	verecek	şekilde	stratejilerini	oluşturmaları	gerekiyor.	
Akıllı	fabrikalarda	robotlar	dahil	üretim	hattındaki	tüm	
makine	ve	sistemlerin	birbiriyle	çok	hızlı	bir	şekilde	
haberleşmesi	gerçekleşmeli.	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.	
Dijital	ve	akıllı	fabrikalar	haberleşme	sistemleri	sayesinde	
küresel	salgınlar	ya	da	farklı	nedenlerle	tesise	uzaktan	
erişim	sağlamanın	zorunlu	olduğu	durumlarda	da	üretimin	
kesintisiz	devamına	imkan	tanıyor.	Bu	noktada	ise	devreye	
çok	hızlı	iletişim	ve	kontrol	imkanı	sağlayan	endüstriyel	
haberleşme	sistemleri	giriyor.	CLPA’nın	en	yeni	teknolojisi	
olan	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	daha	kolay	hale	geliyor.	Bu	sayede	üretimde	rekabet	
gücünü	artırmaya	katkıda	bulunan	CC-Link	IE	TSN;	gıda,	
ilaç,	beyaz	eşya,	otomotiv	ve	bina	otomasyonu	gibi	pek	
çok	farklı	sektörde	makine	ve	proses	kontrolü	için	ideal	
çözümler	sunuyor.’’

İş Sürekliliğini Kaybetmemek 
için Dijital Dönüşüm Artık Bir 
Seçenek Değil Zorunluluk: 
Covid-19	pandemisinin	tüm	
şirketler	için	iş	sürekliliğini	
tehdit	eden	bir	unsur	olarak	
ortaya	çıktığını	ifade	eden	Vestel	
Operasyonel	Projeler	Geliştirme	
Grup	Müdürü	Mehmet	Güresin,	
“Kriz	dönemlerinde	görülen	bir	
refleks	olarak	daha	korumacı	
bir	yaklaşım	sergileyen	firmalar,	
sonrasında	ise	iş	sürekliliğini	
kaybetmemek	adına	çözümün	aslında	dijital	dönüşüm	
sürecinde	saklı	olduğunu	keşfettiler.	Bu	sayede	Covid-19	
sürecinin	dijital	dönüşüm	sürecine	hız	kazandırdığını	
söyleyebiliriz.		Diğer	süreçlerde	olduğu	gibi	üretim	
süreçlerinde	de	otomasyon	ve	dijitalleşmenin	iş	sürekliliğini	
devam	ettirme	ve	üretkenliği	arttırma	konusunda	şirketlere	
büyük	fırsatlar	sunduğu	yadsınamaz	bir	gerçek.	Şirketlerde,	
robotik	sistemler	ile	üretim	yapmak,	üretim	hatlarından	
akıllı	cihazlar	ve	sensörler	ile	veri	toplamak,	yapay	zeka	ve	
algoritmalar	ile	verileri	analiz	etmek	gibi	farklı	ölçeklerde	
dijitalleşme	çalışmaları	yapılıyor.	Bu	çalışmaların	yerinde	ve	
doğru	uygulanması	şirketlere	inanılmaz	ölçüde	katma	değer	
yaratabiliyor.	Bu	konular	şimdiye	kadar	öncelikle	maliyet	
optimizasyonu,	verimliliği	artırma	ya	da	rekabet	avantajı	
kazanma	gibi	konular	olmuştu,	ancak	pandeminin	etkisiyle	
beraber	dijitalleşme,	üretimin	devamı	ve	sürdürülebilirliğini	
sağlamak	gibi	bir	misyon	edindirdi.	Bu	bağlamda	Covid-19	
beklenmedik	bir	şekilde	dijital	dönüşümün	hızlandırıcısı	
oldu.	Üretim	sektörü	de	içinde	bulunduğumuz	salgın	
sürecinde	dijitalleşmeden	faydalanarak	üretim	şekillerini	
değiştirmesi	gerektiğinin	farkına	vardı.	Vestel	Elektronik	
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olarak	biz	de	Türkiye’de	dijital	dönüşüm	çalışmalarını	hızla	
yürüten	öncü	firmalardanız.	Üretim	hatlarımızda	operatörle	
birlikte	çalışabilen	kolaboratif	robot	teknolojilerine	
çok	önem	veriyoruz.	Bu	teknoloji	de	bize	ileri	seviyede	
esneklik	katıyor.	Fabrikalarımızda	robot-insan	iş	birliği,	
robotların	ve	makinelerin	birbiri	ile	konuşması	gibi	çeşitli	
dijital	teknolojiler	ile	verimliliği	ve	kaliteyi	en	üst	seviyeye	
taşıyoruz.	Bu	teknolojilerin	yaygınlaşması	ve	robotik	iş	
gücünün	artması	istihdamı	daha	da	nitelikli	hale	getiriyor”	
şeklinde	konuştu.

İşletmelerde Riskleri Önlemek 
için Dijital Güvenliğe Yatırım 
Şart: İşletmelerin	dijital	
dönüşümlerini	gerçekleştirirken	
yol	haritalarının	ilk	maddesine	
dijital	güvenlik	stratejilerini	
belirleme	konusunu	almaları	
gerektiğini	vurgulayan	Procenne	
CEO’su	Resul	Yeşilyurt;	dijital	
dönüşümü	destekleyen	IoT,	
yapay	zeka,	makine	öğrenimi	
gibi	teknolojiler	geliştikçe	dijital	
güvenlik	sorunlarının	da	artış	

göstermeye	başladığına	dikkat	çekerek	şu	açıklamalarda	
bulundu:	“Fiber	altyapı	ve	mobil	haberleşmenin	
yaygınlaşmasıyla	birlikte	özel	sektör	ve	kamu	kurumları	
elektronik	ortamı	her	geçen	gün	daha	yoğun	kullanıyor.	
Böylece	daha	fazla	değerli	bilgi	elektronik	ortama	taşınmaya	
devam	ediyor.	Dijital	dönüşümün	gelişmesiyle	ciddi	oranda	
yeni	veri	doğarken	verilerin	korunması	ve	siber	saldırıların	
önlenmesi	de	iş	hayatı	için	çok	büyük	önem	teşkil	etmeye	
başladı.	Aynı	zamanda,	özellikle	içinde	bulunduğumuz	
dönem	gibi	kritik	zamanlarda	uzaktan	erişimle	çalışanların	
sayısında	ciddi	oranda	artış	yaşanabiliyor.	İşletme	
dışında	çalışmanın	yoğunlaştığı	bu	dönemde	de	dijital	
güvenlik	çözümlerinin	kurum	ve	kuruluşlar	açısından	
gittikçe	daha	çok	önem	kazanan	bir	zorunluluk	olduğunu	
düşünüyoruz.	Uzaktan	çalışılan	dönemlerde	işletmelerin	
alabilecekleri	başlıca	önlemleri;	verileri	yetkisiz	erişimlere	
karşı	korumak	ve	dosyaların	güvenliği	için	Donanımsal	
Güvenlik	Modülü	kullanmak,	uçtan	uca	şifreleme	özelliği	
olan	ürün	ve	çözümler	sayesinde	güvenli	veri	transferi	
ve	veri	kullanımı	sağlayarak	IoT	iletişimlerini	ve	mobil	
uygulamaları	güvenli	hale	getirmek,	kişisel	veri	güvenliği	
için	güçlü	şifreleme	teknolojileri	kullanmak,	HSM	cihazları	
ile	e-posta	güvenliğini	sağlamak,	şifreleme	ve	şifre	çözme	
işlemleri	için	yüksek	performanslı	ürünleri	seçmek,	
veri	tabanı	sistemleriyle	kritik	bilgileri	güvende	tutmak	
şeklinde	sıralayabiliriz.	Verilerin	gizliliğini,	bütünlüğünü,	
kullanılabilirliğini	korumak	ve	genel	güvenliği	sağlamak	
için	ürün	ve	hizmet	sağlayan	Procenne	olarak,	güvenlik	
risklerine	ve	tehditlerine	karşı	ürün	ve	hizmetlerimizle	
iş	ortaklarımızın	işlerini	güvenli	şekilde	sürdürmelerine	
katkıda	bulunuyoruz.”

“Standartlar Bizim Ortak Dilimiz”: Standartları	rehber	
edinen	üretim	faaliyetlerinin	ve	süreç	tasarımlarının;	
birlikte	çalışabilirlik,	yeniden	kullanılabilirlik,	tekrar	

edilebilirlik,	siber	güvenlikle	
ilgili	bilgi	birikimi	ve	farkındalık,	
terminolojilerin	uyumlaştırılması,	
farklı	üreticiler	arasında	tutarlılık,	
performans	denetimi,	güvenlik	
değerlendirmesi,	tedarik	zincirinin	
bütünlüğü	ve	güvenliği	gibi	birçok	
fayda	sunduğunu	dile	getiren	
Türk	Standardları	Enstitüsü	
TSE	Uzmanı	İnan	Özkan,	
“Üretimden	hizmet	sektörüne,	
tarımdan	yazılım	sektörüne	
kadar	standartlar	bizim	ortak	
dilimiz.	Standardizasyon	faaliyetlerine	entegre	olan	bir	
dijital	dönüşüm	ile	hem	siber	güvenlik	gereksinimlerinin	
doğru	şekilde	ve	doğru	zamanda	tanımlanması	hem	de	etkin	
bir	sınama	mekanizması	içerisinde	güvenli	dönüşümün	
yapılabilmesi	sağlanıyor.	TSE	Bilişim	Teknolojileri	Test	ve	
Belgelendirme	Dairesi	Başkanlığı	olarak	biz	de	ülkemizin	
dijital	dönüşümünde	etkin	bir	rol	oynuyoruz.	Bilişim	
sektörünün	yazılım	kalitesine	ve	siber	güvenlik	alanındaki	
ihtiyaçlarına	cevap	verebilmek	için	belgelendirme	ve	
test	faaliyetlerini	sürdürüyoruz.	Siber	güvenlik	alanında	
gerçekleştirdiğimiz	faaliyetlerin	bir	kısmını	ise	şu	şekilde	
sıralayabiliriz;	TS	EN	ISO/IEC	27001	Bilgi	Güvenliği	Yönetim	
Sistemi	Belgelendirmesi,	TS	ISO/IEC	15408	Ortak	Kriterler	
Belgelendirmesi,	Kripto	Modül/Algoritma	Belgelendirmesi,	
Kart	Erişim	Cihazı	Belgelendirmesi,	Elektronik	Kimlik	
Doğrulama	Sistemi	Belgelendirmesi,	TSE	K	505	Temel	Seviye	
Güvenlik	Belgelendirmesi	ve	Değerlendirmesi,	Sızma	Testi	
Uzmanı	(Beyaz	Şapkalı	Hacker)	Belgelendirmesi,	Sızma	Testi	
Firma	Belgelendirmesi	ve	Sızma	Testleri”	diye	konuştu.

Dijital Dönüşümü 
Gerçekleştiren Kurumlar 
Fark Yaratıyor: COVID-19	
ile	mücadele	sürecinde	dijital	
dönüşümü	gerçekleştiren	
kurum	ve	kuruluşların	fark	
yarattıklarını	ifade	eden	Türkiye	
Bilişim	Derneği	İkinci	Başkanı	
Ali	Yazıcı,	“Dijital	dönüşüm	
teknolojilerinin	geliştirilmesi,	
üretilmesi	ve	kullanımının	
yaygınlaşması	standartların	
önemini	ortaya	koydu.	

Performansın	yanı	sıra	hem	ortak	çalışabilirlik	hem	de	
güvenlik	açısından	standartlara	uyumun	rekabetçilik	
endekslerinin	yükseltilmesinde	firmalara	önemli	kazanımlar	
sağlayacağını	düşünüyoruz.	Standartlara	yön	vermek	ise	
geleceği	şekillendirmeye	ve	fark	yaratmaya	aracılık	edecek.	
Bu	kapsamda	Türkiye	Bilişim	Derneği	ve	Türk	Standartları	
Enstitüsü	arasında	imzalanan	iş	birliği	protokolü	ile	ulusal	
bilişim	standartlarının	oluşturulması	ve	uluslararası	bilişim	
standartlarının	izlenmesi	faaliyetleri	‘Bilişim	Standartları	
Platformu’	aracılığıyla	yürütülüyor”	diyerek	sözlerini	
tamamladı.	

Kaynak: www.eu.cc-link.org
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Covid-19 salgını ile önemli sıkıntılar içine düşen tüketiciler, üreticiler için e-Ticaret gerçek bir çıkış noktası oldu. Dijital 
dönüşümü vurgulayan pandemi ile eşi görülmemiş internet erişimi ve akıllı cihaz penetrasyonu yaşandı. e-Ticaret 
kanallarına olan güven hızla gelişti. İnsanlar alışveriş yapma şeklini değiştirdi. Çoğu insan e-Ticaret sayesinde   
pandemiden uzak kaldı.  

Ambalajlar e-Ticaret için Gözden Geçirilerek İyileştirilmeli

Geniş	bir	tüketici	kesim,	pandeminin	
yarattığı	koşullardan	dolayı		e-Ticaret	
ile	tanıştı.	Bu	gelişme		e-Ticaretin	
mevcut	yükselişine		yepyeni	bir	boyut	
kazandırdı.	Salgın			yalnızca		tüketicinin		
değil,	pandeminin	yarattığı	tıkanıklığı	
aşmaya	çalışan		üreticinin	de	e-Ticaret	
ile	tanışmasını	sağladı.	Mevcut	çevrim	
içi	satıcılara,	yenileri	eklendi.	Üreticiler,		
kısa	sürede	yeni	satış	alanında	varlık	
göstermeye	başladılar.	e-Ticaretteki	hızlı	
büyüme,	çevrim	içi	perakendecilerin	
giderek	artması;		tümünün	ambalaj	
malzemeleri	kullanarak	önemli	miktarda	
siparişleri	yerine	getirdiği	anlamına	
geliyor.	Güçlü	bir	e-Ticaret	stratejisine	
sahip	perakendeciler,	gerçek	mekanda	
faaliyet	gösteren	muadillerinden	daha	fazla	
esnekliğe	sahipken		e-Ticarete	yeni	girenler	
ve	küçük,		bağımsız	e-perakendeciler,	
e-Ticaretin	zorlukları	ile	tanıştılar.	Ancak	
yaşanan	pandemi	döneminin	gerçeklerini	
kavrayıp	çabuk	öğrenen		ileri	görüşe	sahip	
perakendeciler,		dijitalleşmeyi	benimseyerek	e-Ticaret	kanallarını	
içeren	çok	kanallı	bir	modele	geçmenin	gerekliliğinin	farkına	
varıp	doğru	tedarik	zincirine	yatırım	yapmaya	yöneldiler.	Bütün	
bu	oluşumlara	rağmen	ulaşımın	artması	ve	yepyeni	ambalaj	
sorumlulukları	ile	karşı	karşıya	kaldılar.		e-Ticaret	satışlarına	
yönelen	firmaların	fark	ettiği	bir	diğer	konu	da	ürünleri	için	kısa	
sürede	ambalajlar	temin	etme		gerçeği	idi.	e-Ticarette	dolaşıma	
giren		ürün		ambalajlarının		raflardan	alınan	ürünlerinkinden	
farklı	olduğu	konusu,	daha	geniş	bir	kesim	tarafından	onandı.	
Bu	hızlı	uygulamada	ürünün	kimliğinin	doğru	değerlendirildiği,		
doğru	malzemenin		kullanılması	gereksinimi		dikkate	alınması	
gerekiyordu.	Çekici,	kişiselleştirilmiş		ambalajlar,		e-Ticarette	ayrı	
bir	öneme	sahip.	Bu	gelişme,	çoğu	ambalajın	e-Ticaret		gerçeğine	
göre	güncellenmesini		hatta	yeniden	optimize	edilmesini	
gündeme	getirdi.	

Markalı	e-Ticaret	ambalajı,	müşteriler	üzerinde	doğru	ilk	izlenim	
yaratmalı.		Müşteriye	hasarlı	bir	kutunun	ulaşması,	tüketicide	

tarafından	unutulmaz.	e-Ticaret	ambalajı,		
ürünleri	niteliğini	yansıtan	bir	uzantı	
olduğu	unutulmamalı.	Ambalajlar		e-Ticaret	
dolaşımına	giren	ürünlerin	hasarını	önlemek,	
tüketiciye	başarılı	şekilde	ulaşmasını	sağlamak,	
bir	anlamda		tüketici	deneyimini	iyileştirmek	
için	yenilenmeli.	Ortaya	çıkan	önemli	
bir	eğilim,	minimum		koruyucu	ambalaj		
kullanmayı	sağlamak;	bu	doğrultuda		birincil	
ve	ikincil	ambalajları	tek	bir	ambalaj	olarak	
birleştirmek.		

Ambalaj	tasarımcılarının,		dönüştürücüye	
verdikleri	hizmetlerini,		mevcut	değişim	
ve	gelişmelere	göre	güncellemelerinin	
tam	zamanı.	Yeni	ambalaj	tasarımlarında;			
e-Ticaretin	derinliğinin	keşfedilmesi	ile	
yüzeye	çıkmış	büyük	eğilimlerin	kavranması	
ve	e-perakendecilerin,	tüketici	taleplerinin	
dikkate	alınması	çok	önemli.	Çünkü		iyi	
ambalaj	tasarımı,		gelecek	normalin		
zorluklarına	da	bir	anlamda	yanıt	olacak	
(“Pandeminin	Ambalaja	Etkileri”	yazımızda	

tasarımdaki	eğilimlere	yer	verdik).

e-Ticarette Kullanılan Malzemeleri Yeniden 
Değerlendirmek:  e-Ticarete	uygun	ambalaj		tasarlanırken	
çeşitli	ambalaj	malzemeleri	ve	bunların	artı	ve	eksileri,	
sürdürülebilirlik	özellikleri	dikkate	alınmalı.	Sert	plastik	ambalaj	
ve	fleksibıl	ambalajlar	e-Ticarette	önemli	rollere	sahip.	Fleksibıl	
ambalajlama		genellikle	daha	uygun		maliyetli.		Vakumlu	ve	
koruyucu	atmosferli	ambalajlama,	gıdaların	korunmasına	
yardımcı	olurken,	ürünleri	nakliye	sırasında	kirleticilerden	
korumak	için	bir	bariyer	sağlıyorlar.	Son	dönemlerde	fleksibıl	
ambalaj	için	devreye	giren	dijital	baskı;	marka	ürün	tanıtım	
sunumlarında	çok	iyi	fırsatlar	sunuyor.	Ayrıca	sert	plastik		
ve	fleksibıl	ambalajlar	koruma	için	bir	arada	kullanılması		
e-Ticarette	uygun	bir	seçenek.	

e-	Ticarette	en	yaygın	kullanılan	ambalaj,	oluklu	mukavva	kutu.	
e-Ticaret	ambalajının	şu	anda	geleneksel	rafta	paketlemeden	üç	
ila	dört	kat	daha	sağlam	olması	gerekiyor.	Ambalajların		uygun	
mekanik	koruma	sağlaması	gerekiyor.		Aslında,	ürün	hasarını	
önlemek	için	e-Ticaret	onaylı	ambalajın	test	edilmesi,	e-kanallar	
için	optimize	edilmesi	ve	doldurma	hızı	ve	üretkenliği	için	
teknoloji	tarafından	etkinleştirilmesi	gerekecek.		Birçok	üretici		
e-Ticaretle	gönderimi	kolaylaştıran	ambalajlar		arıyorlar.	
Ambalaj	üreticisi		e-Ticaret	ile		etkileşimi		sürdürürken,	
üretimlerini	hızlandırmalı,	sağlık	ve	hijyene	de	odaklanmalı.	
Aslında		en	büyük	koruma,	genellikle	ambalajların	bir	arada	

HAZIRLAYAN: Sibel	Göksel	Aşan,	Editör

Yeni ticaret kanalında 
hız ve üretkenliği artırmak 

için bu teknolojilerden 
tam olarak yararlanmak, 

ambalajların yeniden  
tasarımı için yeni 

yaklaşımlar gerektirecek; 
örneğin, birincil ve ikincil 

ambalajların birleşme 
olasılığı yüksek.
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kullanımı		ile	mümkün	oluyor:		Kraft	kağıdı,	
yastıklar,	kalıplanmış	hamurların	bir	arada		
kullanılması	buna	örnek.	Fakat		önemli	olan	
ürün,	e-Ticaret	için	doğru		malzemeyi	seçmek,	
dayanıklı	ambalaj	oluşturmak.	Ambalaj	
tasarımcıları,	müşterilerin	çevrim	içi	satın	alma	
tercihlerini	karşılamak	için	ambalaj	üzerine	
getirilen	ek	fiziksel	talepler	konusu	üzerine	
odaklanmaya	başladılar.		Elbette		deneyimli		
ambalaj	tasarımcılarının	devreye		girmesi	
yararlı.	Tasarımcılar	için	işin	püf	noktası;	
ürünün	korunmasını,	tüketicinin	kapısına	
ekstra	bir	nakliye	artışına	neden	olmadan		
sağlam	bir	şekilde	ve	çekiciliğini	artırarak	
sunumu	sağlayacak		ambalajı		geliştirmeleri.	e-Ticaret	marka	
sahipleri	ve	perakendeciler	için	ambalaj,		tüketici	üzerinde	iyi	bir	
izlenim	bırakmada	en	önemli	fırsat.	

Çevre		konusu,	sürdürülebilirlik	e-Ticarette	kullanılan	ambalaj	
için	de	çok	önemli.	Çünkü	giderek	daha	fazla	tüketicide	
eko-bilinç	gelişiyor.		Tasarımcı	e-Ticarete	yönelik	ambalaj	
yaratırken		ambalajın	koruyuculuğu,	çekiciliğinin	yanı	sıra		
sürdürülebilirliğini	de		yeniden	düşünmesi	gerekiyor.	Atıkların	
azaltılması,	finansal,		çevre,	tüketici	ve	döngüsel	ekonomi		
açısından		çok	önemli.		Sürdürülebilir	ambalaj,	e-Ticarette	
kullanılanlar	da		dahil	olmak	üzere	tüm	modern	tedarik	
zincirleri	için	olmazsa	olmazı.	Üstelik,	sürdürülebilirlik,	yakın	
zamanda	ortadan	kalkacak	bir	eğilim	de	değil...	Hatta	pandemi	
ile	sürdürülebilirlik	kavramı	yenilendiğini	ve		konumunu	

güçlendirdiği	de	biliniyor.		Ambalajda	
sürüdürülebilir	alternatifler	değerlendirilirken,		
sürdürülebilir	nakliye	konusu	ile	birlikte	ele	
alınmalı.		Ambalajların		daha	az	yer	kaplayacak	
şekilde		olması	sürdürülebilir	nakliyeye		bir	
katkı.	Yeni	teknolojiler	burada	da	devrede.	

Sonuç		çevrim	içi	alışveriş,	e-Ticaret	hızla	
büyürken,			ambalaj	üreticilerinin		de		mevcut	
stratejileri		üzerinde	düşünmesi	ve	sonuç	
olarak,	yenilemesi,		hatta	değiştirmesi		çok	
önemli.	Ambalaj	tasarım	ve	üretimlerini	
gözden	geçirerek	e-Ticaretin	taleplerini	
karşılayan		ambalajlar		yaratmak,	bu	ticari	

seçeneğin	zorluklarının	dikkate	alınması,			konuya	ilişkin	
çok	şeyin	farkında		olunması	ile	mümkün.	Bütün	bunları	
kapsayan	akıllı		ambalaj		stratejileri		geliştirildiğinde				yeni	
normale	ulaşıldığında	ambalaj	üreticisinin	kendisini			yeniden	
konumlandırılması	da,	çok	daha	kolay	ve		başarılı	olacak.	Bu	
gelişimi	yakalayan	her	ambalaj	üreticisine		geleceğin	kapılarını		
kolayca		açılacak.

Geleceği		algılayan	yeni		perakendeciler	öğrenecek	ve	
dijitalleşmeyi	benimseyerek	e-Ticaret	kanallarını	içeren	
çok	kanallı	bir	modele	geçecek.	Artan	müşteri	beklentileri,	
pazarda	artan	rekabet	ve	tedarik	zinciri	kesintilerinin	artan	
yaygınlığı	onlara	başka	seçenek	bırakmıyor.	Çok	kanallı	bir	
modele	başarılı	bir	şekilde	dönmek	için	perakendecilerin	dijital	
dönüşümlerinde.	
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Corona virüs dünyada pandemik bir boyut alınca, temas halinde yürüttüğümüz aktivitelerin çoğu dijital ortamlara 
kaymaya başladı. Eğitim ve iletişime büyük boyutta etki eden COVID-19, ekonomiye de etkisiyle beraber e-Ticaret 
yükselişe geçti. 

Dijital İş Süreci ve Yepyeni Dijital Baskı Alternatifi ile e-Ticaret 
için Oluklu Mukavva Ambalajları Hızlı Üretmek Mümkün

Pandemi	ile	ilgili	ülkeler	kısa	
sürede	tedbir	aldı	ve	temas	
gerektiren	birçok	aktivite	askıya	
alındı.	Tedbir	amaçlı	bu	kapama	
ve	kontrollü	eylem	planları,	
işletmeleri	olumsuz	etkilendiği	
gibi	e-Ticaret	hizmeti	veren	
işletmelerin	de	yoğunluğunu	
arttırdı.	Evlerinde	kalan	insanlar	
market	ihtiyaçları	dahil,	kıyafet,	

mobilya	ve	kozmetik	gibi	alışverişlerini	internet	üzerinden	seçtiler.	
e-Ticaretin	pratik	olması,	insanların	saniyeler	içinde	ürüne	
ulaşabilmesi,	kampanya	ve	indirimlerin	çokluğu,	temassız	ödeme,	
ürün	çeşidinin	fazlalığı	ve	en	önemlisi	evden	çıkma	ihtiyacının	
duyulmaması	bu	süreçte	e-Ticaretin	artmasına	öncü	oldu.	Yalnızca	
market	alışverişi	yapanlar	sonrasında,	teknoloji,	kozmetik,	giyim	
ve	hatta	dekoratif	ürünleri	de	satın	almaya	başladılar.	Bu	bağlamda	
ürünün	ambalajı	lojistik	destekle	tüketiciye	kolay	ulaşımı;	kağıt	
ürünleri	sektörüne	de	dinamizm	kazandırdı.	Sağlık	–	Hijyen	–	
Sürdürebilirlik	ve	Çevreyle	barışık	üretim	yeni	dünyanın	eğilimi	
oluverdi.	

Kağıt	ürünleri	alt	kırılımı	olan	karton	ambalaj	tarafında	ise;	yüzde	
11	olan	pazar	payımız	yükselerek	Avrupa’da	üçüncü	sıraya	ulaştı.	
Pandemi	sürecinde	ihtiyaçların	karşılanma	şekilleri	ve	alışveriş	
alışkanlıkları	doğal	olarak	değişti.	Buna	bağlı	olarak	‘’Temassız	
Teslimat’’	ibaresi	de	hayatımıza	girdi.	Yemek	siparişlerinde,	
kargolarda	‘’Temassız	Teslimat’’	ifadesini	sıkça	duyar	olduk.	
Pandemi	sürecinin	bir	sonucu	olarak	satın	alma	alışkanlıklarımız	
değişti.	e-Ticaretin	öne	çıkmasıyla	ambalaj	sektörü	önem	kazandı	
ve	kargo	şirketleri	de	bu	süreçten	yararlanan	diğer	bir	sektör	oldu.	
Hızla	büyüyen	e-Ticaret	ile		hızlı	bir	şekilde		oluklu	mukavva	
ambalaj	gereksinimi	arttı.	Oluklu	mukavva	kutularda	hızlı		
e-Ticaret	taleplerini		karşılamak,	iş	sürecinin	dijitalleşmesi	ve	dijital	
baskı	ile	mümkün.	

Pandemi	ile	yalnızca	e-Ticaret	
değil,	tüm	dünyada			üretimde	
mevcut	olan	dijitalleşme	
eğilimi,		daha	da	öne	çıktı.	
Dijitalleşme,	ilk	tasarım	
dosyasından,		üretilen	son	
etiket	veya	kutuya	kadar,	
ambalaj	üretiminin	tüm	
adımları	birbiriyle	bağlantılı	
hale	getiriyor.		Tasarım	
aşamasındaki	bir	değişiklik,	
ister	düzen	ister	yapısal	
olsun,	sonraki	tüm	adımlara	

otomatik	olarak	iletilecek.	Baskı,	kesme	ve	katlama	gibi	sürecin	her	
aşamasındaki	belirli	görevler	dijitalleştirilmiş	çözümlerle	otomatik	
hale	getirilerek	çok	daha	hızlı	bir	geri	dönüş	süresi	sağlanacak.
Bununla	birlikte,	pazardaki	genel	beklenti,	yüksek	üretim	oranları	
gerektiren	yüksek	üretim	dijital	baskı	makinelerinin	ve	son	
işlem	ekipmanlarının	daha	fazla	benimsenmesini	göreceğimiz	
doğrultusunda.	İş	akışı	düzeyinde,	Durst	yüksek	düzeyde	
otomatikleştirilmiş,	tam	entegre	iş	akışı	sistemlerine	olan	talebin	
hızlanmasını	öngörüyor.

Delta	SPC	130,	Durst’un	halihazırda	seramik	ve	etiket	baskı	
segmentlerinde	2005	yılından	beri	başarıyla	kullandığı	single-pass	
baskı	sistemlerinin	en	son	neslini	temel	alıyor.	Koenig&Bauer	
ve	Durst	iş	birliğiyle	ortaya	çıkan	SPC	130,	yüksek	performans,	
dayanıklılık,	kalite	ve	güvenilirliği	garanti	etmek	için	tasarlandı.	
Rakipsiz	çok	yönlülük	ve	düşük	bakım	gereksinimleri	sunuyor.
Uygun	oluklu	mukavva	veya	karton	malzemeden	yapılan	Birincil	
Gıda	Ambalajları,	gıdayı	doğrudan	çevreler.	Burada	da	ambalajın	
dışı,	baskılı	yüzey	ile	gıda	arasında	herhangi	bir	doğrudan	temas	
olmaksızın	basılıyor.

Durst’un	çevreye	duyarlı	özel	olarak	geliştirdiği	SQTS	sertifikalı	
WT	FOOD	SP	mürekkebi	tamamen	gerçek,	doğa	dostu	ve	su	
bazlıdır.	Kokusuz,	esnek,	kalıcı,	parlak	ve	aşınmaya	dayanıklı	olan	
WT	FOOD	SP	mürekkebin	almış	olduğu	sertifikalar	aşağıdaki	
gibidir;
n SQTS
n GMP	Production
n SwissOrdinance
n Nestlé-compliant
n EuPIA
Oluklu	mukavva	için	özel	olarak	geliştirilen	mürekkeplerimiz	
organik	pigment	ve	özel	reçine	teknolojisine	dayalı	olup,	monomer	
ve	mineral	yağ	içermiyorlar.	

Oluklu	mukavva	üreticilerine	dijitalle	
tanışmaları	için	geliştirdiğimiz	iki	
aşamalı	bir	önerimiz	var.	Deneyim	
kazanmak	için	bir	başlangıç	makinesi	
ile		yola	çıkmalarını	öneriyoruz.	Su	bazlı	
Durst	WT	250	başlangıç	için	olabilecek	
en	iyi	seviyedir.	WT	250	ile	günde	
ortalama	5.000m2	baskı	yapılabilir.	Bir	
sonraki	aşamada	SPC	130	gibi	single-
pass	bir	makine	tercih	edilebilir.	Bu	da	
ortalama	günde	75.000	ila	100.000m2 
arasında	baskı	elde	etmenizi	sağlayacak.

Kaynak: www.saatcioglu.com.tr

HAZIRLAYAN: Serdar	Saatçioğlu,	Genel	Müdür	Saatçioğlu	Dış	Ticaret	A.Ş.	

Oluklu mukavva pazarında dijital baskı 
teknolojisinin artması, birçok avantajı ve 
yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Dijital 

baskının öncü ve yenilikçi firması Durst, oluklu 
mukavva sektörüne iki  farklı makine türü ile 

yeni bir soluk getiriyor. 
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Salgının Üretime Getirdiği Esneklik İhtiyacı

Pandemi	süreci	ile	birlikte	ticaret	
anlayışı,	dünya	genelinde	bir	
yenilenme	sürecini	gösteriyor.	Esasen	
ticaret	anlayışındaki	değişimin,	
yapısal	olarak	yaşandığını	bilniyordu.	
Ancak	pandemi	ile	birlikte	bu	değişim	
artık	görünür	hale	geldi.

Bu	durumun	en	belirgin	
yansımalarından	biri	e-Ticarette	oldu.	e-Ticaret	hacminin	tüm	
dünyadaki	artışı	ile	birlikte	Türkiye’de	de	yükseldi.	Tüketiciler	
kimi	zaman	ürüne	ve	lokasyona	erişim	kısıtları	sebebiyle	lojistik	
destek	olarak	e-Ticareti	tercih	etse	de	bu	sipariş	metodu	artık	
yaşantılara	iyice	girdi.	Bu	sebeple	oluklu	ihtiyacı	e-Ticaret	
yapan	firmalarda	bariz	bir	şekilde	artarak	ve	çeşitlendi.	Oluklu	
üreticilerinin	çeşitlenen	ve	anlık	gelişen	siparişlerini	yönetme	
konusunda	çoğu	zaman	sıkıntı	çekmişler,	fazla	vardiyalarla	
üretimlerini	tamamladılar.	Üretim	ve	diğer	proseslerde	karşılaşılan	
engellerle	konvansiyonel	üretim	ile	mücadeleye	çalışıldı.	Üretim	
adeti	yükselen	ambalajların	son	dakikada-anlık	siparişlerine	
ve	bu	dönemde	kullanımı	azalıp	üretim	adeti	düşen	ürünlerin	
ambalaj	siparişlerine	cevap	vermek	için	tek	çözüm	noktası	olarak	
konvansiyonele	başvuruldu.	Böyle	bir	dönemde	dijital	üretimden	
fayda	sağlanamadı.

Ancak	bundan	sonra	görünen	o	ki;	üretim	miktarları	değişken	
olabilecek	ve	sipariş	şekli	anlık	olarak	gelişebilecek.	Bu	şekilde	
konvansiyonel	üretimin	cevap	vermesi	yetersiz	kalabilir.	
Bunu	görebilen	üreticiler,	var	olan	yüksek	adetli	işlerinin	yanı	
sıra,	değişken	üretim	metoduna	ayak	uyduracak	sistemleri	
değerlendirecek.	İster	orta	ister	büyük	ölçekli	olsun	hemen	her	
çaptaki	firma,	karlılığın	ve	sürdürülebilirliğin	adet	ile	değil,	
müşteriye	sunduğunuz	esnek	hizmet	ile	mümkün	olduğuna	
kanaat	getireceklerdir.	Pandemiden	önce	olmasa	bile	artık	ihtiyacı	
görecekler.

Covid-19	öncesinde	ve	sonrasında,	hem	fleksibıl	ambalaj	tarafında	
hem	de	oluklu	ambalaj	tarafında	dijital	baskı	üretimi	ile	ilgili	
olan	ihtiyaç	hepimizin	malumudur.	Covid-19	esnasında	yaşanan	
hızlı	ve	anlık	gelişen	tüketim	ihtiyacı	esnekliği	gerektirdiğinden,	
dijitalleşmenin	önemi	daha	fazla	ortaya	çıktı.	Ancak	dijitalleşmede	
de	atacağınız	adımın	sunulan	çözümle	eşgüdümlü	ve	onun	
çerçevesinde	ilerlemesi	söz	konusudur.	Buna	ek	olarak	iki	ambalaj	
ürününün	yurt	içi	ve	yurt	dışı	satış	oranları	farklılık	gösteriyor.	
Dolayısıyla	yaşanılan	zorluklar	ve	oluşan	ihtiyaçlar,	aynı	ürün	
ambalajı	grubundaki	firmalarda	da	farklı	yaşanabiliyor.	Ancak	
sektörel	olarak	genele	baktığımızda,	tam	zamanında	ve	ihtiyaç	
kadar	üretimi	sağlayan	dijitalleşme	ihtiyacı	bir	gereklilik	haline	
geldi.

Pandemi	sürecini	dünyanın	geneli	evinde	geçirirken,	karbon	
salınımının	ve	hava	kirliliğinin	azalmasını	hepimiz	takip	
ettik.	Bununla	birlikte	ambalaj	ürünlerinden	de	bu	anlamda	
beklenti	oluşmaya	başladı.	Ürünlerin	gerektiği	sağlamlıkta	
ambalajlarda	kullanılıp	hasara	uğramaması	ve	geri	dönüşlerin	

yaşanmaması	bu	duruma	bir	örnek.	Diğer	
bir	örnek	de	doğru	hacimlerde	ambalaj	
kullanımı	ile	lojistikte	ambalaj	miktarında	
israfın	önlenmesi	hedefleniyor.	Elbette	statik	
olarak	konvansiyonel	yöntemin	son	dakika	
terminlerin	gerçekleştirilmesinde	çözüm	
sunması,	bu	anlamda	mümkün	değil.	Uluslararası	
lojistikte	yaşanan	sorunlar,	statik	üretimin	
tamamlanmasına	kadar	geçen	sürenin	üzerine	

ilave	oluyor	ve	ihracat	gerçekleştiren	firmalarımıza	dezavantaj	
olarak	yansıyor.	

Elektroser,	ambalaj	üreticilerinin	ihtiyaçlarını	bu	anlamda	çok	iyi	
biliyor	ve	dinamik	çözümler	sunuyor.	Elektroser’in	vizyonu	bu	
doğrultuda,	farklılığın	ve	esnekliğin	oluşturulduğu	dinamik	bir	
çözüm	olarak	dijitalleşmeden	geçiyor.	Üreticilerimizin	yaşadıkları	
rekabet	zorluklarının	yanında	üretimdeki	kayıplarını	azaltmayı	ve	
verimliliklerini	artırmayı	dijitalleşme	ile	hedefliyoruz.	Bu	sayede	
statik	sistemlerine	göre	dinamik	bir	sistem	sunarak	esnekliklerini	
ve	iş	adetlerini	artırıp	cirolarındaki	karlılığa	katkı	sağlamayı	
amaçlıyoruz.

Etiket	alanında	tanıttığımız	SCREEN	TruepressJet	L350UV+	ink-jet	
UV	dijital	etiket	baskı	makinesinin	kurulumları	ile	bu	esnekliği	ve	
verimliliği	etiket	üreticilerimizde	gerçekleştirme	fırsatımız	oldu.
Bunun	yanında	Hanway	firmasının	oluklu	ambalaj	üreticileri	
için	geliştirdiği	Glory	1604	ve	Glory	2504	dijital	baskı	makineleri	
ile	ilerliyor	.	Hamur	tip	kağıtlarda	yüksek	bir	kalite	ve	verimlilik	
sunan	sistemler,	150	metre/dakika	hızda	çalışabiliyor.

Fleksibıl	ambalaj	alanında	Türkiye	Temsilcisi	olduğumuz	SCREEN	
firması	şu	anda	tamamlanmış	durumda	olan,	PacJet	FL830	
ürün	ismiyle	830	mm	eninde	beyaz	baskı	yapabilen	su-bazlı	
ink-jet	makinenin	tanıtımını	Mart	2021’de	gerçekleştirecek.
Yüksek	kalitede,	75metre/dakika	hızda	çalışabilen	sistem,	
düşük	ve	orta	tirajlı	işlerde	firesiz	bir	çözüm	sunacak.	Su-bazlı	
mürekkep	kullanması	sebebiyle,	gıdaya	uyumlu	işlerin	de	adresi	
olacak.1200	dpi	çözünürlüğe	sahip	baskı	sistemi,	ilk	etapta	PET	
ve	OPP	malzemelere	
baskı	yapacak.	Fleksibıl	
ambalajın	yanı	sıra	
başka	ürünlerde	de	
değerlendirilebilecek	
sistem,	üreticilerin	yeni	
pazarlar	oluşturmasına	
büyük	katkı	sağlayacak.

Kaynak:www.elektroser.com

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



52 Pack Converting

GÜNCEL

İlk Türk matbaası Osmanlı döneminde 1674 doğumlu İbrahim Müteferrika tarafından Sait Efendi ile birlikte 16 Aralık 
1727 tarihinde İstanbul’da kuruldu. Geçen üç asırlık süre içerisinde teknolojinin ilerlemesi, yeni icatlar ve çeşitli baskı 
tekniklerinin gelişimi ile bugün çok daha gelişmiş ve verimli baskı makinelerini görüyoruz. Ancak sadece geçtiğimiz 
10 yıl içerisinde tüm üretim alışkanlıklarımızı alt üst edecek öyle bir yeni baskı teknolojisi ortaya çıktı ki, sektöre dair 
öngörülerimizi tekrar şekillendirme ihtiyacı hissettirdi. Dijital adını verdiğimiz bu baskı teknolojisine duyduğumuz 
merak ve dolayısıyla beklentilerimiz de o oranda yüksek. Peki, piyasa da bizimle aynı beklentide mi? Gelin bu sorunun 
cevabını hep birlikte arayalım.

Fujifilm ile Dijitale Adım Atanlar Kazanıyor

Bizden	daha	farklı	beklentiler	içerisinde	olsa	gerek	ki,	üreticiye	
gelen	son	kullanıcı	talepleri	gün	geçtikçe	farklılık	gösteriyor.	
Çağımızın	rekabetçi	piyasa	ortamında	karşımıza	çıkan	sabırsız	
tüketici	profili	aynı	gün	içerisinde	iş	teslimi	taleplerinde	
bulunmaya	hatta	yaptığı	revizyonları	anlık	basılı	olarak	görmeyi	
ve	bunu	yaparken	de	bekleme	salonunda	kahvesini	yudumlamayı	
tercih	ediyor.	Tüketiciler,	tercihlerine	uygun	hizmet	verebilen	
üreticileri	tercih	ederken	daha	yüksek	ücret	ödemeye	razı	oluyor.

Yeni müşteri Profili Ne İstediğini İyi Biliyor!
Üreticiler	işlerinin	değerini	ölçerken	üretim	adetlerini	belirleyici	
olarak	görmüş	olsalar	da	günümüzde	müşterileri	artık	stok	
bulundurmak	istemiyorlar.	Üretimleri	ve	yüksek	kira	giderleri	buna	
elverişli	değil.	Bu	nedenle	de	tüketici	hızlı	teslim	ve	ihtiyaçları	
kadar	ürüne	daha	fazla	bedel	ödemeye	razı	oluyor.	Ne	istediğini	
iyi	bilen	ve	matbaacısından	da	beklentisi	yüksek	olan	yeni	müşteri	
profili,	bilindik	reklam	mecralarının	yanı	sıra	ürününe	ait	ambalajı	
da	pazarlama	materyali	olarak	kullanabileceğinin	farkında.	
Gerekirse	ürettiği	emtianın	ambalajını	da	kişiselleştirerek	daha	çok	
müşteri	kazanabileceğini	biliyor.	Böyle	bir	kaygı	içerisinde	olan	bir	
üretici	matbaacısıyla	fiyat	pazarlığı	yapmayacak.
 
Konvansiyonel Sistemler ile Dijital Sistemler Birlerine 
Alternatif Değil Aksine Tamamlayıcı Sistemlerdir
Aynı	zamanda	lokal	işletmelerin	sayısı	gün	geçtikçe	artıyor.	Bu	
işletmeler	yüksek	üretim	kapasitelerine	sahip	değil	ve	daha	butik	
ve	karlılığı	yüksek	ürünler	ortaya	çıkarıyorlar.	Onlar	da	biliyor	
ki	yüksek	karlılığa	sahip	ürünlerinin	ambalajlarını	en	kaliteli	
olanlardan	seçmek	durumundalar.	Tek	bir	koşul	ile;	düşük	adette.	
Müşterilere	karşı	sorumluluğumuz	bizi	zaman	içerisinde	dijital	
teknolojileri	kullanmaya	teşvik	edecek	hatta	bir	adım	ötesinde	
müşteri	gözünde	bizi	vazgeçilmez	kılacak.	Rekabet	gücümüzü	
kazanacağız	ve	daha	yüksek	karlılıklar	elde	edeceğimiz	farklı	bir	
müşteri	portföyü	kazanacağız.	İşte	bu	noktada	konvansiyonel	
sistemler	ile	dijital	sistemler	arasındaki	farkı	burada	daha	net	idrak	

edeceğiz.	Bunlar	birbirlerine	alternatif	değil	aksine	tamamlayıcı	
sistemler.	Üretim	tercihlerimiz	arasında	dijitalin	de	bulunması,	çok	
kısa	bir	sürede	varlığından	bile	haberdar	olmadığımız	bambaşka	bir	
dünyanın	kapılarını	açacak.	

Fujifilm Türkiye Geniş Ürün Ağıyla Yanınızda
Fujifilm	Türkiye	olarak	dijital	üretimin	yukarıda	bahsedilen	
tüm	avantajlarına	sahip	olabileceğiniz	giriş	segmentinde	saatte	
155	m2	üretim	hızına	sahip	Acuity	serisinden,	saatte	1.450	m2 
üretim	kapasitesine	ulaşan	Onset	X	modeline	kadar,	işletmenizin	
ihtiyaçlarına	yönelik	çok	çeşitli	çözümler	sunuyoruz.	

Tüm	modellerimizde	bulunan	iş	akış	ve	renk	yönetim	
yazılımları	ile	baskı	ve	renk	kalitesinde	standardı	oluşturup,	iş	
süreçlerini	kolaylaştırıyoruz.	Fujifilm	olarak	yine	ihtiyaca	uygun	
sunabildiğimiz	tam	otomasyon,	¾	otomasyon	ya	da	manuel	
istifleme	seçenekleri	ile	daha	az	iş	gücü	gerektiren	sistemlere	
dönüştürmenin	yolunu	açıyoruz.	

CMYK	dört	rengin	yanı	sıra	Light	
Cyan	ve	Light	Magenta,	Orange	
ve	Beyaz	mürekkep	seçenekleri	
ile	renk	uzayınızı	genişletmek	
ve	ofset	benzeri	baskılar	elde	
etmek	de	mümkün.	UV	baskı	
teknolojisinin	bir	diğer	avantajı	
sayesinde	yüksek	örtücü	özelliğe	sahip	beyaz	mürekkepler	
ile		şeffaf	ve	renkli	malzemelere	de	hız	kaybetmeden	baskı	
yapabilir,	metalize	malzeme	kullanımı	ile	etkileyici	efektler	
elde	edebilirsiniz.		Fujifilm	Onset	teknolojisinin	sunduğu	bir	
diğer	benzersiz	özellik	ise	gerçekleştirdiğiniz	Onset	yatırımı,	
ilerleyen	yıllarda	baskı	ihtiyaçlarınızın	ve	kapasitenizin	artması	
durumunda	yerinde	yükseltilebilir	(upgrade)	ve	yeni	bir	makine	
yatırımı	gerçekleştirmeden	daha	hızlı	ve	yüksek	kapasiteli	bir	üst	
modele	geçiş	sağlamış	olursunuz.	Fujifilm’in	dünyanın	en	gelişmiş	
pazarlarında	ve	Türkiye’	de	uzun	yıllardır,	özellikle	oluklu	mukavva	
ambalaj	sektöründe	edindiği	tecrübe,	bilgi	birikimi	ve	personeli	ile	
dijital	gelişiminizi	başlatabilir,	ihtiyaçlarınız	doğrultusunda	adım	
adım	geliştirerek	üretiminize	katma	değer	sağlayabilirsiniz.	

Kaynak: www.fujifilm.com.tr

HAZIRLAYAN: Tuğrul	Turgay,	Fujifilm	Ink-jet	Dijital	Baskı	Çözümleri	Satış	Uzmanı
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Sanayi	kuruluşlarının	Endüstri	4.0’a	doğru	evrimleşmesi,	yönetim	
açısından	bir	takım	zorluklar	doğuruyor.	CPS	(siber-fiziksel	
sistem)	sayesinde,	çok	büyük	miktarlarda	gerçek	zamanlı	veri	
fabrikadan	karar	vericilere	akmaya	başladı.	Bu	veriler,	Endüstri	
4.0’ın	çekirdeğinin	oluşturuyor.	Değerlendirilemeyen	ya	da	analiz	
edilemeyen	bilginin	şirketler	açısından	bir	önemi	yoktur.	Herhangi	
bir	karar	verilmeden	önce	verilerin	etkili	iletim,	temizlik,	arıtma,	
sıralama	ve	depolama	ihtiyacı	vardır.

Veri	toplama,	bir	ağ	altyapısını	ve	ekipman	vasıtasıyla	bilgi	aktarma	
anlamına	geliyor.	Üretilen	ve	paylaşılan	çok	büyük	miktarda	veri	
dikkate	alındığında,	“Büyük	Veri	(Big	Data)”	teknolojileri	çok	
önemlidir.	Bununla	birlikte,	veri	toplama,	bu	verilerin	iletimi	
ve	bu	doğrultuda	organizasyonel	süreçlerin	düzenlenmesi;	
Endüstri	4.0’a	geçişte	gereklidir,		ancak	tek	başına	yeterli	değildir.	
Bu	doğrultuda,	bu	veriler	sadece	değer	zinciri	boyunca	karar	
verme	süreçleri	oluşturmakla	kalmamalı,	çalışanların	ve	karar	
vericilerin;	kaliteyi	atırma,	kaynakların	verimli	kullanılması	sağlama	
konularındaki	kararları	en	hızlı	ve	etkili	biçimde	alması	için	gereken	
sürenin	azaltılmasını	sağlamalı	ve	zamanla	onları	bu	görevlerden	
kurtarmalıdır.

SISTRADE,	firmanızı	dördüncü	sanayi	devrimine	geçirmek,	üretim	
hattınızı	optimize	etmek,	otomatikleştirmek	ve	kontrol	etmek	için	
gereken	araçlara	sahiptir.	Sistrade’in	en	önemli	uygulamalarından	
biri,	endüstriyel	süreci	planlama,	veri	toplama,	denetlemek	ve	
kontrol	etmek	için	çözümler	sunan	Üretim	Yürütme	Sistemi	
(MES)’dir.	SISTRADE	hızlı	karar	alma	süreçlerini		destekleyen	
verileri	sunarak,	verimliliği	artırmayı	sağlayan	çözümler	sunar.
Üretim	veri	toplama	ve	işleme	konsepti	içerisinde	SISTRADE’in	
sunduğu	ana	çözümlerden	biri	web	tabanlı	bir	İzleme,	control	
ve	veri	toplama	yazılımı	olan	SCADA,	operatörlerden,	makine	
sensörlerinden,	PLC’lerden	(Programlanabilir	mantık	kontrolörleri)	
gelen	verileri	otomatik	olarak	alır.	SCADA,	tüm	makinelere,	
operatörlere	ve	süreçlere	ilişkin	verileri	gerçek	zamanlı	ve	üç	
boyutlu	olarak	sunarak,	verimsiz	süreleri	azaltmaya	olanak	sağlar.

Otomatik	veri	toplamanın	firmalar	için	neden	faydalı	olduğunu	
anlamak	önemlidir.	Otomatik	veri	toplama	ile	insan	müdahalesi	
en	aza	indirildiğinden,	hata	olasılığını	da	en	aza	iner;	bu	sayede	
veri	güvenilirliği	ise	önemli	ölçüde	artar.	Bunun	yanı	sıra	firmalar	
makine	hızı	ve	arıza	süreleri	gibi	bilgiler	hakkında	güvenilir	verilere	
sahip	olurlar.

Firmalar	açısından,	güncel	olmayan	üretim	verileri	üzerinden	
yapılan	analizlere	dayanarak	verilen	kararların;	güncel	maliyetleri	

düşürme,	fireyi	azaltma	ve	karlılığı	artırma	gibi	hedefleri	
gerçekleştirmek	konularında	ne	kadar	faydalı	olabilir?	Bu	
hedeflere	hedeflere	nasıl	ulaşabilir?	Bunun	hedeflere	ulaşılması	
için	yöneticiler	gerçek	zamanlı	ve	doğru	bilgiye	ihtiyaç	duyuyorlar.	
Otomatik	veri	toplama,	üretim	yönetimi	ile	ilgili	kararların	
alınmasında,	doğrudan	makinelerden	ve	operatörlerden	gelen	
güncel	verilerin	kullanılması	dolayısıyla	maksimum	üretim	
verimliliğine	erşilmesine	olanak	sağlar.
Otomatik	veri	toplama	sistemi	ile	makine	durumu,	anlık	ve	
ortalama	hız	ile	ilgili	verileri	alabilirsiniz,	hazırlık	ve	üretim	süresini,	
tüketilen	malzeme	ve	üretim	miktarlarına	erişebilirsiniz.	Etkili	
varlık	yönetimi	ve	teslimatların	zamanında	yapılmasının	sağlanması	
açısından	sağlanan	gerçek	zamanlı	olay	duruş	süresi	bilgileri	
önemlidir.	Tüm	bu	bilgilere	gerçek	zamanlı	erişim,	yalnızca	daha	
yüksek	bir	endüstriyel	performansa	katkıda	bulunmakla	kalmaz,	
aynı	zamanda	firmanızın	en	yüksek	kalite	standartlarını	karşılama	
taahhüdünü	destekleyen	kalite	kontrol	süreçlerini	izlemeyi	
kolaylaştırır.

Çözümümüzün	temel	amacı,	üretim	veri	kayıtlarına	insan	
müdahalesini	azaltmak	ve	aynı	zamanda	veri	güvenilirliğini	
önemli	ölçüde	iyileştirmektir.	Üretim	alanından	veri	toplama,	
veri	toplama	kartlarının	yanı	sıra	standart	PLC	(örneğin	Omron	
veya	Siemens)	kullanılarak	yapılabilir,	ayrıca	halihazırda	
OPC	sunucusu,	XML	ve	ilişkisel	veri	tabanı	-	SQL	Server	gibi	
standart	protokolleri	kullanıyoruz.	Her	projenin	gereksinimleri	
doğrultusunda	farklı	uygulama	platformları	mevcuttur.	Bu	tür	bir	
sistemle,	firmanızın	nasıl	gelişebileceği	konusunda	fikir	sahibi	
olabilmek	için	firmamızın	halihazırda	Türkiye’de	uyguladığı	
Sistrade	çözümlerinden	daha	iyi	ne	olabilir?	Bu	sebeple,	
“Konveyör”	proje	uygulamamıza	dikkatinizi	çekmek	isteriz.	
Bu	proje	üretim	sahası	ve	depo	arasında	üç	konveyör	bandının	
montajından	oluşuyor.	Üretim	alanında	palet	depoya	gönderilecek	
şekilde	hazırlanır	ve	operatör	her	bir	paleti	kayış	üzerine	
yerleştirir,	daha	sonra	sistem	paletin	barkodunu	okur	ve	depoya	
otomatik	transfer	yapar.	Tüm	bu	aktarım	işlemi;	paletlerinin	
ekranlar	üzerinden	izlenebilmesi	dolayısıyla	palet	referansları,	
tam	konumları	bilgileri	gibi	verilerin	güvenilirliğini	garanti	eder,	
hata	olasılığını	ve	insan	müdahalesini	en	aza	indirir.
 
Sonuç	olarak,	Sistrade®	
yazılımı	firmaların	
üretim	süreçlerini	
otomatikleştirmelerine,	
üretim	hatlarını	optimize	
etmelerine	ve	Akıllı	Fabrikalara	dönüşmelerine	olanak	tanır.	
Endüstri	4.0	kavramı	verimliliği	artırarak,	piyasa	değişimlerine	
gereken	tepkiyi	hızlı	ve	doğru	biçimde	vermeyi	sağlayan,	firmaların	
tüm	üretim	ve	yönetim	süreçlerinden	ve	diğer	kaynaklardan	en	
yüksek	değeri	elde	etmelerini	sağlayarak	yepyeni	bir	gerçeklik	
haline	geliyor.	Baskı	ve	ambalaj	endüstrisi	de	SISTRADE’in	sunduğu	
Endüstri	4.0	için	yönetim	yazılımı	çözümlerinden	yararlanarak	bu	
geçekliye	uyum	sağlayabilir.

İletişim: inov@sistrade.com		www.sistrade.com

Baskı ve Ambalaj Firmalarının 
Endüstri 4.0 Yolculuğu

HAZIRLAYAN: SISTRADE	-	Software	Consulting	S.A
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2013	yılında	kurulan	Enviropet,	geri	dönüşüm	alanında	PETçapak	
üretiminde	hem	tonaj	hem	de	ciro	bazında	Türkiye’de	ilk	üç	şirket	
arasında	yer	alıyor.	Başta	gıda	ambalajı	ve	PET	levha	olmak	üzere	
çeşitli	sanayi	kollarına	hammadde	sağlayan	Enviropet,	daha	önce	
Kurtköy	tesisinde	kullandığı	TOMRA	AUTOSORT®ayıklama	
makinesinden	memnuniyetleri	doğrultusunda	yine	TOMRA	
teknolojilerini	tercih	ederek	yeni	tesisinde	güçlü	otomasyon	
altyapısı	ile	üretim	kapasitesini	arttırıyor.		25	bin	m2	açık	ve	5	bin	
m2	kapalı	alana	sahip	yeni	tesisi	ile	Enviropet,	kapasitesini	üç	kat	
arttırıyor.	Her	iki	tesiste	aylık	3500-4000	ton	gibi	bir	girdi	malzeme	
işlenerek	toplam	2	bin	ton	PET	flake	üretimi	gerçekleştiriliyor.	

Bir	sonraki	hedeflerinin	şişeden	şişeye	geri	kazanım	olduğunun	
altını	çizen	Enviropet	Yönetim	Kurulu	Başkan	Yardımcısı	Baver	
Başer;	“Yeni	tesisimize	25	milyon	TL’nin	üzerinde	yatırım	yaptık.	
Kapasitemizi	arttırırken	ürünlerimizi	de	her	zaman	yüksek	ve	
stabil	bir	kalitede	tutmak	için	TOMRA	ile	gerekli	tüm	teknolojileri	
kullandık.		Sürdürülebilir	kalite	çok	önemli.	TOMRA’nınayıklama	
makinelerini	seçmemizdeki	esas	sebep,	hedeflenen	tonaja	
sürdürülebilir	kalite	ile	ulaşmak.	Sadece	kapasite	arttırıp	ürün	
kalitesini	göz	etmezseniz	başarıyı	yakalayamazsınız.	Öte	yandan	
planlamamızda	bir	sonraki	adım,	şişeden	şişeye	geri	dönüşüm	
sağlamak	olacak.	Bunun	için	de	yeni	tesisimizde	gerekli	altyapıyı	
hazırladık.		Sektörümüzde	hedef,	atık	ambalaj	plastiklerini	geri	
dönüştürerek	çevreye	ve	ülke	ekonomisine	fayda	sağlamak.	Bu	
nedenle	ham	madde	olarak	kullandığımız	giriş	malzemesinin	
toplanması	ve	kalitesi	çok	önemli.	Türkiye’de	bu	konuda	sıkıntılar	
yaşıyoruz.	Bizim	gibi	yüksek	tonajda	çalışan	şirketlerin	hammadde	
ihtiyacı	yüksek	oluyor.	Bu	nedenle	bazen	ham		maddeyi	ithal	
etmek	zorunda	kalıyoruz.	2021	yılı	itibariyle	depozito	sistemine	
geçilme	hedefi	bulunuyor.	Biz	de	altyapımızı	TOMRA	makineleri	
ile	yüksek	kapasiteye	göre	hazırladık.	Enviropet	olarak	yüzde	20	
oranında	kimya	ve	tekstil	elyaf	sektörü,	yüzde	80	payda	da	ise	
gıda	ambalajı	alanı	için	hammadde	üretimi	yapıyoruz.	İngiltere	
ve	Almanya	başta	olmak	üzere	Avrupa	pazarlarının,	yüksek	
gıda	ambalajı	talebi	oluyor.	Bu	doğrultuda	gıda	ambalajı	alanı,	
yükselen	bir	trende	büyümeye	devam	ediyor.	2024’de	dünyada	
pet	sektörünün	40	milyar	dolar	üzerine	çıkması	ön	görülüyor.	
Türkiye’de	de	yaklaşık	bir	ivme	ile	büyüme	devam	ediyor.	Ülkemizde	
50	bin	ton	PET	levha	üretimi	yapılıyor.	Yeni	elyaf	yatırımları	ise	

tekstile	yönelik	yapılıyor.	Öte	yandan	birçok	tekstil	firması,	kendi	
üretimlerinin	yüzde	50	oranını	geri	dönüştürülmüş	elyaftan	
elde	etme	taahhüdünde	bulunuyor.	Altyapıları	başlayan	tüm	bu	
çalışmaları	göz	önünde	bulundurduğumuzda	tekstil	ürünleri	ile	
beraber	PET	çapak	ihtiyacının	bir	kaç	yıl	içinde	ikiye	katlanacağını	
söyleyebiliriz.	Dolayısıyla	sektörün	bir	kaç	yıl	içinde	kapasiteyi	
ikiye	katlaması	hayal	değil.	Bu	denli	bir	pazar	potansiyelinde	ise	
teknolojik	altyapı	zorunlu.	TOMRA	ise	bu	alanda	teknolojileri,	
makineleri	ve	satış	sonrası	desteği	ile	bizlere	tam	bir	çözüm	ortağı	
oluyor”	dedi.	Kurulum	öncesinde	aldıkları	desteğin	altını	çizen	
Karar	alma	sürecinin	her	aşamasında	TOMRA’dan	çok	özel	bir	
destek	aldık.	TOMRA,	operasyonel	gereksinimlerimiz	için	çok	
detaylı	analizler	hazırladı	ve	başarılı	bir	operasyon	için	gereken	tüm	
yenilikçi	teknolojileri	tavsiye	etti.	Bu	analize	dayalı	olarak	TOMRA	
ile	tesisimizi	ihtiyaçlarımızı	ve	müşterilerimizin	beklentilerini	en	
üst	seviyede	karşılayacak	şekilde	yapılandırdık”dedi.			

Enviropet,	ham		maddenin	
yüzde	90’ını	iç	pazardan	
sağlarken	başta	Tunus,	İngiltere	
ve	Hollanda	olmak	üzere	yüzde	
10’unu	ithal	ediyor.	Üretilen	
PET	çapaklarının	yüzde	80’ini	
iç	pazara	sunarken	yüzde	20’sini	
de	ihraç	ediyor.	Enviropet,	yeni	
TOMRA	makinelerinin	üretim	kapasitesi	ve	kalitesine	katkılarıyla	
ihracatını	da	yüzde	50	paydaya	çıkartmayı	hedefliyor.	2015	yılında	
Kurtköy’de	bulunan	ilk	tesisi	için	TOMRA	AUTOSORT®	alımını	
gerçekleştiren	Enviropet,	insan	odaklı	çalışıldığında	saatte	1	ton	
ayrıştırabilirken	TOMRA	teknolojisi	ile	saatte	beş	ton	ürünün	
ayıklanabildiğini	deneyimledi.	Orijinale	en	yakın	ham	madde	
üretmek	amacıyla	faaliyetlerine	devam	eden	Enviropet,	TOMRA	
teknolojisi	ile	100	ppm’in	altında	PET	analiz	değerleri	elde	ediyor.	
Birçok	kirletici	unsurun	olduğu	giriş	malzemesine	rağmen	50	ila	
100	ppm	arasında	düşük	bir	toplam	kirlilik	sağlanabiliyor.	

TOMRA	Sorting	Geri	DönüşümTürkiye	ve	Ortadoğu	Satış	Müdürü	
Serkan	Orhan	ise	açıklamasında;	“Kompakt	ve	esnek	tasarımı	
sayesinde	AUTOSORT®	ve	AUTOSORT®	FLAKE	ünitelerimizi,	
optimum	performans	sağlamak	için	hem	teknik	uzmanlığımızı	hem	
de	tasarım	desteğimizi	sunarak	Enviropet’inyeni	tesisine	kolayca	
entegre	ettik.	Sistemde	balya	açma,	balistik	seperatör	ve	mıknatıs	
sonrasında	TOMRA	AUTOSORT®	makineleri	ile	renk	ve	polimer	
cinsine	göre	ayrılıyor.	Kabul	ürünü,	önce	kırmaya	giriyor.	Kırıldıktan	
sonra	yıkamaya	aşaması	oluyor.	Daha	sonra	AUTOSORT®	FLAKE	
makinemizde	giriş	malzemesinin	hızlı	ve	eş	zamanlı	olarak	çoklu	
sensör	değerlendirmesi	ve	kağıt,	ahşap,	metal	ve	tüm	yabancı	
polimerler	gibi	kirletici	maddelerin	hassas	bir	şekilde	ayıklanması	
sağlanıyor”	diye	belirtti.	

Kaynak: www.TOMRA.com/recycling

Enviropet’in Yeni Tesisinde TOMRA 
Teknolojileri Fark Yaratıyor 
Enviropet Geri Dönüşüm, TOMRA’nın sensör tabanlı ayıklama makineleri ile kurduğu yeni tesisinde PET şişelerden PET 
çapakları üretimi yapıyor. Yeni tesisi için gelişmiş teknolojiye yatırım yapan Enviropet, üç adet TOMRA AUTOSORT® ve 
bir AUTOSORT®FLAKE makineleri ile hedeflerini arttırıyor. 
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Otomasyon Dijitalleşme ve e-Ticaret Oluklu 
Mukavva Sektörünü Nasıl Değiştirecek?
Başka	sektörlerde	olduğu	gibi,	oluklu	mukavva	sektörü	de	çeşitli	
eğilimler	altında	çalışıyor.	Bu	yazıda	dijtalleşme,	otomasyon	ve	
e-Ticaretin	oluklu	mukavva	sektörünü	nasıl	etkileyeceğini	irdeleye-
ceğim.

Dijitalleşme
Sektöre	başladığımda,	makinelerdeki	bütün	ayar	düğmeleri	meka-
nik	idi.	Sonra	dijital	göstergeler	görünmeye	başladı.	Doksanların	
sonunda,	makineler	yapılan	ayarları	kaydetmeye	ve	tekrar	aynı	iş	
geldiğinde	hafızadaki	ayarları	yapmaya	başladı.

Sonra	kameralar	devreye	girdi.	Olukludaki		tek	yüzlünün	po-
zisyonuna	göre	dış	kağıdın	hizalanması	derken,	kutu	makinesinde	
baskının	kontrolü	yapılmaya	ve	hatalı	baskıyı	ayırmaya	da	başladı.	
Bu	arada	arızalarda,	makine	üreticisine	modemle	bağlanılmaya	ve	
telefonla	destek	alınmaya	başlanmıştı.	Bütün	mekanik	parçaları	
elektronik	kartlarla	kontrol	devri	başlamıştı.	Makine	üreticisi,	mak-
ineye	bağlanıp-yazılım	güncellemeye,	makinedeki	arıza	kodlarını	
görmeye	başladı.

Şimdilerde arttırılmış gerçeklik uygulaması (1) öne çıkıyor. 

Makine	üreticisinin	servis	merkezindeki	teknisyen,	fiziksel	
olarak	makinenin	yanındaki	çalışanınızın	kafasındaki	akıllı	başlık	
sayesinde;	onun	ne	gördüğünü	ve	yaptığını	görebiliyor.	Ona	uzak-
tan	destek	verebiliyor.

Dijitalleşme Her Yerde:	Makinelerde	bunlar	olurken,	dijital	
dönüşüm	bütün	sektörler/işlere	damgasını	vuruyor,	adeta	bir	
motor	gibi	değişimi	zorluyor.	Prosesler	dijitalleştikçe,	proses	süresi	
kısalıyor	ve	ilgili	değer	zincirindeki	kayıplar	(zaman,	fire)	azalıyor.	
Dijitalleşme,	aşağıdaki	otomasyondan	ayrı	ele	almamak	gerekiyor.	
Şimdilik	dijitalleşme	şu	sonuçları	doğurmuş	gibi:
n Oluklu	mukavva	sekötöründe	planlama,	üretme	ve	optimize	
etme	yeniden	şekillenecek.	(2)	Konveyör	hatlarındaki	akıllı	
arabalar,	nereye	hangi	malı	koyduğunu	biliyorsa	(yani	nerenin	dolu	
nerenin	boş	olduğunu	hesaplıyorsa)	kutu	makinesinin	de	olukluya	
“bana	çok	mal	çıkarma,	mevcutları	yarına	kadar	bitiremem”	demesi	
yakındır.
n İkinci	sonuç,	çalışan	eğtim	düzeyinde	olacaktır.	Eskiden	şu	kadar	yıl	
deneyimli	operatör,	ürün	kalitesinin	bir	garantisi	olurdu.	Üretim	hattı	
o	kadar	elektronik	ki,	bozuk	malın	çıkmasına	müsaade	etmediğinden,	
operatörün	deneyiminden	ziyade	bu	kadar	teknolojik	bir	makineyi	
kullanabilecek	kadar	eğitimli	olması	lazımdır.	Ayrıca	kafasına	akıllı	
başlığı	takacak	kişinin	de	yabancı	dil	konuşması	gerekecek.

Otomasyon
Oluklu	mukavva	sektöründe	halen	şöyle	otomasyon	uygulamaları	
mevcuttur:
n Tamamlanmış	paletleri	çok	katlı	depolayan,	yükleneceği	zaman	
bulup-getiren	insansız	sistemler
n Tamamlanmış	kutuları	paletleyen,	çember	ve	streç	flm	ile	saran,	
çemberin	altına	karton	parçası	koyan	paletle	ilgili	uygulamalar
n Çıkan	kutuları	palete	dizen	robot	veya	ekipmanlar
n Kutu	makinesine	işlenecek	malı	besleyen	robot	ya	da	besleme	
sistemleri
n Olukludan	çıkan	malı	alıp-uygun	yere	koyan	sonra	ihtiyaç	olunca	
kutu	makinesine	götüren	akıllı	arabalar	ve	konveyör	hatları.

İyi Bir Oluklu Mukavva Fabrikası Aşağıdaki Gibidir: 

BHS’nin	“Box	Plant	2025”	vizyonuna	(3)	göre	yukarıdaki	fabrika	
şu	şekle	gelecek.	Mevcuda	göre	yüzde	50	daha	az	çalışanı	olacak	
yeni	fabrikada	en	önemli	yenilik,	oluklu	hattı	öncesinde	bir	dijital	
baskı	makinesi	olmasıdır.	Dış	yüz	kağıdı	in-line	olarak	basılacak	ve	
olukludan	levhalar	baskılı	çıkacak.
 
Fabrikada	başka	baskı	makinesi	
olmayacağından	baskı	makine-
leri	ile	klişeler	ortadan	kalkacak.	
BHS’ye	daha	az	bobin	ve	yarı	
mamul	stoku	olacak.	Gelen	
bobinler,	insansız	akıllı	forkliftle	
indirilip	stoklanacak,	olukluya	
verilecek	bobiinleriforkliften	alıp	
akıllı	transpaletler	götürecek.	

BHS’nin	Webjet	RSR	adını	verdiği	dijital	baskı	makinesinde	650	
baskı	kafası	ile	saniyede	80	milyon	damla	basma	kabiliyetinde	
olduğundan;	50	kadar	multi-pass	ya	da	sekiz	tane	single-pass	dijital	
baskı	makinesi	gücündedir.	Bu	senenin	bahar	aylarında	Avrupa’da	
bir	yere	kuruldu	ve	çalışıyor.

Yüksek Otomasyonun Getirdikleri:
n Daha	az	sayıda	çalışan,	daha	az	fabrika	alanı,	daha	az	ham	ve	yarı	
mamul	stoku	sağlıyor,	ama	daha	yüksek	yatırım	tutarı	gerektiriyor.	
İşçiliğin	pahalı	olduğu	ülkeler	için	çok	cazip	olacak.
n Böyle	bir	fabrikada	üretim	planlama,	mevcut	bilinen	ERP	

HAZIRLAYAN: İsa	Doğanlı,	Çukurova	Kağıt	ve	Ambalaj	Grubu		Genel	Müdür
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yazılımları	ile	herhalde	yetersiz	kalır.	Levha	stok	alanı	
daraltıldığından,	planlama	yazılımı	çok	etkin	olmalı.	Sipariş	gelişine	
göre	sanki	günde	bir	kaç	kez	üretim	planı	yapılması	gerekebilir,	yani	
yapay	zeka.

e-Ticaret
Ülkemizde	e-Ticaretin	büyüklüğü	(4)	geçen	yıl	83,1	milyar	TL	idi.	
Bunun	oluklu	mukavva	kutuya	giren	kısmı	44,9	milyar	TL’dir.

 

44,9	milyarlık	perakende	alış	verişin	yarısı	oluklu	mukavvayla	gön-
derildi	ise	39	bin	ton	kutu	kullanıldı.	Pandemiyle	birlikte	geçen	yılki	
yüzde	39’luk	e-Ticaret	büyüme	oranının	çok	daha	artacağını	tahmin	
etmek	mümkün.	

Büyük Sorun: Kutunun İçindeki Boşluk:	e-Ticarette	ambalajla	
ilgili	en	önemli	sorun,	sipariş	edilen	ürünün	tam	uyan	ambalajla	
gönderilememesidir.	Bu	durum	e-Ticaret	şirketinin,	fazladan	kargo	
ücreti	ödemesi	anlamındadır.	Genellikle	e-Ticaret	kutusu	üretmek	
için	üç	yöntem		bulunuyor:
n e-Ticaret	şirketi,	sattığı	bütün	malları	depodan	satıyorsa;	her	bir-
ine	otomatik	olarak	uygun	kutu	yapan	makine:	Makine	gönderilecek	
ürünün	boyutlarını	ölçecek,	en	uygun	fan	fold	levhadan	(zikzak	
katlanmış	levha)	kutu	üretmeli.	Hattın	e-Ticaret	şrketinde	kurul-
ması	gerektiğinden,	ciddi	bir	alan	işgal	eder.	Şirketin	logo,	adres	vb	
bilgilerinin	örneğin	kutunun	en	geniş	yüzünün	ortasında	olmasını	
garanti	etmez.	Logo	bazen	dar	yüzde	veya	köşede	olabilir.	Zikzak	
izleri	de	kutunun	neresine	denk	geleceğinin	garantisi	yoktur.	Boşluk	
kalmamasını	garanti	eder.

Yukarıdaki	hatta	ben-
zer	şekilde	kutu	yapan,	
mobilya	ya	da	kutu	
fabrikalarında	çalışmak	
üzere	düşünülmüş	
makineler	de	bu-
lunuyor.	(5)	Oluklu	
fabrikası,	e-Ticarette	
kullanılmak	üzere	az	

sayıdaki	kutuyu	bu	şekilde	üretiyor.
n e-Ticaret	şirketi	sattığı	ürünler	için	standart	ebatlı	kutular	satın	
alır,	ürünleri	bunlardan	en	uygunlarının	içine	koyar.	Ürünleri	boyut-

larına	göre	tasnif	eden	hatlar	bulunuyor.	Bu	
sistem	şirketin	logo	vb	bilgilerinin	kutunun	
hep	arzu	edilen	yerinde	olmasını	sağlar,	kutu	
güzel	görünür	ama	içinde	boşluk	da	vardır.	
Buna	karşılık	kutunun	kolayca	doldurulması,	
gerekirse	aynı	kutuyla	ürünün	iade	edilmesi	
için	ilave	bant	uygulaması	gibi	hem	satıcıya	
hem	de	tüketciye	kolaylık	sağlayan	uygulama-
lar	bulunuyor.	(6)
n e-Ticaret	şirketi,	sipariş	aldığı	her	ürün	için	o	pakete	özel	ebatlı	
kutu	yaptırır.	Baskı	logo	vs	tam	istenilen	yerde	olur,	kutunun	
üzerinde	zikzak	izler	olmaz.	Buna	karşılık,	zaman	kullanımı	en	
önemli	kriter	olacaktır.	Zaten	çok	hızlı	olması	gereken	bir	iş,	kutu	
nedeniyle	gecikmemelidir.	Bu	nedenle	oluklu	fabrikasının	e-Ticaret	
şirketinin	dibinde	olmasını	ve	son	derece	senkronize	çalışması	
şarttır.	Dijital	baskı,	kutunun	üzerine	müşterinin	adresinin,	hediye	
kutusu	ise	gönderenin	notunun	vb	basma	imkanı	veriyor.	

Oluklu Sektöründe Dijital Baskı Alternatifleri:	Dijital	baskının	
oluklu	mukavva	sektöründe	kullanılmaya	başlaması	çok	yenidir.	
Makine	üreticileri,	henüz	oluklu	mukavva	sektörünü	anlayabilmiş	
değildir.	Oluklu	mukavva	sektörünün	de	bu	teknolojiye	özümsememiş	
ve	nasıl	kullanacağını	bilmediğini	de	vurgulamak	lazımdır.	

Mevcut Teknolojiler Bir Kaç Şekilde Sınıflandırılabilir:
n Kağıda	yani	bobine	baskı	yapan,	oluklu	mukavvaya	baskı	yapan
Bobine	oluklu	öncesi	baskı	yapan	olduğu	gibi,	yukarıda	BHS	2025	
vizyonunda,	dijital	baskı	oluklu	üretimi	sırasında	yapılıyor.	
Oluklu	mukavva	levhaya	yalnızca	baskı	yapan	makineler	en	
bilinenlerdir.	Buna	karşılık	baskının	hemen	arkasından	kesim	yapan	
ve	bitmiş	kutu	çıkaran	bir	makine	de	anons	edildi.
n Single	pass	ya	da	multi	pass	baskı	yapan
Multi	passlar	genellikle	daha	güzel	baskı	yapıyor.	Her	iki	
teknolojinin	kullanım	amaçları	da	farklıdır.
n Su	bazlı	mürekkep	kullanan,	solvent	bazlı	mürekkep	kullanan
Su	bazlı	mürekkep	kullanan	makineler	çok	yenidir,	ama	çevre	
duyarlılığı	nedeniyle	solvent	bazlı	mürekkep	tercihi	azalacaktır.

Özetle
Dijitalleşme,	oluklu	mukavva	sektöründe	teknk	sorunların	
hızlıca	çözülmesini,	makinelerin	performansının	takip	edilmesini	
gerçekleştirirken;	otomasyon	üretim	miktarının	ve	kalitesinin	
artmasını	sağlıyor.	
Hızla	gelişen	e-Ticaret	ise	oluklu	mukavva	sektörünü,	daha	küçük	
partiler	halindeki	siparişleri	(bazen	bir	kutu)	daha	hızlı	üretmeye	ve	
teslim	etmeye	zorluyor.	Bunun	için	dijital	baskı	iyi	bir	
çözümdür,	ama	bu	haliyle	yetersizdir.	Dijital	baskı	kutu	ya	da	oluklu	
üretimiyle	in-line	hale	geldiğinde	kullanımı	daha	da	kolaylaşacak	ve	
artacaktır.

Kaynaklar
(1)	https://www.bobst.com/usen/services/connected/
(2)	https://www.bobst.com/usen/blog/detail/article/1588751821-how-digital-
ization-is-transforming-the-packaging-industry/
(3)	https://www.bhs-world.com/digital/box-plant-2025
(4)	http://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/TUBISAD_2019_E-Ticaret_Su-
num_TR.pdf
(5)	https://www.westrock.com/products/automation/box-on-demand
(6)	https://www.bobst.com/usen/blog/detail/article/1525762756-how-e-com-
merce-packaging-production-can-gain-a-competitive-edge/
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Flekso kullanıcıları her gün yeni zorluklarla karşılaşıyor. Flekso baskısı tek başına zorlukların en 
büyüğüdür. Bunun sebebi, içinde çok çeşitli değişkenlerin mevcut olmasıdır. Oluklu mukavvanın 
üzerine baskı yapılması, istenilen sonuca ulaşmada daha da zorlayıcı bir faktördür. En iyi kaliteyi 

elde etmek için, istenen mürekkep aktarımının sürdürülebilir olması gerekiyor. 

Oluklu Mukavvada En İyi Baskı 
Kalitesi için: Aniloksunuzu Temiz Tutun

Oluklu	mukavva	üzerine	flekso	baskısı,	diğer	flekso	
proseslerinden	çeşitli	yönlerden	ayrışır.	İlk	olarak,	malzeme	
farklıdır.	Oluklu	mukavva,	plastik	film,	alüminyum	folyo	ve	
diğer	kağıt	çeşitlerine	göre	daha	emicidir.	Ayrıca	malzemenin	
kalitesi	daha	düşük	olduğu	için,	sistemin	içine	mürekkep	
ve	aniloksları	olumsuz	etkileyen	partiküller	geçer	ve	bu	da	
baskınızı	etkiler.	İkinci	olarak,	makinelerin	eni	işe	dahil	olur.	
Bu	baskı	makineleri,	genellikle	2.500	mm	ene	sahiptir	ve	bu	
boyut	sürecin	kontrolünü	zorlaştırır.	Ve	ayrıca,	kullanılan	
mürekkep	neredeyse	tüm	oluklu	mukavva	baskılarında	su	
bazlıdır.

Malzeme ve Mürekkep
Malzeme	ve	Mürekkep	ile	ilgili	meselelere	daha	yakından	
bakalım.	Flekso	baskıdaki	en	büyük	zorluk,	istenen	baskı	
kalitesini	elde	etmek	için	gerekli	olan	sabit	mürekkep	
yoğunluğunun	sürdürülmesidir.	Eşit	miktarda	mürekkebi,	
oluklu	mukavva	ve	özel	kaplı	kağıt	(coated	paper)	benzeri	
emici	olmayan	bir	kağıt	üzerine	aktaralım.	Emici	olmayan	
kağıt	üzerinde	mürekkep	kaldığı	için	renk	yoğunluğu	oluklu	
mukavvadakine	oranla	daha	yüksek	olur.	Oluklu	mukavva	ise	
mürekkebi	emer	ve	mürekkep	kağıdın	içine	nüfus	ettiği	için	
renk	yoğunluğu	daha	düşük	olur.	Ayrıca	malzemenin	orijinal	
rengi	de	sonucu	etkiler.	Eğer	gerekli	olan	mürekkep	miktarı	
doğru	şekilde	kağıda	aktarılamazsa,	istenen	renk	yoğunluğu	da	
elde	edilemez.

Oluklu	mukavvadan	kopan	partiküller	süreci	bozan	baş	
faktörlerdir.	Bu	partiküller	malzeme	yüzeyinde	kalarak	baskı	
kalitesini	olumsuz	olarak	etkilerken,	klişeye	oradan	da	aniloksa	
geçerek	aniloksun	hücrelerinin	tıkanmasına	ve	mürekkep	
transferinin	bozulmasına	sebep	olur.

Aniloksunuzu Temiz Tutun
Oluklu	mukavva	üzerine	flekso	baskıda,	süreci	bozan	başlıca	
faktör	partiküllerdir	ve	çözümü	temizliktir.	

Aşağıda Bazı Uzmanların En İyi Baskı Kalitesine Ulaşmak 
İçin Çözüm Önerileri Mevcuttur:
n En	İyi	Kağıdı	Seçin:	Bu	çoğu	zaman	malzemenin	daha	pahalı	
olması	anlamına	gelse	de,	ucuz	kağıt	daha	çok	mürekkep	
ihtiyacından	ve	farklı	problemlere	sebep	olmasından	ötürü	
–kuruma	zorluğu	ya	da	eğilme	problemi	“wash	boarding	
efekt”gibi–	sonunda	daha	pahalıya	gelebilir.
n Doğru	Mürekkebi	Seçin:	Su	bazlı	mürekkeplerde	

pigmentasyon	farkı	yaratan	faktördür.	Mürekkeplerinizin	
yoğunluk,	viskozite,	kuruma	kapasitesi	ve	pH	değeri	
özelliklerini	test	edin.	Doğru	mürekkep	pahalı	olabilir.	Ancak	
zamandan	ve	beklenmeyen	maliyetten	korur.
n Doğru	Aniloksu	Seçin:	Aniloksunuz,	mürekkebin	A	
noktasından	B	noktasına	–klişeye–	ve	oradan	da	malzemeye	
aktarımında	kritik	görevdedir.	Eğer	bu	aktarımda	bir	hata	
olursa,	sonuç	istendiği	gibi	olmaz.	Oluklu	mukavva	üzerine	
baskıda	aşağıdaki	tram	çeşitlerinin	düşünülmesi	gerekir:
n Yüksek	kaliteli	flekso	baskılarında,	GTT	gibi	açık	kanal	
strüktürleri	sürdürülebilir	sabit	mürekkep	transferi	için	
düşünülmeli.

Standart	işlerde,	60	derece	altıgen	hücre	tipi	(hexagonal)	hala	
en	uygun	hücre	tipidir.

Longcell	de	bir	seçenek.	Ancak	yapılacak	işe	göre	uygun	tram	ve	
hacim	değerleri	değişir	ve	uzman	bir	kişiden	tavsiye	alınmalı.

Aniloksların	yüzeyi	ince	girintilerden	–	mürekkep	
hücrelerinden-	oluşur	ve	bunlar	kolayca	partikül	kalıntıları	
ile	tıkanabilir.	Sertleşmiş	mürekkep,	hücreleri	tıkayabilir,	
taşlaşabilir	ve	aniloksunuzun	yüzeyini	çizebilir.	Bunun	
yanında,	klişeye	aktarılan	mürekkebin	de	azalmasına	sebep	
olur.	Anilokslarınızı	temizlemek	vakit	alır	–	ve	çoğu	zaman	
baskı	yapanların	vakti	kısıtlıdır	-	ancak	temizlik	size	çok	
fayda	sağlar.	Kullanım	sıklığına	göre	değişse	de	yılda	bir	
derin	temizlik	tavsiye	edilir.	Ayrıca	anilokslarınızın	güncel	
durumunu	baskıya	başlamadan	önce	bilmeniz	çok	önemli.	
Her	12	ayda	bir	anilokslarınızın	durumu	ile	ilgili	raporlama	
yapmanız	faydalıdır.

Aniloksunuzun Ömrünü Uzatmak için Altı Maddelik Rehber
Aniloks	flekso	baskının	kalbidir.		Bu	sebeple	özel	olarak	
korunmalı.	Eğer	aniloksun	yüzeyi	zarar	görürse,	klişe	üzerine	
mürekkep	transferi	eşit	şekilde	yapılmaz	ve	baskı	kalitesi	düşer.	
Bu	sebeple	aniloksa	en	iyi	şekilde	bakılmalıdır.	Bir	aniloks	ömrü	
minimum	iki	yıl	ve	daha	fazla	olabilir.	Aniloks	ömrünü	uzatmak	
için	altı	maddelik	rehber	öneri	şu	şekildedir:
1.	Sevkiyat	da	özel	dikkat
2.	Makineye	montajın	doğru	yapılması
3.	Günlük	baskı	ve	üretim	prosesinde	doğru	kullanım	ve	bakım	
4.	Aniloksların	günlük	temizliğinin	yapılması
5.	Aniloksların	düzenli	derin	temizliklerinin	yapılması
6.	Düzenli	olarak	aniloksların	güncel	durumunun	raporlanması.
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Modern Teknoloji Oluklu Mukavva’da 
Tutkal Setlerini Nasıl Değiştiriyor?

Mukavva	kalitesi,	
oluklu	mukavvanın	yapı	
olup,	baskı	kalitesini	
direkt	olarak	etkiler.	
Yeni	materyaller	ve	
gelişen	teknolojiler,	
oluklu	mukavvanın	çok	
daha	yüksek	kalitede	
üretilmesini	sağlar.	
Tutkal	sarfiyatını	ve	
kuruma	süresini	azaltır.
Tutkal	(glue	roll)	ve	doktor	merdanelerinin	(doctor	roll)	
üretiminde	yeni	materyallerin	kullanımının	pek	çok	avantajı	
bulunur.	En	iyi	kombinasyon	3	mm	kalınlığında	paslanmaz	
çelik	ile	kaplanmış	tutkal	merdanesi	ve	seramik	kaplı	doktor	
merdanesidir.	Bu	kombinasyon,	merdanelerin	ömrünün	
uzamasını	sağlar	ve	korozyonun	önüne	geçer.

Materyallerin	sertliğinden	ötürü	dairesel	çizik	oluşumu	
azalır,	bu	da	tutkal	aktarımının	daha	düzgün	olmasını	sağlar.	
Dairesel	çiziklerin	direkt	etkisi	“eğilme”	(karton	tabakalarının	
eğimli	çıkması).	Bunun	sebebi	homojen	olmayan	aşırı	tutkal	
transfer	edilmesidir.

Gelişmiş Teknoloji
Yeni	materyallerin	ve	
teknolojilerin	kullanımı	
ile	tutkal	merdanesi	
ve	doktor	merdanesi	
arasındaki	mesafe	
0.15	mm’den	0.10	
mm’ye	(bazen	0.8	mm)	
düşürülebilir.		Bunun	

sebebi	daha	düşük	TIR	
(Total	Indicated	Runout,	

merdanenin	çapındaki	sapma)	değeridir.	
Geçmişte	transfer	edilen	tutkal	miktarının	tutkal	merdanesi	

ile	doktor	merdanesi	arasındaki	mesafeye	bağlı	olduğu	
düşünüldü.	Ancak	günümüzde	transfer	miktarının	aynı	
zamanda	nişasta	merdanesinin	tram	değeriyle	de	ilgili	olduğu	
bilinmekte	ve	tram	değerleri	için	de	yeni	öneriler	sunuluyor.

İletişim: İnfotek	Pazarlama	A.Ş.	Apex	International	Türkiye		
Temsilcisi	Tel:	0212		278	84	55	-	0212	280	41	12	-	0212	280	41	11		
Faks:	0212	279	57	01	infotek@infotekpaz.com

HAZIRLAYAN: David	McBeth,	Apex	International			ÇEVİRİ: Burcu	Saygılı,	İnfotek	Pazarlama	A.Ş.

Tutkal setlerinin Oluklu Mukavva Makinesinde Singlefacer (Tek yüzlü) ve Double-backer (Çift yüzlü) için pozisyonları

Daha Az Korozyon ve Dairesel Çizik Oluşumu

Modern Materyaller İle Daha Düşük TIR Değeri

Çizik Olan Bölgede Daha Fazla Tutkal Tatbiki Olur
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HAZIRLAYAN: Ayla	Çuhadaroğlu,	Kurucu	Genel	Müdürü	Odak	Kimya	Endüstrisi	Ürünleri	Tic.	Ltd.	Şti

Mürekkep Sürdürülebilirliği 
Nasıl İyileştirilir?

MAK ALE

Birçoğu	doğru	rengi	tutturmak	
için	çok	zaman	harcar,	ardından	
renk	doğru	olmadığında	onu	çöpe	
atar.	Diğerleri	mürekkebi	karıştırır,	
saklar	ve	gelecekteki	baskı	
işlemleri	için	yeniden	kullanmaya	
çalışırken	çok	fazla	zaman	harcar.

Bu	döngüde	sıkışıp	kalırsanız,	
esasen	mürekkep	maliyetini	
iki	ödüyorsunuz	-	bir	kez	satın	
aldığınızda	ve	bir	kez	de	imha	
etmek	için.	Bu	israfın	arkasındaki	

ekonomi	nedir?

Dünyamız Üzerindeki Etkisi Nedir?
Bu	yazımızda,	InkFormulation	Yazılımının	Artık	Mürekkep	
Yönetimi	özelliğinin	stok	ve	israfı	azaltmanıza,	imha	
maliyetlerinizi	düşürmenize	ve	daha	sürdürülebilir	bir	
baskı	ortamı	oluşturmanıza	nasıl	yardımcı	olabileceğini	
gösteriyoruz.	

Bilgisayarlı çözüm mürekkep hazırlama 
aşamalarında laboratuvarlara çok fazla 
zaman ve para kazandırır.

Mürekkebi Manuel mi Hazırlıyorsunuz?
Eğer	öyleyse,	doğru	renge	ulaşmak	için	ortalama	12	
denemenin	de	gerekebileceğini	biliyorsunuz.Bir	rengi	formüle	
etmek	için	kaç	deneme	yanılma	adımı	gerekir?		Yanıtınız	
üçten	fazla	ise,		bilgisayarlı	bir	çözümden	yardım	alma	
zamanı	gelmiş	olabilir.	Bilgisayar	destekli	renk	formülasyonu	
bu	sayıyı	aşağıya	çekebilir,	yeni	işe	başlayanlar	için	bile	
renk	tuttururken	zaman,	para	ve	pahalı	renklendiricilerden	
tasarruf	edebilir...	Doğru	bir	süreç	oluşturduğunuzda,	renk	
gereksinimlerinizin	yüzde	85’ini	ilk	denemede	makul	bir	renk	
farkı	içinde	karşılamayı	bekleyebilirsiniz!

InkFormulation	yazılımını	kurduğunuzda,	temel	renklerinizin	
bir	veritabanını	oluşturmanıza	yardımcı	olur.	Ardından,	
üretim	sırasında	,yazılım	en	az	atıkla	en	verimli	mürekkep	
iş	akışı	için	bunları	çeşitli	renk	şiddetlerinde	çalıştıracak	
formüller	oluşturacaktır.

Etrafınızda Artık Mürekkebiniz Var mı?
36	‘’-	60”	genişliğinde	web	baskı	makineleri	uzun	işler	basar	
ve	baskı	istasyonlarında	çok	miktarda	mürekkep	gerektirir.	

Pompalardan	boşaltılan	fazla	mürekkebe	ne	olur?	Çoğu	
matbaa	bunları	varillere	alır	ve	gelecekte	veya	farklı	bir	iş	için	
kullanılmak	üzere	depoda	depolar.

Bu	mürekkepler	uzun	süre	dayanabilir	ve	Inkformulation	
yazılımı	(IFS)’deki	Artık	Yönetimi	özelliği	yardımcı	olabilir.	
IFS,	varilin		yan	tarafına	çekimleri	bantlamak	ve	bunları	yeni	
bir	iş	için	renk	örnekleriyle	karşılaştırmak	yerine,	bu	artık	
mürekkep		renklerinizi	yeni	formülasyonlara	dönüştürmek	
için	-	doğrudan	yazılımdan	-	önerilerde	bulunur.

InkFormulation Yazılımıyla Mürekkep 
Sürdürülebilirliğini İyileştirin
InkFormulation	yazılımını	(IFS)	kurduğunuzda,	temel	
renklerinizin	bir	veritabanını	oluşturmanıza	ve	bunları	
gelecekteki	reçetelerde		kullanmanıza	yardımcı	olacaktır.
Bunu	nasıl	yapacağınız	aşağıda	açıklanmıştır:
1-Spektrofotometreyi	kullanarak	artık		mürekkebi	ölçün.	IFS	
bunu	mürekkep	kütüphanenize		ekleyecektir.
2-Üretim	sırasında,	IFS	en	az	atıkla	en	verimli	mürekkep	
iş	akışı	için	bunları	çeşitli	renk	şiddetlerinde	çalıştıracak	
formüller	oluşturacaktır.
3-Kurtulmak	istediğiniz	bir	artık	mürekkep	varsa,	onu	bir	
reçeteye	ekleyebilirsiniz.
4-	Eğer	bir	müşteriniz	bir		Pantone	rengi	için		ararsa,	
numuneyi	ölçebilir	veya	hedefi	geri	çağırabilir,			IFS	formül	
veri	tabanında	bir	arama		yakın	bir	formül	bulabilirsiniz.	
Hangi	varildeki	artık	mürekkebi		alacağınızı	ve	bu	renge	
hedefe	ulaştırmak	için	tam	olarak	ne	ekleyeceğinizi	
bileceksiniz.

IFS’nin	Artık	Yönetimi	özelliği	ile	daha	az	özel	mürekkep	
stoklayacak,	hatalı	karışımları	ve	yeniden	baskıları	azaltacak,	
hazırlık	süresini	kısaltacak	ve	sürdürülebilirlik	süreçlerinizi	
iyileştireceksiniz.

İletişim:	Odak	Kimya	Endüstrisi	Ürünleri	Tic.	Ltd.	Şti.	
Kurucu	Genel	Müdürü	Ayla	Çuhadaroğlu,	
ayla@odakkimya.com.tr,	Tel:	0216	489	93	13

Marka sahipleri ambalajı öne çıkarmak için rekabet ederken, ticari baskı, fleksibıl 
ambalaj ve etiket baskı firmaları daha kısa baskı işlemleriyle benzersiz baskı altı 
malzemeler üzerinde doğru renk elde etmekle görevlendirilir.
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HAZIRLAYAN: Torsten	Sauer,	Sürdürülebilirlik	Proje	Yöneticisi		Syntegon	Technology	
ÇEVİRİ: Connecting	Words	by	Oya	Birel	-	Übersetzungsbüro	,www.connectingwords.de

Gıda ambalajlarına dair beklentiler çok büyük: Marka imajını iletirken, aynı anda koruma 
sağlaması gerekiyor: sıkıca kapalı, ancak açılması da kolay olmalı;  gerektiğinde nefes 
almalı, fakat aynı zamanda güvenilir bir bariyer oluşturması gerekli; üretim sürecinde, 
yüksek hızlı gıda ambalajı sağlamalı ve aynı zamanda elbette uygun maliyetli kalmalı. 
Onlarca yıllık araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda gıda ambalajları günümüzde  
bu ve benzeri görevleri yerine getirmeye başladı. Ancak son yıllarda gıda ambalajından 
talep edilen özelliklere bir yenisi eklendi; sürdürülebilirlik. Ambalajın sürdürülebilirlik 
özelliği, bugün giderek artan bir yükselişe sahip. Sürdürülebilirlik özelliklerini içinde 
barındıran yeni ambalaj çözümlerinin bir an önce geliştirilmesi gerekiyor. Yeni geliştirilecek 
sürdürülebilir ambalaj çözümleri, çevreyi ve bütçeyi zorlamadan geleneksel ambalajlarla 
aynı gereksinimleri de karşılamaları gerekiyor. Eski adı Bosch Packaging Technology olan 
güncel adı ile Syntegon Technology, adeta bir Herkül konumunda, tüm tedarik zincirinin  
katılımcılarıyla iş birliği içinde sürdürülebilir ambalajlamayı kendine görev edindi. 

Ambalajlama Teknolojisinde 
Döngüsel Ekonomi Sürdürülebilirlik 

İş Birliğine İhtiyaç Duyar

Sürdürülebilir	ambalaj	çözümlerine	giden	yol		“döngüsel	
ekonomiyi”	işaret	ediyor.	Bu	yaklaşım;		kaynakların	verimli	
kullanımı,	geri	dönüşüm	ve	atık	azaltma	yoluyla	enerji	ve	
malzeme	döngüleri	oluşturmayı	içeriyor.	Amaç,	çevre	ve	iklim	
korumasında	sürdürülebilir	bir	iyileşme	sağlamak.	Bunun	
için,	AB	2012’de	Döngüsel	Ekonomi		yasasını	çıkarttı.	Bu	
mevzuatın	özü,	döngüsel	ekonominin	sürekli	olarak	atıktan	
kaçınma	ve	geri	dönüşüme	yönlendirilmesine	yardımcı	
olan	beş	aşamalı	bir	atık	hiyerarşisini	içeriyor.	Atık	önleme,	
yeniden	kullanım,	geri	dönüşüm	ve	atık	geri	kazanımı	enerji	
geri	kazanımı	dahil	ve	son	olarak	atık	bertarafı	dizisini	
tanımlıyor.	Her	durumda	en	çevre	dostu	seçenek,	önceliğe	
sahip.

Syntegon	Technology,	ambalaj	çözümleri	ile	sürdürülebilirliğe	
katkıda	bulunma	hedefini	belirledi.	Syntegon	Technology,		
çözümün	bir	parçası	olarak	gördüğü	müşterilerinin		yanı	sıra,		
ambalaj	malzemesi	üreticileri	ve	tedarikçilerini	de	iş	birliği	
içine	dahil	ediyor.		Buradaki		esas	nokta;		hem	ambalajın	
kendisini	hem	de	paketleme	sürecini	daha	sürdürülebilir	hale	
getirmek.	Syntegon	Technology		çözümü;		özellikle	yeni,	daha	
çevre	dostu	ambalaj	malzemelerini	işleyebilen	makinelerin	
geliştirilmesini	içeriyor.	

Syntegon Technology, atık hiyerarşisinin ilk 
üç aşamasını hedefleyen müşterilerle bir dizi 
çözüm geliştirdi: atık önleme, geri kazanım için 
hazırlık ve geri dönüşüm: 

Aşama 1 - Önleme: Ürün ve Malzeme İsrafı Yok 
Ambalaj	gereksinimleri,	mutlaka	sürdürülebilirlik	ile	
çelişmemeli.	Birincil	ve	nakliye	ambalajı,	ürün	koruması	
sağlar	ve	bu	nedenle	nakliye	sırasında	gıda	bozulmasını	ya	
da	israfını	önleyerek	sürdürülebilirliğe	katkıda	bulunur.	
Optimize	edilmiş	bir	ambalajlama	işlemi,	ayrıca	ürün	israfını	
önlemeye	yardımcı	olur.	Temizlik	ya	da	format	değişiklikleri	
için	gerekli	üretim	kesintileri	sırasında,	partiler	bozulabilir	
ve	atılması	gerekebilir.	Daha	kolay	temizlik	ve	daha	hızlı	
format	değişimi	sayesinde	kesinti	süresinin	en	aza	indirilmesi,	
israfın	azaltılmasına	yardımcı	olur.	Ayrıca,	daha	verimli	
üretim	süreçleri,	enerji	ve	su	gibi	kaynakların	daha	verimli	
kullanıldığı	anlamına	gelir.

Makineleri	optimize	etmek,	ambalaj	malzemesinin	miktarını	
azaltmaya	da	yardımcı	olabilir.	Sızdırmazlık	teknolojilerinin	
sürekli	gelişimi,	zaten	buna	katkıda	bulunuyor.	Teknolojik	
gelişmeler	sayesinde,	daha	ince	filmler	artık	kullanılabilirken,	
ambalajlar	ürünün	etrafına	daha	sıkı	bir	şekilde	kapatılabilir.	
Bu,	kullanılan	malzeme	miktarını	azaltmaya	yardımcı	olur.	
Syntegon	Technology,	daha	yüksek	toleranslar	sayesinde	
malzeme	açısından	daha	verimli	olan	kartonlama	ve	kutulama	
makineleri		geliştirdi.	Bunlar,	hafif	bükülü	kartonları	ve	geri	
dönüştürülmüş	malzemeden	yapılmış	olanları	işleyebilen	
sistemleri	içeriyor.	Bu	daha	geniş	tolerans	aralığı,	daha	önce	
makine	tarafından	reddedilen	boşlukların	artık	işlendiği	
anlamına	gelir.	Verimli	tasarlanmış	ikincil	ve	dış	ambalaj	da	
nakliye	maliyetlerini	en	aza	indirmeye	yardımcı	olur.	
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DS	Smith	Packaging’in	Endüstri	İş	Birimleri	Başkanı	Olivier	
Cottard’a	göre,	standart	ikincil	ambalajın	5	mm	küçülmesi,	nakliye	
gereksinimlerini	yılda	20	kamyon	yükü	azaltıyor.	Bu,	100	metrik	
ton	karbon	emisyonu	tasarrufu	ve	önemli	maliyet	tasarrufu	sağlıyor.	
Başka	bir	deyişle,	karbon	emisyonu	tasarrufu,	10	yıl	içinde	2.500	
adet	fide	tarafından	emilen	karbon	miktarına	eşdeğer.

Atık	önleme,	çevreye	zararlı	ambalaj	malzemelerinin	plastik	
yerine	kağıt	kullanmak	gibi	daha	çevre	dostu	seçeneklerle	
değiştirilmesini	de	içeriyor.	Zaten	kağıt	ya	da	karton,		tüm	
ambalajların	yaklaşık	yüzde	65’ini	oluşturuyor.	Ancak	birincil	
ambalajdaki		kağıt	uygulama	alternatifleri	hala	mevcut.	
Syntegon	Technology	geleneksel	plastik	ambalaj	çözümlerinin	
kağıtla	da	kullanılabilir	hale	getirmek	için	çalışıyor.	Şimdiye	
kadar,	ambalaj	için	tek	(mono)	malzemeli	kağıdının	
kullanılması,		yalnızca	pinwheel	teknolojisi	kullanıllarak	
yapıştırılmış	kağıt	ambalajların	üretilmesinde	gerçekleşti.	

Eski	adı	Bosch	Packaging	Technology	olan	Syntegon	
Technology,	kağıt	üreticisi	BillerudKorsnäs	ile	iş	birliği	içinde	
tek	katlı	kağıt	kullanılan	dikey	kağıt	torbaları;	gıdaları	güvenli	
bir	şekilde	ambalajlayıp	kapatmak	için		çözüm	olarak	geliştirdi.	
Bu	yenilikçi	ısıl	kapatmalı		kağıt	ambalaj;		ürün	koruması	ve	
toz	geçirmezlikten	ödün	vermeden	şeker,	makarna,	tahıllar	ve	
tozlar	gibi	kuru	gıdalar	için	uygun.	FSC	veya	PEFC	sertifikalı	
kağıt	kullanımı	sayesinde,	sürdürülebilir	özellikler	ham	
maddeden	geri	dönüşüme	kadar	-	tamamen	döngüsel	ekonomi	
ilkelerine	uygun	olarak	-	sağlanıyor.

Özel	olarak	şekillendirilmiş	ve	en	uygun	şekilde	
boyutlandırılmış	küçük	kağıt	tüpler	bile,	plastik	kılıfları	
değiştirerek	daha	sürdürülebilir	bir	geleceğe	katkıda	
bulunabilir.	Son	zamanlarda,	BillerudKorsnäs	ile	birlikte	
yeni	“Pearl”	(“inci”)	ambalaj	konsepti	geliştirildi.	Patentli	
3D	şekillendirilebilir	kağıt,	Syntegon	Technology	
makinelerinde	yaratıcı	ve	sürdürülebilir	ambalaj	çözümlerine	
dönüştürülebiliyor.	Bu,	kullanılan	plastik	miktarını	daha	da	
azaltıyor.	Bu	tür	bir	ambalajlama	çözümüne	olan	talep	şimdiden	
yüksek,	bu	da	yakında	süpermarket	raflarında	daha	fazla	
görüneceği	anlamına	geliyor.

Aşama 2 - Geri Dönüşüme Hazırlık: Uzun Ömürlü 
Kalite ve İyi Hizmet
Ambalajlama	makinesi	üreticileri	için,	geri	dönüşüm	aynı	
zamanda	dolaşımdaki	makinelerin	erken	eskimesini	önlemek	
anlamına	geliyor.	Bu	bağlamda,	kapsamlı	bir	güçlendirme/
yenileme	programı	ve	uygun	servis	desteği	belirleyici	
faktörlerdir.	Syntegon	Technology,	müşterilerine	daha	
sürdürülebilir	ambalaj	malzemelerini	kullanabilmeleri	için	
mevcut	makineleri	yükseltme/güncelleme	seçeneği	sunuyor.	

Bu,	yeni	ambalaj	malzemeleri	için	kapsamlı	müşteriye	özel	
testleri	ve	gerekli	yükseltme/yenileme	kitlerini	içeriyor.	
Ayrıca,	Syntegon	Technology,	müşterilerinin	ekipmanlarını	
elden	geçirmeyi	ve	böylece	yaşam	döngüsünü	önemli	ölçüde	
uzatmayı	teklif	ediyor.

Aşama 3 – Geri Dönüşüm için Tasarım
Plastik	ambalaj	alanında,	mümkün	olan	her	yerde	mono	(tek)	
malzeme	kullanma	eğilimi	giderek	artıyor.	Başka	bir	deyişle,	
ambalaj	malzemesini	mevcut	bir	geri	dönüşüm	akışı	içinde	geri	
dönüşüm	için	hazırlamak.	Bu,	ambalaj	malzemesinin	bileşimi	
ve	işlenmesi	için	zorluklar	ortaya	çıkarıyor.	Çok	katmanlı	
(multi-layer)		filmler,	farklı	malzemelerden	yapılmış	ayrı	
katmanlar	ile	bariyer	koruması,	sızdırmazlık	ya	da	baskı	gibi	
farklı	görevler	üstleniyor.	Bu	çok	katmanlı	filmler,	homojen	
olmayıp		birden	fazla	plastikten	oluştuğu	için	geri	dönüşüm	
sürecinde	ayrılamıyor.		Çoğu	durumda	tek	seçenek	termal	geri	
kazanım	oluyor.

Tek	malzemeli	ambalaj	-	aynı	malzemenin	birkaç	katmanından	
oluşsa	bile	-	tüm	işi	kendi	başına	yapmak	zorundadır.	Bu,	örneğin	
raf	ömrü	ile	ilgili	önceki	varsayımların	yeniden	değerlendirilmesi	
gerektiği	ya	da	tedarik	zincirindeki	yeni,	optimize	edilmiş	
süreçlerin	daha	kısa	raf	ömürlerini	telafi	etmesi	gerektiği	
anlamına	gelebilir.	Ancak	geri	dönüşüme	gelince	işler	çok	daha	
basit:	tek	malzeme	doğrudan	geri	dönüşüm	akışına	dahil	edilebilir	
ve	tamamen	geri	dönüştürülebilir.
  
Diğer	bir	zorluk,	tüketicilerin,		geri	dönüştürülebilir	tek	
malzeme	ile	çok	katmanlı	film	arasındaki	farkı	hemen	
bilmemesidir.	Gıda	üreticileri,	ambalajlarını	tasarlarken	bunu	
hesaba	katmalı	ve	gerekirse	ambalaja	ek	bilgi	yazdırmalı	ya	da	
QR	kodu	aracılığıyla	bilgi	sunmalı.	Syntegon	Technology,	QR	
kodunun	ek	tüketici	bilgileriyle	bağlantılı	olduğu	kanıtlanmış		
takip	ve	izleme	sistemi	çözümlerini	sunuyor.	
Birçok	araştırma	projesi,	gıda	ambalajının	gereksinimlerini	
karşılayan	biyo	bazlı	ve	biyolojik	olarak	parçalanabilir	
plastiklerin	geliştirilmesine	adanmış	durumda.	Biyo-PE	
(polietilen)	ve	Biyo-PET	(polietilen	tereftalat)	gibi	drop-ins”	
olarak	tanımlanan	yani	biyobazlı	olup	biyobozunur	özelliği	
olmayan	geleneksel	plastiklerle	karşılaştırıldığında,	yenilenebilir	
ham	maddelerden	yapıldıkları	için	daha	iyi	bir	karbon	ayak	
izine	sahip	malzemeler.	Geleneksel	plastiklerle	aynı	kimyasal	
yapıya	sahip	oldukları	için,	aynı	makine	ve	işlemler	kullanılarak	
nihai	ürün	haline	getirilebilirler.	Biyolojik	olarak	parçalanabilen	
plastikler,	mikroorganizmalar	tarafından	kolayca	ayrıştırılabilir	
avantajlar	sunuyor.	Gübre	haline	dönüşen		malzemelerin	
kullanımı,	özellikle	ürün	kalıntıları	ve	ambalaj	ile	birlikte	
atıldığında	faydalıdır.	Bu,	örneğin	kahve	kapsülleri	ya	da	çay	
poşetleri	için	geçerli.

Syntegon 
Technology ile  
kağıt üreticisi 
BillerudKorsnäs 
iş birliği içinde  
tek malzemeli 
olarak kağıttan 
geliştirdikleri 
dikey kağıt 
torbalar  

BillerudKorsnäs ile 
birlikte yeni “Pearl” 
(“inci”) ambalaj 
konsepti geliştirildi.
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Sürdürülebilir	ambalaj,	hem	geliri	hem	de	müşteri	
sadakatini	artırabileceği	için	kesinlikle	bir	satış	argümanıdır.	
Günümüz	tüketicileri,		malzeme	israfından	olabildiğince	
kaçınmak	istiyor	ve	biyolojik	olarak	parçalanabilen	ya	da	
geri	dönüştürülebilir	ambalaj	malzemelerini	tercih	ediyor.	
Nielsen	tarafından	yürütülen	küresel	bir	perakende	anketine	
göre,	60	ülkedeki	çevrim	içi	tüketicilerin	yüzde	55’i,	ilgili	
şirketler	olumlu	sosyal	ve	çevresel	değişime	kararlıysa,	
ürünler	için	daha	fazla	ödemeye	isteklidir.	

Tedarik Zincirine Dahil Olan Herkesi Birleştirerek 
Döngüsel Ekonomi
Ancak	ilgili	paydaşlar	erken	bir	aşamada	dahil	olduğunda	
makine	üreticileri	malzeme	döngüsünü	kapatan,	atik	
önleyen	ve	yine	de	kapsamlı	ambalaj	gereksinimlerini	
karşılayan	çözümler	geliştirebilirler.	Buna	malzeme	
üreticileri,	marka	sahipleri	ve	onların	müşterileri,	ambalaj	
malzemesi	geri	dönüşüm	tesisleri	dahildir.	Sürdürülebilir	
ambalajın	başarılı	bir	şekilde	kullanılması,	ancak	tedarik	
zincirindeki	tüm	taraflar,	kendi	uzmanlık	alanlarını	
birleştirirse	başarılı	olabilir.	Amaç,	yeni	tip	ambalaj	
malzemelerinin	makine	kabiliyetini	test	etmek	ve	ambalaj	
tasarımlarının	geliştirilmesinde	destek	sağlamak.	Gıda	
üreticileri	burada,		Syntegon	Technology’nin	uluslararası	
malzeme	tedarikçileri	ağından	yararlanabilir.	Birlikte	
çalışarak,	karmaşık	pazar,	tüketici	ve	yasal	gereklilikleri	
karşılayan	pragmatik,	yenilikçi	çözümler	bulabilir	ve	
böylece	yeni,	daha	sürdürülebilir	yollar	açabilirler.

1) Küresel tüketiciler, sosyal sorumluluğa kendini adamış şirketlerin 
mal ve hizmetleri söz konusu olduğunda paralarını kalplerinin 
olduğu yere koymaya isteklidir, Nielsen 2014, http://www.nielsen.
com/content/corporate/us/en/press-room/2014/global-consumers-are-
willing-to-put-their-money-where-their-heart-is.html

Syntegon Technology, önde gelen bir 
küresel proses ve ambalajlama teknolojisi 
sağlayıcısı. Daha önce Bosch Group’un 
ambalaj bölümü olan Waiblingen (Almanya) 
merkezli şirket. 50 yılı aşkın bir süredir ilaç 
ve gıda endüstrileri için eksiksiz çözümler 
sunuyor. 15’ten fazla ülkede 30 lokasyonda 
6.100’den fazla çalışana sahip. 2018’de 
toplam 1,3 milyar Euro gelir elde etti. 
Akıllı Sürdürülebilir teknolojileri içeren 
Portföyü, tek başına makinelerin yanı sıra 
eksiksiz sistemler ve hizmetler içeriyor. 
İlaç endüstrisindeki uygulama alanları; 
sıvı ve katı ilaçların (örneğin şırıngalar ve 
kapsüller) üretimi, işlenmesi, doldurulması, 
denetlenmesi ve ambalajlamasıdır. Gıda 
endüstrisinde portföy, şekerleme için proses 
teknolojisinin yanı sıra kuru gıdalar (örn. 
barlar, unlu mamuller ve kahve), donmuş 
gıdalar ve süt ürünleri için ambalajlama 
çözümlerini içeriyor.

İletişim:	Syntegon	Technology	Torsten	Sauer	
Sürdürülebilirlik	Proje	Yöneticisi			
Tel:	+49	711	811	57137		torsten.sauer2@Syntegon.com
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HAZIRLAYAN: Sibel	Göksel	Aşan,	Editör

Covid -19 salgını ile ambalajın koruyucu özelliği,  geniş kitlelerce anlaşıldı. Pandemide ambalajların,   
insanları enfeksiyondan ve yayılmasından korumada, oynadığı kritik rol netleşti. Ambalajın 

koruyucu, hijyenik  özellikleri, her türlü sağlık, tıbbi ve farmasötik, gıda ürününün ambalajlanması 
için hayati faydalar sağladı. Ancak ambalajın sürdürülebilirliğini de iyileştirme talebi de  

konumunu güçlendirerek yükselişe geçti...

Pandeminin Ambalaja Etkileri 

Küresel	salgın	öncesi,		mevcut	durumlardan	kaynaklanan		
ambalajlarla	ilgili		kaygılar	söz	konusu	idi.		Covid-19	salgınında	
ürünlerin	tüketicilere	sağlıklı	şekilde	ulaşmasında	ambalajın		
kilit	rolü		ortaya	çıktı.		Salgında			tüketicilerin		yoğun	ambalajlı	
ürünlere	yönelmesi,		ambalajın	fazla	kullanılmasını	da	beraberinde	
getirdi.		Bir	ürünün	kendisine	ulaştırılmasında		ambalajın		önemini	
kavrayan		tüketici,			ambalajın		geri	dönüşüme	kazandırılması	
yolunda		yaklaşım	sergileyemedi.	Kullanım	sonrası	gelişigüzel		
atılmaması	gereken	maskeler	bile,	cadde	ve	sokaklarda,		deniz	
kenarlarında	hatta	denizin	içinde	olması,	toplumdaki	olumsuz	
alışkanlıkları	ve	bilgi		yetersizliğini	ortaya	koydu.	Bu	noktada	
ülkemizdeki	tüketicilerin,		ambalajın		sürdürülebilirlik		özelliğini	
besleyen		geri	dönüştürmenin			evde	başladığı	gerçeği	ile		henüz	
tanışmadığı	da		görüldü.		Bireylerin,		tüketimleri	sonucunda		ortaya	
çıkan	atıkların,		ambalaj	da	dahil		görsel	kirlilik		yaratmadan	geri	
dönüşüme	kazandırılması		konusunda		eğitilmesi		gerektiği		daha	
netleşti.		Tüketicileri	bu	konuda	uyandırmak	için,	toplumun	
tüm	kesimlerine	uygun,	yeni	kanallar		geliştirilirken,		rehberlik	
çalışmalarına	da	zaman	geçirmeden	başlanmalı...		Aslında	
ülkemizde,	tüketicilerin		bir	süre	sonra	tanışacağı		yeni	normale		
yönelik		birçok	konuda	farkındalıklarının		yaratılması		ve		
bilgi	toplumuna	doğru	hızlı	adımların	atılması	gerekiyor.	Bu	
farkındalıklardan	biri	de		tüketiciler	kullandıkları	ürünlerin	
ambalajlarının	geri	dönüştürülmesine		dair,	bilgilenmelerinin		ve	
katılımlarının	sağlanması.	Yerel	yönetimler,	endüstri	iş	birliği	
içinde	bu	çalışmaları	üstlenmeliler.	

Yazımda		bu		çözümlemeyi	yapmamın		nedeni;		toplumun	
bilinçlendirilmesi,		aydınlanması		yaşama	geçirilmeden,	hiç	
bir	geri	dönüşüm	projesinde		istenilen	başarıya	ulaşamayacağı	
gerçeğinden	kaynaklanıyor.		Elbette		yeniden	kullanılabilirliğe	

yönelik	stratejilerde	endüstriyel	ağırlıklı	modeller	oluşturulmalı.	
Ancak	oluşturulacak	zincirin	bir		parçasında		da	ambalajı	tüketim	
eğilimlerini		şekillendiren	tüketiciler	olmalı.	Ülkemizde			geri	
dönüşüm	ile	bir	değer	ekonomisi		yaratılmaya,		büyük	gereksinim	
var.		Burada	birleşik	stratejiler	önemli.	Birleşik	stratejilerin	
içinde	toplumların	bilgi	toplumuna	dönüşmesi	ve	tüketicilerin	
bilinçlenmesi		de	yer	alıyor.	

Pandemi,	yalnızca	tüketicilerin	ambalaj		gerçeğine	ışık	tutmadı,		
ambalaja	önemli	etkileri	de	oldu.	Tüketicilerin	hizmetinde	olan	
ambalajda,		pandeminin	etkisi	ile		bazı	özellikler		öne	çıktı.	Bu	
özellikler,		yükselişe	geçti.	Yazımın	bu	bölümünde	ise,	ambalaj	
üreticilerimizin		dikkatini			değişimlere	çekmek	için,		pandeminin	
ambalajda	yarattığı		etkilerle,	öne	çıkan	eğilimlere	değineceğim.	
Amacım,	bu	değişimler	doğrultusunda,	ambalajda	stratejik	
odakların	yenilemesinin	gerekliliğine	özel	bir	vurgu	yapmak:	

Steril ve Antiviral Ambalaj:	COVID-19	salgını	ile	ambalajların	
yüzeylerinde	virüs		bulaşma	riski	korkusu	nedeni	ile		steril,	antiviral	
ambalaja	doğru	yönelim	oldu.		Mikroplardan	ve	diğer	kirletici	
maddelerden	kaçınma	endişesi,	daha	yüksek	bütünlüğe	sahip	
daha	güvenli	ürünler	için	daha	büyük	bir	talep	yarattı;	steril	ve	
antiviral	ambalaj,	pandemi	sırasında	etkili	bir	ürün	olma	özelliği	
ile		yeniden	gündemde.			İlaç	ve	gıda	ürünleri	için		çeşitli	antiviral	
ambalajlar,	filmler,		alanında		gelişmeler	ve	yenilikler	ortaya	çıktı.	
Antiviral	biyopolimerlerin,	özellikle	aktif		antibakteriyel,	anti	viral	
ajanların	kullanımı	ile	güçlendirilmiş		ambalajlar;		verimli,	çevre	
dostu	olmaları		nedeniyle	ilgiyle		karşılanıyor.		COVID-19	sonrası	
da			kirlenme	risklerini	azaltmak	ve	kullanım	güvenliğini	artırma		
talepleri	yine	gündemde	olacak.	Yeni		olası	virüslere	karşı	steril-
antiviral	ambalajların	gelişimi	devam	edecek.
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Sürdürülebilirliğin 
Yeniden Tanımlanması:  
Pandemi	boyunca	her	ürün	
bir	paket	içinde	geldiğinden	
ambalajın	sürdürülebilirlik		
özelliği,	ürünün	tüketiciye	
ulaşma		yolculuğunun	
sonrasında		kritik	bir	rol	
oynuyor.		Sürdürülebilirlik;			
becerikli	ambalaj	
dönüştürücü	için,		güçlü	
rekabet	avantajları	sunan,	
endüstriyi	şekillendiren	bir	
kilit	eğilim.	Pandemi	öncesi			döngüsel	ekonominin	bir	parçası	
olma	doğrultusunda	yoğunlaşan		ambalajda	sürdürülebilirlik,			
pandemi	ile	ayrı	bir	anlam	kazandı.	Çünkü	ambalaj,			COVID-19	
dünyasında	daha	da	hayati	bir	role	sahip	oldu.		Bu	süreçte	tek	
kullanımlık	ambalajlar	daha	çok	kullanılmaya	başlandı.		Bu	
arada	sürdürülebilirlik		konusunun	yeniden	tanımlanması,		
gündemdeki		yerini	aldı.	Ambalajın	sürdürülebilir	özelliklerinin		
iyileştirilebilmesinin		oldukça	karmaşık		olduğu	ve	önemli	
zorluklar	içerdiğinin	altı	çizildi.		Değer	ve	tedarik	zinciri	boyunca,		
iş	birliği	gerektiren		bütün	basamakları	kapsayan	sistematik		
sürdürülebilir	çözümlerin	geliştirilmesinin	önemi,			tüm	dünyada	
vurgulandı...		Pandemi	sırasında			kaldırılan	tek	kullanımlık	
ambalaj	yasakları,		salgın	bitmeden;	devreye	girdi:		İngiltere,	
tek	kullanımlık	plastikleri,			bazı	istisnalar	dışında	yeniden	
yasaklama	doğrultusunda		bir	adım	attı.	“Azalt, Geri Dönüştür, 
Yenile, Yeniden Kullan”	dörtlüsüne		pandemi	de			daha	akıllı	
sürdürülebilir	seçenekleri	geliştirmek		üzere		sürekli	düşünmeyi		
teşvik	etmek	için	“yeniden düşün” başlığı	ilave	edildi.		Böylece	
sürdürülebilirlik		eskisine	göre		daha	fazla	önem	kazandı.	
Sürdürülebilirliği	yeniden	tanımlanma,		yükselen	bir	eğilim	oldu.		

Yeniden Kullanılabilir 
Ürün Ambalajları: 
Çevreye	daha	
duyarlı	ambalajlama		
uygulamalarına	giden	
ikinci	yol,	yeniden	
kullanılabilir	ambalaj,	
ambalajlama		seçeneklerini	
benimsemek.	Yeniden	

kullanılabilir	ambalajlar,	daha	az	atığa	neden	oluyor.	Verimliliği	ve	
güvenliği	artırmaya	yönelik	sistematik	bir	değişiklik,	uygulamayı	
her	zamankinden	daha	pratik	hale	getirecek.

Sürdürülebilirliği ve Hijyeni Dengelemek: 
Sürdürülebilirlik,	gıda	güvenliği		pandemi	öncesinde	endüstrinin	
merkezinde	olan	konulardı.	Ancak	küresel	bir	salgının	yaşanması	
ile	özellikle	hijyeni	güçlendirmek,	kirliliğe	engel	olmak,		daha	
büyük	önem	kazandı.	Pandemi	,	tüm	dünyada	insanları,		evlerine	
giren		ürünlerin	güvenliğini	sorgulamaya	yöneltti.	Güvenlik	
ve	hijyene	yönelik	yeni	yaklaşımlar	söz	konusu.	Uzmanlar	
bu	tür	uygulamaların	kalıcı	olduğu	yönünde	görüş	birliği	
içindeler.		Covid-19	ve	gelecekte	olası	virüslere		karşı	önlemlerin;		
ambalaj	tasarımı,	substrat	seçimi	spesifik	işlevsellik,	ambalaj	
malzemesi	tercihlerini	önemli	ölçüde	etkileyeceği	düşünülüyor.		
Sürdürülebilir	ambalaj		tasarımı,		döngüsel	ekonominin	önemli	

bir	parçası.	Bu	konuda	
sürekli	bilgi	alışverişi	
ve	tartışmalar,		kamusal	
platformlarda	sorumluluğu	
üstlenecek	sivil	toplum	
kuruluşlarını,	öğretim	
kurumlarını	da	içine	alarak	
yapılmalı.	Pandemiden	
sonra	bile,	insanların	artan	
sağlık	kaygıları,		bir	gecede	
ortadan	kalkmayacak.	İyi	
tasarlanmış,	özel	ambalajlar,	
bu	endişelere	hitap	

ederek,		tüketicilerin	güvenini	sağlayabilir.	Ambalaj	üreticilerinin;		
tüketicinin	sağlık	ve	güvenlik	endişelerini	gidermek	için	gıda	ve	
ürün	ambalajlarını	yeniden	tasarlamaları,	gündemde.	Aslında	
bilenen	o	ki;		hijyen	ve	gıda	güvenliğine	yönelik	mevcut	gelişmiş	
eğilim,	değer	zincirinin	tamamında,	yeni	normalin	daimi			unsuru	
olup,		hem	tüketiciler	hem	de	ambalaj	müşterileri	(hızlı	tüketim	
malları	şirketleri	ve	perakendeciler)	için	yüksek		öncelik	haline	
gelecek.		İnsanlar	salgının	neden	olduğu	şoktan		çıkıp,		günlük	
yaşamın		yeni	ritmine	kavuştukça,	çevresel	farkındalık		daha	da	
güçlenecek.		Bazı	perakendecilerin	güvenlik	ve	hijyene	yönelik	
yeni	yaklaşımları,	salgının	azalmasından,	bitmesinden	sonra	
da	devam	edecek.	Tüketicilerin,		hijyen	garantili	ürünler	ve	tek	
kullanımlık	ambalajlı	ürünlere	yönelik	beklentileri	de	sürecek.		
Bu	bakış	açısıyla,	ambalaj	şirketlerinin	maliyet,	performans	ve	
uygunluk	gereksinimlerinin	yanı	sıra	hem	sürdürülebilirlik	hem	
de	hijyen	endişelerini	ele	alması	gerekecek.	Tüketicilerin	sağlık	ve	
güvenlik	endişelerini	gidermek	için	gıda	ve	ürün	ambalajlarının	
sürdürülebilirlik	ve	hijyen	özelliklerini	dengeleyerek	yeniden	
tasarlanması	gündemin	bir	parçası.

Değer Zincirlerindeki Hızlı Dijitalleşme: Pandemi	
öncesinde	yükselen	bir	eğilimi	temsil	eden	dijitalleşmenin,	hem	
ambalaj	üretimi	hem	de	ambalajlama	alanında,	pandemi	sırasında			
daha	da	hızlanması	söz		konusu.	Üretimde	verimliliği	arttırmada,	
zaman	kaybını	azaltmada,	şeffaflığı,	güvenilirliği	sağlamada,		
hijyen		seviyesini	yükseltmede,	daha	hızlı	ambalaj		sunmada,		
otomasyon	ve	yapay	zekanın	devreye	girmesi	kaçınılmaz.	

Tüketici Tercihlerini  Anlamak ve Etkilemek:	Tüketici	
inançları	ve	davranışları	pandeminin	etkisi	ile	çabuk	değişime	uğradı.		
Bu	değişikliklere	ayak	uydurmak,	derin	tüketici	içgörülerinden	
yararlanmak		krizde	ve	sonrasında		tüketici	taleplerini	karşılamanın	
yollarını	bulmak,	hatta		tüketicilerin,		ortaya	çıkan	yeni,	olumlu	
inançlarını	desteklemek	ve	alışkanlıkları	şekillendirmek		gerekiyor.	
Tüketici	inançlarını	ve	davranışlarını	ambalaj	üretiminin		her	
düzeyinde	çözümlemek	(analiz	etmek)		gerekiyor.	

Sonuç
Ambalaj	dönüştürücülerinin,		kendilerini	bugüne	getiren	
stratejilerinin;		üretim,		pazarlama		dahil	tüm	basamaklarını		
yeniden	ele	alıp,		değerlendirmeleri	gerekiyor.		Rüzgarlı	
bir		ortamda,		dalgalı	sularda	gezinmek,	maliyet	zorlukları	
ile	baş	edebilmek	için	yeni	stratejilere	ihtiyaç	var.	Ambalaj	
dönüştürücüleri,		kendilerini	başarı	için	konumlandıracak,		yeni	
stratejileri	geliştirirken,		yukarıda	açıklanan		etkileri,		eğilimleri	de	
dikkate	almalı...	
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oneINSPECTION,	hem	
yeni	hem	de	mevcut	
üretim	hatlarında	
kullanılabilen,	her	
endüstri	için	özel	olarak	
tasarlanmış,	uçtan	uca	
veri	odaklı	bir	kalite	
süreci	sunuyor.	Ambalaj	
dünyasının	geleceğini	
şekillendirmek	için				

BOBT	vizyonunun	temel	bir	etkinleştiricisi	ve	ön	baskı,	üretim,	
süreç	optimizasyonu,	bakım	ve	pazar	erişimi	için	çözümler	
sunan	açık	mimariye	sahip	bulut	tabanlı	bir	platform		BOBST	
Connect’in	temel	bileşeni.

Grup	Ar-Ge	Başkanı	Alexandre	Pauchard,	“Marka	sahipleri	ve	
dönüştürücüler,	kalite	kontrol	üzerinde	büyük	miktarda	baskı	
oluşturan	giderek	daralan	marjlar	ve	zaman	çizelgeleri	ile	karşı	
karşıyalar.	Bu	baskıları	hafifletmek	için	oneINSPECTION’ı	
başlattık.	Çoğu	şirket,	ambalaj	süreçlerini	dikkatlice	
kontrol	eden	kalite	kontrol	personeli	lüksüne	sahip	değil.	
Çözümlerimizin	;	dijital,	otomatik,	tamamen	güvenilir,	
olmasının	nedeni	budur.	Hem	dönüştürücüler	hem	de	marka	
sahipleri	için	ideal.	“	
 
Her Sektör için Mevcut Çözümler:
Etiketler
n	Print	Tutor	Max	-	DigiColor	için	rengi	ölçmek	ve	kontrol	
etmek	için	özel	olarak	tasarlanmış	bir	sistem.
n	iQ	500	-	her	bir	etiketi	kalite,	renk,	kodlar,	metin	ve	kayıt	
açısından	kontrol	eden	yüz	100	hat	içi	kalite	kontrol	sistemi.	

Fleksibıl Ambalaj
n	HAWKEYE-bir	optik	yoğunluk	ve	iğne	deliği	dedektörü	
izleme	sistemi.
n	Dijital	Muayene	Masası-denetim	için	fotoğrafik	kanıt	
toplarken,	artırılmış	gerçeklik	katmanları	ile	operatörün	
becerilerini	geliştiren	bir	kalite	merkezi;	fleksibıl	ambalaj	
üretimi	için	güven	ve	en	iyi	üretim	kalitesini	sağlıyor.
 
Katlanır karton
n	Yeni	ACCUCHEK	-	kalite,	renk,	kodlar,	metin	ve	kayıt	için	her	
bir	boşluğu	kontrol	eden	yüz	100	hat	içi	kalite	kontrol	sistemi.	
n	iQ	400	-	web	beslemeli	karton	kutu	üretimi	için	yüzde100	hat	
içi	kalite	kontrol	sistemi.

Oluklu Mukavva
n	iQ	300	-	oluklu	üretim	için	yüzde	100	hat	içi	kalite	kontrol	
sistemi.

n	PREMIUM	GAP	Control-	tüm	bitmiş	kutuların	katlama	
sürecini	tam	üretim	hızında	kontrol	eden	bir	sistem.
n	Dijital	Muayene	Masası-	denetim	için	fotoğrafik	kanıt	
toplarken	artırılmış	gerçeklik	katmanları	ile	operatörün	
becerilerini	geliştiren	bir	kalite	merkezi;	oluklu	mukavva	
ambalaj	üretiminde	güven	ve	en	yüksek	üretim	kalitesini	
sağlıyor.

Bu	çözümler,	veri	odaklı	kalite	kontrol	süreçleri	sağlayarak	
insan	hatalarını	ortadan	kaldırıyor.	Kaliteli	izleme,	dijital	
raporlama	ve	mükemmel	denetim	için	ve	sağlam	görüntü	
işleme	algoritmaları	sunuyorlar.	Ayrıca	yeni	kapasiteler	de	
sağlıyorlar:
n	Yeni	ACCUCHECK	ve	iQ	500	sistemlerinde	mevcut	olan	
ve	daha	kolay	ve	daha	hızlı	makine	kurulumuna	imkan	veren	
makine	öğrenimi.
n	iQ	500	üzerinde	geliştirilmiş,	hassas	uygunluk	kontrollerine	
ve	daha	kısa	kurulum	sürelerine	imkan	veren	hassas	tescilli	
PDF	işlevleri.
n	HAWKEYE	ve	Print	Tutor	Max	ile	kaliteyi	garanti	eden	
ve	yüksek	düzeyde	üretkenlik	sağlayan	yakın	döngü	işlevleri	
sayesinde	optimize	edilmiş	genel	üretim.
n	Gerçeklere	dayalı	karar	verme	için	artan	bağlantı	ve	iş	
akışı	entegrasyonu,	örneğin	Yeni	ACCUCHECK	ve	iQ	500	
ürünlerindeki	OEE	istatistikleri.

Nihayetinde	oneINSPECTION,	BOBST	CONNECT	aracılığıyla	
sanat	eseri	tasarımından	nihai	ürüne	kadar	olan	döngüyü	
içeren,	üretim	geri	çağırma	dahil	ve	israfı	azaltan	bir	dizi	uçtan	
uca	kalite	kontrol	çözümü	sunuyor.

Grup	Ar-Ge	Başkanı	Alexandre	Pauchard,	“oneINSPECTION;		
kalite	kontrolü,	dijital	çağa	taşıyor.	Garantili	kalite	kontrolünü		
dönüştürücülerin	parmaklarının	ucuna	getirerek,	sıfır	hatalı	
ambalajı		gerçekleştiriyor.		oneINSPECTION	dönüştürücüler	
için;		marka	sahiplerine	mümkün	olan	en	yüksek	kaliteli	
ürünleri,	aynı	zamanda	verimliliği	ve	karlılığı	artırarak	tam	
gönül	rahatlığı	ile	sunmaları	anlamına	geliyor”	dedi.	

Kaynak: Bobst	Mex	SA,	İsviçre

BOBST, Tüm Ambalaj Endüstrileri için Kapsamlı Kalite Kontrol  
oneINSPECTION’u Piyasaya Sürdü
BOBST, marka sahiplerinin ve dönüştürücülerin ihtiyaçlarını proaktif olarak karşılamak için entegre ve gelişen 
kalite kontrol çözümleri seti olan oneINSPECTION’ı piyasaya sürdü.  Bu ürün ile  etiket, fleksibıl ambalaj, 
katlanır karton ve oluklu mukavva endüstrilerinde sıfır hatalı ambalajı gerçeğe dönüştürüyor. Yeni kalite 
kontrol, ambalaj değer zincirinin bir parçası olarak ambalaj üreticileri, perakendeciler ve tüketiciler için de 
önemli bir değer sağlıyor. 
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Bobst	Italia	Gravür	Ürün	Hattı	
Müdürü	Jonathan	Giubilato,	
“Ekipman	ve	proses	perfor-
mansını	pazara	her	zaman	bir	
adım	ileriye	taşımaya	yönelik	
teknoloji,	BOBST’ta	daima	
hareket	halinde.	Fleksibıl	
ambalaj	pazarı,	giderek	daha	kısa	
vadeli	üretim,	ambalaj	versiyonlama,	daha	hafif,	daha	ince,	geri	
dönüştürülebilir	çözümler,	küresel	renk	tutarlılığı	talep	ediyor.	
BOBST	olarak	daha	hızlı	pazara	sunma	süresi,	artan	kalite,	
üretkenlik,	çeviklik	ve	güvenlik	sağlayan	çözümlerle,	dönüşüm	
yapan	müşterilerimizi	desteklemeye	hazırız.	Gravür	teknolojisi	
elbette	bir	istisna	değil	”	şeklinde	konuyu	yorumladı.	
 
Esneklik	ve	üretkenlik,	maksimum	500	m	/	dak	hıza	ulaşa-
bilme,		şaftsız	ya	da	şaftlı	baskı	silindirleri	ile	yapılandırıla-
bilen		EXPERT	RS	6003’ün	özellikleri.	Konfigürasyon	
seçenekleri,	üretim	gereksinimlerine	göre	en	iyi	kalitede	baskı	
sağlamak	için	mürekkepleme	sistemi	seçimine	kadar	uzanıyor.	
Standart	MPI	(Çok	Amaçlı	Mürekkepleme)	ya	da	isteğe	bağlı	
HSM	(Yüksek	Hızlı	Ölçüm)	her	ikisi	de,	her	koşulda	ve	tüm	
mürekkep	ve	solvent	türleriyle	tutarlı,	tekrarlanabilir	yüksek	
kaliteli	baskı	sağlıyor.	
 

Baskıya	hazır	hale	getirmek	
ve	iş	değişimlerini	daha	kolay	
ve	hızlı	gerçekleştirmek	için	
BOBST,		EXPERT	RS	6003’e		
özel	yeni	ve	yenilikçi	bir	
sistem	geliştirdi.	Flex	Trolley,	
baskı	sırasında	yerleşik	olarak	

kalabilen	ya	da	baskı	ünitesinden	sonra	çıkarılabilen	servis	
tipi	bir	araba.	Bu,	baskı	işlemi	için	gereken	minimum	araba	

sayısını	önemli	ölçüde	azaltıyor	ve	
değiştirme	işlemleri	için	maksimum	
esneklik	sağlıyor.		Daha	kısa	bir	başlık	
uzunluğu	ile	gerekli	kurutma	verim-
liliğini	sağlamak	için	yeniden	gözden	
geçirilen	BOBST	kurutma	teknolojisi	
teknik	özellikleri	entegre	edildi.	Bu	
çözüm,	geleneksel	kurutma	odalarına	

kıyasla,	başlangıçta	ve	geçişte	yaklaşık	yüzde	30’luk	bir	
atık	azalmasıyla	ağ	uzunluğunu,	önemli	ölçüde	kısaltıyor.		
Baskı	makinesi,	hem	solvent	hem	de	su	bazlı	mürekkeplerle	
yüksek	hızlı	baskı	gerçekleştiriyor.	BOBST,	gravür	baskı	
için	dijital	dünyanın	kapılarını	açan	ve	günümüz	pazar	
gereksinimlerine	ayak	uyduran	oneECG	çözümü	ile	EKG	
Genişletilmiş	Renk	Gamının	kullanımına	da	öncülük	ediyor.		
Bağlanabilirlik,	dijitalleştirme,	otomasyon	ve	sürdürülebil-
irliğin	ambalaj	üretiminin	temel	taşları	olduğundan	BOBST	
vizyonu	doğrultusunda,	tamamen	uzaktan	bağlantı	ve	destek	
için	uygulamaları	izleme	ve	BOBST	Connect	mevcut.	

Bobst	Italia	Gravure	Ürün	Hattı	Müdürü	Jonathan	Giubilato	
açıklamasının	devamında	şunları	söyledi:	“Gravürdeki	son	
gelişmelerimizle,	süreci	yeniden	keşfederek	ve	gravürün	günümüz	
piyasa	dönüşümünde	kullanıcılara	bir	gelecek	ve	sürdürülebilir	
büyüme	sağlamak	için	gelişip	gelişemeyeceği	sorusuna	gerçekçi	
bir	cevap	verecek	şekilde,	gravürün	avantajlarını	yeniden	can-
landırıyoruz.	Bu	yeni		gelişmeler,	gravürle	ilgili	endüstri	zihniyeti	
değiştirecek	.	BOBST	olarak	gravür	baskı	müşterilerimiz	için	
sağlam	bir	geleceğin	yolunu	açacak	olan	araçlara	-	ekipman,	süreç,		
dijitalleştirilmiş	iş	akışlarına	-	sahibiz.”		

(Kaynak:	Bobst	Italia	SpA,	S.	Giorgio	Monferrato,	İtalya)
İletişim:	Bobst	İstanbul	Ambalaj	A.Ş.	Tel:	0212	262	78	00	
Faks:	0212	262	78	03	

Ambalaj pazarı köklü bir dönüşüm içinde. marka sahipleri, ürünü daha hızlı pazara sunma süresi ve daha sürdürülebilir çözümler 
bekliyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için BOBST, gravür baskı kullanan dönüştürücülerin günümüzün pazar zorluklarının üstesinden 
gelmesini sağlayacak yeni nesil tifdruk baskı makinesi EXPERT RS 6003’ün piyasaya sürüldüğünü duyurdu.   

Fleksibıl Malzemeler için Yeni Gravür Baskı Makinesi 
EXPERT RS 6003        

Color-Logic™,	çeşitli	özel	efektli	baskı	uygulamaları	için	
renkli	iletişim	sistemleri	ve	yazılım	araç	setleri	geliştiriyor.	
Color-Logic,	marka	sahiplerine,	ürün	yöneticilerine,	çarpıcı	
sonuçlar	veren	basit	bir	baskı	üretim	süreci	ile	müşterilerine	
farklılaştırma	yeteneği	sağlıyor.	Color-Logic	dekoratif	efektler,	
yazıcıların	ve	tasarımcıların	mevcut	iş	akışlarında,	özel	
ekipmana	gerek	duymadan	kullanılıyor	ve	dinamik	sonuçlar	
veriyor.	Color-Logic;	analog	baskılar;	ofset,	fleksografi,	
serigrafi	ve	gravürün	yanı	sıra		dijital		baskı	(ink-jet)	
süreçleriyle	de	uyumlu.		Ambalajlar,	poşetler,		etiketlerde	tek	
sınır		yaratıcılık.	Color-Logic,	baskının	değerini	destekliyor	ve	
baskı		ortamlarını	geliştirmek	için	tasarımcılar	ve	yazıcılarla	
birlikte	çalışıyor.	Color-Logic	System™	tasarımcıları	
güçlendirerek,	bir		markaya	metalik	baskı	ile	baskı	maliyetin	
çok	altında	baskı	sağlıyor,	yazıcılara	ve	dönüştürücülere	

çalışabilecekleri	doğru	bir	renk	iletişim	sistemi	sunuyor.	
Color-Logic	aynı	zamanda	beyaz	mürekkep	ve	CMYK	kaplama	
ve	yansıtıcı	yüzeylere	baskı	yapmak	için	dünyanın	ilk	renkli	
iletişim	sistemi.

Color-Logic	Design	Suite,	250	metalik	renk	ve	çok	çeşitli	
dekoratif	baskı	süslemelerini	oluşturmaya	olanak	sağlıyor.	Tüm	
efektler,	tasarım	ve	türleri	aynı	ya	da	benzer	aynı	veya	benzer	
tasarımları	için	gerekli	baskı	sonrası	sonlandırma	ihtiyacını	
gideriyor.	Minimum	Sistem	Gereksinimleri	Adobe	Indesign,	
Illustrator	ve	Photoshop	ile	uyumlu	CS6	sürümleri,	hem	Mac	
hem	de	Windows	platformlarında	FX-Viewer	uygulaması	sadece	
Mac	için.	Mac	OS	Uyumluluğu:	Mac	OS	X	10.5	ya	da	üstü	

İletişim:	www.colo-logic.com

Metalik Renk ve Dekoratif  Baskı
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Borealis	Group,	fosil	yakıt	bazlı	ham	
madde	alanında	sürdürdüğü		poliolefin		
üretimi	temel	dayanağı.	Ancak	eğilimleri	
değerlendirerek		daha	sürdürülebilir	ham	
maddelerin	büyük	ölçekli	ticari	üretimine	
yönelik	önemli	adımlar	attı.		Örneğin,	bu	
yılın	Mart	ayında	Borealis,	Belçika’nın	Kallo	
ve	Beringen’deki	tesislerinde	yenilenebilir	
propan	gibi	ham	maddelere	dayalı	
polipropilen	üretmeye	başladı.

Tamamen	atık,	kullanılmış		ürünlerden	yenilenebilir	ham	maddeyle	
üretilen	bu	birinci	sınıf	poliolefinler,	işlenmemiş	poliolefinlerle	
aynı	performansını	sunarken,	karbon	ayak	izini	de	azaltıyor.		
Mevcut	Borealis	poliolefin	yelpazesinin	önemli	bir	uzantısı	olan	
Bornewables™,		kalite	standartlarını	koruyor.	Borealis	tarafından		
bu	yeni	döngüsel	poliolefinin,	kendi	sürdürülebilirlik	hedeflerine	
ulaşmasına	da	yardımcı	olacağı	açıklandı.		

Bornewables™	,		gıda	ve	canlı	hayvan	yemi	için	yetiştirilen	
tarımsal	ürünlerden	üretilen	yenilenebilir	ham	maddelerin	
aksine,	yalnızca	atık	ve	kalıntı	akışlarından	elde	edilen	
yenilenebilir	kaynaklı	ham	maddelerden	üretiliyor.	

Sürdürülebilirlik	perspektifinden	bakıldığında,	
yenilenebilir	ham	maddelerin	üretiminde	atığın	
yeniden	kullanılması,	Bornewables	ürün	ailesinin	
cazibesini	daha	da	artırıyor.

Bornewables	portföyünün	tamamı	ISCC	
Plus	Uluslararası	Sürdürülebilirlik	ve	Karbon	
Sertifikasyonu	belgesine	sahip.		Bu	sertifikasyon	
sistemi,	yenilenebilir,	sürdürülebilir	şekilde	üretilen	

ham	maddeleri,		kaynak		noktasından	tüm		üretim	zinciri	boyunca	
izlenebilirliğini	sağlıyor.

Borealis	Polyolefins,	İnovasyon	ve	Döngüsel	Ekonomi	Çözümleri	
Başkan	Yardımcısı	Lucrèce	Foufopoulos,	“Müşterilere	yüksek	
performanslı	çözümler	sunarken,	onların	sürdürülebilirlik	
hedeflerini	gerçekleştirmelerine	de	katkıda	bulunuyoruz.	
Herkes,	daha	düşük	karbon	ayak	izine	sahip	ve	fosil	yakıt	bazlı	
ham	maddelere	daha	az	bağımlı	olan	ürünlerden	yararlanıyor.	
Borealis	bu	şekilde	daha	sürdürülebilir	yaşamı	yeniden	icat	
ediyor.	Çünkü	yaşam	ilerlemeyi	gerektiriyor”	dedi.	

İletişim:	www.borealisgroup.com		Borealis	AG	Türkiye	
Tel:	0212	275	76	27	

Yeni Döngüsel Poliolefin Bornewables™ 

Japonya	menşeli	Robot,	CNC	
ve	Makine	üreticisi	FANUC,	
yeni	robotu	M-10iD/16S’yi	
piyasaya	sürdü.	Yüksek	taşıma	
kapasitesinin	yanında	ince	ve	
kompakt	bir	tasarıma	sahip	olan	
M-10iD/16S,	özellikle	ağır	iş	
parçalarının	karmaşık	şekilde	
işlenmesi	ya	da	taşınması	gereken	
kompakt	robotik	hücrelerde	
kullanım	için	ideal	bir	seçenek	

olarak	sunuluyor.	Yeni	M-10iD/16S	robot,	serisinin	en	kompakt	
modeliyken	kendisinden	önceki	iki	model	olan	M-10iA/10MS	
ve	M-10iA/12S’nin	en	gelişmiş	özelliklerini	taşıyor.	

16	kg’a	kadar	taşıma	kapasitesiye	sahip		robot;	maliyet	tasarrufu	
sağlıyor	ve	akıllı		işlevlerle	mühendislik	süreçlerini	geliştiriyor.

Sınıfının	en	yüksek	aks	hızına	ve	en	iyi	hassasiyetine	sahipken	
kompakt	çalışma	alanları	için	özel	olarak	üretilen	çok	yönlü	
M-10iD/16S,	üste	monte	uygulamaları	için	de	kullanılabiliyor.	
Ayrıca,	geliştirilmiş	içi	boş	bilek	tasarımıyla	16	kg’a	kadar	
taşıma	yüklerini	destekliyor	ve	bu	sayede	önceki	modellere	göre	
türünün	en	iyi	referans	noktası	haline	geliyor.	

Tam	entegre	hortum	setine	ve	kablo	yönetim	tasarımına	
sahip	olan	M-10iD/16S’da	kablolar	robotun	içi	boş	kolundan,	
bileğinden	ve	gövdesinden	yönlendiriliyor.	Bu	şekilde	sensör	
veya	kamera	kabloları,	hava	boruları	ve	varsa	diğer	kullanıcı	
olanakları	kolay	ve	güvenilir	bir	şekilde	yönlendirilerek	
harici	kabloların	çevredeki	ekipmana	dolaşması	riski	ortadan	
kaldırılıyor.	Bu	da	entegrasyon	çabalarının	en	aza	indirilmesini	
ve	kablo	kullanım	ömrünün	optimize	edilmesini	sağlayarak,	
maliyeti	azaltıyor.	Son	derece	kompakt	ark	kaynaklama	
uygulamaları	için	eşdeğer	ARC	Mate	100iD/16S	robot	modeli	de	
bulunuyor.	

Tüm	FANUC	robotları	gibi	M-10iD/16S	de	dahili,	tescilli	
FANUC	sistemini	de	içeren	çeşitli	akıllı	işlevleri	destekliyor.	
Üstelik	çok	kapsamlı	yazılım	seçeneklerinin	yanı	sıra	FANUC	
Çift	Kontrol	Güvenliği	(DCS)	seçenekleri	gibi	özel	güvenlik	
işlevleri	de	bu	robota	eklenebiliyor.		ROBOGUIDE	çevrimdışı	
simülasyon	bilgisayar	programı,	robotun	hücre	tasarımını	
geliştirmeye	yardımcı	oluyor	ve	mühendislik	süreçleri	
iyileştirilebiliyor.		

İletişim: FANUC	Turkey	Endüstriyel	Otomasyon	Tic.	Ltd.	Şti.	
sales.tr@fanuc.eu		Tel:	0444	9	362

Yeni robot M-10iD/16S Sınıfının En Yüksek Aks Hızı ve En İyi Hassasiyetine Sahip
Japonya menşeili Robot, CNC ve Makine üreticisi FANUC, yeni ve son derece kompakt, genel amaçlı robotu 
M-10iD/16S’yi piyasaya sürdü. Yüksek taşıma yükü kapasitesine karşın M-10iD/16S ince ve kompakt tasarımı 
ile dikkat çekiyor. M-10iD/16S, özellikle ağır iş parçalarının karmaşık şekilde işlenmesi ya da taşınması gereken 
kompakt robotik hücrelerde kullanım için ideal bir seçenek olarak sunuldu.

Borealis firması geçtiğimiz günlerde yeni bir döngüsel poliolefin Bornewables™ adlı ürün ailesini piyasalara 
tanıttı.
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Grafisk	Maskinfabrik	EB30	(malzeme	genişliği	762	mm)	
komple	kaplama	hattı;		çözücü	(LUW30	-	maks.	500	mm),	
boyama	/	laminasyon	istasyonu	ve	sarıcı	(LRW30	-	maks.	
500	mm)	içeren	entegre	bir	modülden	oluşuyor.

Aynı	zamanda	bağımsız	bir	açma		istasyonu	(228–406	mm	
çözme)	ve	sargılama	sistemi	olarak	tasarlandı.	Müşterinin	

isteği	üzerine	dört	bileşenli	birimi	entegre	eden	ve	birimin	
kolayca	değiştirilebilmesini	sağlayan,	mikro	denetleyici	
kontrollü	bir	sistem.	EB30,	operatörün	makineyi	basit	
bir	şekilde	çalıştırmasını	sağlayan	kullanıcı	dostu	bir	
dokunmatik	ekran	arayüzeyine	sahip.	Ayrıca	kaliteli			
malzeme	rulolarının	üretilmesini	sağlayan,	gelişmiş	bir	koni	
gerilim	kontrol	algoritması	da	bulunuyor.

Laminasyon ve Vernikleme için EB Kaplama Hattı

Su	bazlı	mürekkep	ve	vernik		için,	Gama	Srl.	
tarafından	geliştirilen	bu	yenilikçi	sistemde,	
viskozite	kontrolü	ile	birlikte	pH	ve	sıcaklık	
kontrolü	de	mümkün	oluyor.

Harici	bir	panelde	yer	alan	kontrol	ekranı	
üzerinden	girilen	referans	değerleri,	anlık	
ölçümler	ile	sürekli	takip	ediliyor.	Referans	
değeri	ve	ölçülen	değerlerdeki	değişiklikler,	
ölçüm	sensörü	üzerinde	yer	alan	su	ve	mürekkep	
valflerinin,	maksimum	hassasiyette	ki	çalışma	
toleransları	ile	stabilize	edilerek,	baskı	kalitesine	
büyük		katkı	sağlıyor.

Gama	Srl.	firmasının	ultrasonik	sistemli	kontrol	

üniteleri	ile	viskozite	kontrol	sistemi	kaynaklı	
verimsiz	çalışma	ve	plansız	duruşlar	önlenebilir	
duruma	geliyor.			Herhangi	bir	mekanik	parçanın	
olmadığı	bu	sistemler,	bakım	kolaylığı	ile	de	
kullanıcısına	büyük		olanaklar	sunuyor.

Su	bazlı	mürekkep	baskı	ve	vernik	
uygulamalarınızda,	yeni	nesil	Gama	G31	
ultrasonik	sistemlerini	kullanarak	baskı	
prosesinizdeki	verimliliği	arttırabiliyor.	

İletişim: Grupak	Plastik	Makineleri	İç	ve	Dış	Tic.
Ltd.Şti.	İstanbul	Tel:	0212	659	64	88	Faks:	0212	
659	64	90	İzmir	Tel:	0232	489	20	24	Faks:	0232	
489	14	94		info@grupak.com		www.grupak.com

Su Bazlı Mürekkep ile Baskı Uygulamalarında Viskozite Kontrolü 
G31 Viskozite Kontrol Sistemi 
Su bazlı mürekkepli baskı uygulamalarında artık viskozite kontrolü, G31 model Ultrasonik viskozite kontrol 
sistemi ile dünya’da birçok makine üreticisi ve lider ambalaj firmalarının tercihi olan Gama Srl. tarafından 
yeniden şekil buldu.

HAZIRLAYAN: Aydın	ÇAKMAK,	Grupak	Plastik	Makineleri	İç	ve	Dış	Tic.	Ltd.	Şti.

Grafisk	Maskinfabrik	A/S	firmasının	ürünleri	arasında	
yeni	LC350	Kompakt	Lazer	Sonlandırma	ünitesi,	dijital	
etiket	üretiminde	mevcut	pazar	eğilimlerini	ve	artan	kalite	
gereksinimlerini	karşılamak	üzere	tasarlandı.	Geleneksel	
kalıp	kesiminin	ve	bununla	bağlantılı	alet	ve	alet	saklama	
maliyetlerinin	yerini	alacak	son	teknoloji	lazer	kesime	sahip.

LC350,		350	mm	web	genişliğinde	etiket	üretme	yeteneği	
ile		GM’in	genişleyen	portföyüne	zenginlik	kattı.	SmartFlexo	
çiçek	stili	modülüyle	iyi	kesim	kalitesi	ile	karmaşık	etiket	
sonlandırma,	laklama;	ayrıca	laminasyon,	soğuk	yaldız,	web	
dilme	ve	ikili	geri	sarma	sunan	kompakt,	uygun	maliyetli	
ve	tamamen	dijital	bir	lazer	sonlandırma	makinesi.	Diğer	
seçenekler	arasında	korona	işlemcisi,	otomatik	bıçak	
konumlandırma	sistemine	sahip	SmartSlit	dilme	modülü	ve	
hızlı	iş	değişimi	ya	da	mevcut	işlerin	hızlı	geri	çağrılması	için	
bir	barkod	okuyucu	bulunuyor.	Selefi	olan	başarılı	LC330’un	

temeli	üzerine	inşa	edilen,	yeni	daha	geniş	genişlikli	LC350	
Kompakt	Lazer	Sonlandırıcı,	250	ve	350	W	versiyonları	
bulunan	daha	güçlü	lazer	kafalarla	donatılı.	Kolay	kullanım	için	
yeni	bir	elektronik	platforma	ve	daha	büyük	bir	dokunmatik	
ekrana	sahip.

GM	CEO’su	Uffe	Nielsen		konuya	ilişkin	şu	bilgileri	verdi:	“En	
yeni	lazer	kesim	teknolojisini	daha	büyük	bir	ağ	genişliğiyle	
birleştirilerek,	L350’ün	üretkenliği	artırıldı.	Böylelikle	özellikle	
kısa	süreli	baskı	işlerinde	daha	hızlı	teslimat	talebi	karşılanıyor.	
LC350	etiket	yazıcıları	düşük	ve	yüksek	hacimli	dijital	baskı	
için	çok	yönlü	bir	teknoloji	sunan	çevrimdışı	ya	da	in-Line	tüm	
büyük	dijital	presleri	ile	çalışıyor.	Lazer	modülü,	tek	başına	
hibrit	konfigürasyonda	da	kullanılabilir	ve	örneğin	GM	DC350	
Tam	Entegre	Dönüştürme	Hattına	eklenebilir.	

İletişim: GM	Machinenfabrik	www.gm.dk

LC350 Kompakt Lazer Son İşlem Ünitesi
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Innovia	Films,	ilk	karbon	nötr	BOPP	etiket	
filmi	olan	Encore	C45cn’i	piyasaya	sundu.		
Encore	C45cn	adlı	film		ISCC	sertifikalı	olup		
karbon	ayak	izinin	ve	fosil	kaynaklarının	
kullanımının	azaltılmasına	katkıda	bulunması	
bekleniyor.	

Innovia	Films	Yöneticisi	Stephen	Weber	
açıklamasında	şunları	söyledi:	“Karbon	nötr	
olmanın	yanı	sıra	Encore	C45cn,	otomatik	
etiket	dağıtma	performansı	için	yüksek	

MD	sertliğinde	45um	BOPP	balon	film.		Encore	45cn,	
Uluslararası	Sürdürülebilirlik	ve	Karbon	Sertifikasyonu	
(ISCC	Plus)	programı	tarafından	onaylandığı	üzere,	kütle	

dengesinde	ve	beşikten	kapıya	temelde	karbon	nötrdür.”

Ellen	MacArthur	Vakfı	programı	CE100’ün	ortak	yazılan	
raporuna	göre,	“2030	BM	Sürdürülebilir	Kalkınma	
Hedefleri	ve	Paris	Anlaşması	iklim	hedeflerine	ulaşmak,	
düşük	karbonlu	döngüsel	ekonomiye	küresel	geçişe	bağlı	
olacaktır”.	Buna	paralel	olarak,	büyük	marka	sahipleri,	net	
sıfır	emisyona	doğru	ilerlemek	için	taahhütlerde	bulunuyor	
ve	bunun	bir	parçası	olarak	her	bir	ürünün	karbon	ayak	izini	
iletecek.	Etiketlerin	karbon	ayak	izini	azaltmak	için	karbon	
nötr	bir	filmin	mevcudiyeti,	bu	net	sıfır	emisyon	hedefine	
yardımcı	olacak	bir	adım.	

İletişim: Innovia	flimsinfo@innoviafilms.com

Enercon;	film	ekstrüzyonu,	baskı,	kaplama	ve	laminasyon	
için	yenilikçi	yüzey	işlemcileri	üreten	küresel	bir	üretici.	
Baskı,	kaplama,	ekstrüzyon	kaplama,	laminasyon,	şişirme		
film	ve	cast	işlemleri,	Enercon’un	özel	olarak	tasarlanmış	
korona	işleyicilerine	dayanıyor.	Bu	sistemler,	tüm	önde	
gelen	OEM	hatlarıyla	entegrasyon	için	optimize	ediliyor.	
Daha	özel	ön	işlem	gerektiren	uygulamalar	için	Enercon,	
atmosferik	plazma,	alev	ve	ozon	yüzey	işleme	teknolojileri	
sunuyor.

Enercon,	yapay	zekanın	potansiyellerini	yakaladı.	
Uzaktan	destek	yetenekleri	iki	seviyede:	canlı	destek	
için	güç	kaynaklarını	bir	ağa	bağlayan	müşteriler	ya	da	
Enercon	Mühendisleri	tarafından	incelenmek	üzere	
güç	kaynağından	veri	indirmenin	daha	yaygın	yöntemi.	
Teknolojinin	kilit	mimarlarından	biri	olan	Enercon’un	
mühendislik	ve	Ar-Ge	müdürü	Brian	Croke	şunları	

söyledi:	“Arıza	ve	işletim	verilerini	toplamaya	ek	olarak,	
sistemin	yapay	zekası	bir	arıza	meydana	geldiğinde	kritik	
bilgileri	de	yakalıyor.	Arıza	anında	sisteme	bir	osiloskop	ile	
bağlanan	bir	Enercon	Mühendisine	sahip	olmaya	eşdeğer.		
Bu	bilgiler	bir	USB’ye	indiriliyor	ve	şirketin	tescilli	veri	
yakalama	analiz	aracında	incelenmek	üzere	Enercon’a	
gönderiliyor.	Bu	araç,	Enercon	mühendislerinin	sorunları	
tanılamak	ve	nihayetinde	nedenini	gidermek	için	özel	
raporlarda	tüm	kritik	işletim	verilerini	görüntülemelerine	
olanak	tanıyor.		Enercon’un	Azaltılmış	Teşhis	Süresi,	
Uzaktan	Güncelleme		Teknolojisi,		dünyanın	dört	bir	
yanındaki	müşterileri	için	şimdiden	değerli	olduğunu	
kanıtladı.	Olası	sorunların	teşhis	süresini	azaltmanın	yanı	
sıra	Enercon,	bir	servise	gerek	kalmadan	müşteriler	için	
yazılımı	uzaktan	güncelleyebiliyor”.	

İletişim: www.enerconind.com

Yeni Karbon Nötr Etiket Filmi - Encore C45cn

Yapay Zekaya Sahip Güç Kaynakları ile Uzaktan Destek 

Yeni		filmde	kullanılan	antimikrobiyal	teknoloji;		yüzeyde	
mikrobiyal	kolonizasyonu	önlemeye	yönelik	tamamen	yeni	
bir	yaklaşım	içeriyor.	Böylelikle	ambalajlı	ürünlerde	küresel	
olarak	büyüyen	bakteriyel	enfeksiyon	sorununu	çözüyor.	Bu	
antimikrobiyal	film,	çok	çeşitli	bakterilere	karşı	etkili,	mikrop	
gelişimini	engelliyor	ve	optimum	hijyeni	destekliyor.	Ayrıca	
JIS	Z	2801	sertifikasına	göre	Staphylococcus	aureus	ATCC	
6538	ve	Escherichia	coli	ATCC	8739’a	karşı	olumlu	bir	etki	
gösteriyor.

Film,	düşük	sıcaklıkta	eriyen	reçineli	ekstrüzyonla	kaplanmış	
bir	yüzeye	sahip,		bu	da	filmin			kağıt		üzerine	ısı	ve	basınçla	
kolay	laminasyonunu	sağlıyor	(100-129	0C	aralığında	
maksimum	laminasyon	sıcaklığına	sahip).		Cosmo’nun	

antimikrobiyal	teknolojisi;		çevre	dostu,	gıdalar	ve	insanlar	
için	güvenli.	Uzama	ve	yırtılmaya	karşı		bir	dirence	ve	iyi	optik	
özelliklere	(parlaklık>95)	sahip.		

Küresel	olarak	büyüyen	Covid-19	sorunu	hakkında	konuşan	
Cosmo	Films	CEO’su	Pankaj	Poddar	şunları	söyledi:	“Bu	
salgının	ortasında,	hepimiz	güvenli	ve	sağlıklı	kalmanın	
yollarını	arıyoruz.	Ellerimizi	sürekli	yıkamak	ve	bakteri	
yayılmasını	önlemek	için	dokunduğumuz	her	ürünü	
dezenfekte	etmek,	günlük	rutinimizin	bir	parçası	haline	
geldi.	Cosmo’nun	antimikrobiyal	teknolojisi,	geniş	bir	bakteri	
yelpazesine	karşı	etkili	olduğunu	kanıtlayacak.”	

İletişim: www.cosmofilms.com

Yeni Antimikrobiyal Film
Ambalajlama, laminasyon ve etiketleme uygulamaları ve sentetik kağıt için özel filmlerde küresel firma Cosmo 
Films Ltd., yeni bir BOPP bazlı şeffaf termal laminasyon antimikrobiyal film geliştirdi.
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YILDIZ	Holding	bünyesinde	faaliyet	gösteren	Polinas,	COVID-19	
virüsünü	yüzde	99,2	oranında	yok	ettiği	kanıtlanan	gümüş	iyonlu	
koruyucu	film	üretti.		Bakteri	ve	virüslere	karşı	etkili	olduğu	
yüzyıllardır	bilinen	gümüş	iyonu	içeriğine	sahip	ve	“BOPP	
AB1F1/30µ”	ismiyle	tescillenen	film,	salgınla	mücadelede	önemli	
bir	gelişme	olarak	görülüyor.Polinas’ın	daha	önce	ambalaj	sektörü	
için	kullanıma	sunduğu,	virüs	ve	bakterilere	karşı	koruyucu	
özelliği	olan	film,	Ankara’da	COVID-19testlerinin	gerçekleştirildiği	
Antimikrop	Ar-Ge	ve	Biyosidal	Analiz	Merkezi’nde	test	edildi.	
Laboratuvar	sonuçlarına	göre	koruyucu	filmin	ilk	beş	dakika	
sonunda	yüzde	71,8,	iki	saat	sonunda	yüzde	90	ve	24	saat	sonunda	
yüzde	99,2	oranında	COVID-19	virüsünü	öldürdüğü	tespit	edildi.	

Önaldı: “Hastalıkla mücadelede geniş bir 
kullanım alanına sahip”

Polinas	CEO’su	Faik	Önaldı,	bakteri	ve	virüse	karşı	etkinliği	
laboratuvar	ortamında	da	kanıtlanan	koruyucu	filmin	sağlık	
ve	gıda	başta	olmak	üzere	pek	çok	sektörde	kullanım	alanı	
bulacağını	söyledi.	Önaldı,	“Pandeminin	ortaya	çıkışının	
hemen	ardından	Ar-Ge	ekiplerimizle	birlikte	antibakteriyel	
filmlerimizin	COVID-19üzerindeki	etkilerini	araştırmak	
amacıyla	harekete		geçtik.	Bu	doğrultuda	Ankara’da	
COVID-19alanında	testler	yapan	Antimikrop	Ar-Ge	ve	
Biyosidal	Analiz	Merkezi’ne	başvurduk	ve	burada	yürütülen	
çalışmalarda	olumlu	sonuçlara	ulaştık.	Koruyucu	filmimiz	
salgınla	mücadelede	eldiven,	gıda	ambalajı,	catering	
ekipmanı	gibi	çok	geniş	bir	kullanım	alanına	sahip	olacak.	
Anti-COVID-19	filmimiz	ambalajlar	üzerinde	koruyucu	
katman	görevi	üstlenecek.	En	önemlisi	de	pandemiyle	
mücadelenin	kahramanları	olan	sağlık	çalışanlarının	
giydiği	eldivenlerin	üzerine	ilave	bir	eldiven	olarak	
üretilmesi	durumunda	etkili	bir	koruma	sağlayacak.Bu	
filmimiz	sayesinde	pandemiyle	mücadelede	yeni	bir	cephe	
açacağımıza	inanıyorum”	dedi.	

İletişim: www.polinas.com

Koronavirüsüne Karşı Koruyucu Filmi Polinas Üretti
Polinas, COVID-19 virüsünü yüzde 99,2 oranında yok ettiği kanıtlanan gümüş iyonlu koruyucu film üreterek 
pandemiyle mücadelede yeni bir sayfa açtı.

Dijital	Domino	N730i	etiket	baskı	makinesinin	tanıtımı	Ekim	
ayında		küresel	bir		sanal	canlı	yayın	ile	gerçekleşti.	Domino	Dijital	
Baskı	Çözümleri	Direktörü	Philip	Easton		açıkladı:	“Dijital	etiket	
baskı	makineleri	alanında	çalışmaya	başladığımızdan	beri	pazara	
sunduğumuz	en	önemli	yeni	ürün.	Beş	yıla	yayılan	ve	Brother	
Industries’den	meslektaşlarımızın,	ortak	tedarikçilerimizin,	
geliştirme	ekibimizin	ve	müşterilerimizin	yer	aldığı	muazzam	bir	
ekip	çalışmasıyla	mümkün	oldu.	N730i’nin	performansından	gurur	
duyuyoruz	ve	yüksek	performanslı	ink-jet	etiket	baskısında	yeni	
standartlar	belirleyeceğine	yürekten	inanıyoruz.	“

N730i,	Brother’ın	devrim	niteliğindeki	1200	dpi	Bitstar	piezo	
baskı	kafası,	SunLight	grafik	kullanıcı	arayüzü	ve	Domino’nun	
en	son	otomatikleştirilmiş	i-Tech	akıllı	teknolojisi	gibi	bir	dizi	
yepyeni	özelliğe	sahip.

Domino	Dijital	Baskı	Çözümleri	Küresel	Ürün	Müdürü	Louise	
Adcock	ise	açıklamasında	bu	bilgileri	paylaştı	:	“Dünya	çapında	
mevcut	altıncı	nesil	ink-jet	platformumuzu	kullanan	yaklaşık	
1.000	kurulum	var.	Müşterilerimizden	gelen	geri	bildirimler,	
N730i’nin	geliştirilmesine	dahil	edildi.	Etiket	dönüştürücülerinin	
bu	baskı	makinesiyle	dijital	baskıya	yaptıkları	yatırımdan	
mümkün	olan	en	iyi	geri	dönüşü	elde	edeceklerinden	çok	eminiz.	
Bu	müşteri	geri	bildirimleriyle	ilgili	olarak,	üç	temel	alana	
odaklandık:	Yüksek	hızda	sürekli	yüksek	baskı	kalitesi,	kullanım	
kolaylığı	ve	esneklik	sağlamak.	“

1200	dpi	Bitstar	baskı	kafası,	tüm	görüntü	boyunca	daha	
keskin	kenarlar	ve	daha	yumuşak	gradyanlarla	sabit	bir	
mürekkep	yoğunluğu	elde	etmek	için	2,1	pl’lik	en	küçük	damla	
boyutları	ve	2,8	pl	ve	3,3	pl’lik	nominal	damla	boyutlarının	bir	
kombinasyonunu	kullanıyor	.	Patentli,	üç	katmanlı,	polikristalin	
mikro	piezo	teknolojisi,	titreşimleri	en	aza	indiriyor	ve	damla	
yerleştirmede	optimum	doğruluğu	sağlayan	hassas	nozül	
kontrolünü	sağlıyor.
Philip	Easton	son	olarak	şunları	söyledi:	“N600i	ve	N610i	
dijital	etiket	baskı	makinelerimizi	piyasaya	sürdüğümüzde,	
flekso	yazıcılar	kadar	iyi	olmak	istedik.	N730i	ile	artık	yüksek	
performanslı	mürekkep	püskürtmeli	baskıda	yeni	standartlar	
belirleyen	bir	baskı	kalitesi	sunuyoruz.	Artık	fleksografik	baskı	ile	
daha	karşılaştırılabiliriz.	Müşterilerimize	zorlu	görevler	için	daha	
da	fazla	alan	sunuyoruz.	“(Fotoğraflar:	Domino	Baskı)	

İletişim: www.domino-uk.com	

Yeni UV Mürekkep Püskürtmeli Etiket Baskı Platformu
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2019	yılında	kurulan	Jurata	Thin	Film,	Inc.,	aşıların	ve	biyolojik	
maddelerin	depolanma,	dağıtılma	ve	dünya	çapında	ihtiyaç	
duyan	herkese	ulaştırılması	için	çalışan	özel	bir	biyomedikal	
cihaz	şirketi.

Biyolojik	maddelerin	nakliye	ve	depolanma	biçiminde	
devrim	yaratmaya	odaklanan	bir	şirket	olan	Jurata	Thin	Film,	
aşıların	oda	sıcaklığında	paketlenmesine,	sevk	edilmesine	ve	
depolanmasına	olanak	tanıyan	yeni	bir	teknolojiyi	piyasaya	
sürdü.	Türünün	ilk	örneği	olan	teknoloji,	500	doza	kadar	aşının,	
bir	pound’un	(5g)	yüzde	biri	ağırlığında,	çok	ince,	8,5	“x	11”	bir	
film	tabakasına	yerleştirilmesini	sağlıyor.	

MSI-TX	Thin	Film™	olarak	bilinen	teknoloji,	biyolojik	
ambalajlama	ve	depolama	teknolojisinde,	günümüzde	
biyolojiklerin	nakliyesi	ve	depolanması	için	gerekli	olan	özel	
saklama	kapları	ve	-80º	C	(-140º	F)	donduruculara	olan	ihtiyacı	

ortadan	kaldıran	temel	bir	değişimi	temsil	ediyor.	

MSI-TX	İnce	Film	ayrıca,	cam	şişelerin	(şu	anda	yetersiz	tedarik	
edilen)	büyük	miktarlara	olan	bağımlılığını		ve	neredeyse	tüm	
dağıtım	sınırlamalarını	ortadan	kaldırıyor.	Biyo-ilaç	endüstrisi	
teknolojiyi	üretim	ve	bitirme	süreçlerine	başarıyla	entegre	ederse,	
sonuç,	dünyadaki	7,8	milyar	insanın	tümü	için	COVID-19	aşılarına	
ve	diğer	hastalıklara	yönelik	aşılara	erişimin	hızlandırılması	ve	
bunlara	erişimin,	aynı	terapötik	kalite	ve	yük	gücü.		MSI-TX	
İnce	Film,	tescilli	bir	yüzey	aktif	madde	ile	stabilize	edilmiş	
selüloz	matriks	malzemesi	ve	ilk	olarak	2015		yılında	Maria	
Croyle,	RPh,	PhD	ve	Austin,	Teksas’taki	Texas	College	of	
Pharmacy	laboratuvarında	filmin	kendisi,	transfer	ve	yeniden	
yapılandırma	süreci	kapsamlı	bir	şekilde	test	edildi	ve	artık	
ticari	kullanıma	hazır.	

İletişim:	www.juratatf.com	

Aşı Dağıtımında İnce Film Teknolojisi

Kompakt	servo	sürücü	
CMMT-AS,	Festo	Otomasyon	
Platformunun	entegre	bir	
parçasıdır.	Montaj	ve	handling	
teknolojisinde,	paketleme	
makineleri	için	veya	elektronik	
endüstrisindeki	zorlu	
uygulamalarda	dinamik	hareket,	
noktadan	noktaya	hareket	ve	

interpolasyon	hareketi	için	tasarlandı.	AC	senkron	servo	motor	
EMMT-AS	ile	birlikte	mükemmel.

“Ethernet-tabanlı	bus	sistemleri	için	tek	kapalı-devre	kontrolör	
konsepti”	sayesinde,	Festo	servo	sürücü	CMMT-AS,	tüm	büyük	
kontrolör	üreticilerinin	ürünlerine	fiilen	kusursuz	fieldbus	
entegrasyonunu	mümkün	kılıyor.	Bu,	aynı	zamanda,	örneğin	
Siemens,	Rockwell	ya	da		Beckhoff’un	kontrolöre-özel	fonksiyon	
elemanları	dahil	tüm	uygulama	programlarına	CMM-AS’nin	etkili	
ve	basit	entegrasyonu	için	de	geçerli.

Otomatik	ayarlama	fonksiyonu,	döner	ve	doğrusal	hareketlerin	
kolay	işletmeye	alınmasını	destekler.	Bağlanan	Festo	servo	
motorların	ve	lineer	mekanizmaların	kontrol	davranışlarını	
otomatik	olarak	optimize	eder	ve	aynı	zamanda	işletmeye	alma	
sırasında	üçüncü	taraf	tedarikçilerin	mekanik	sistemlerini	
destekler.

EMMT-AS,	zorlu	ve	dinamik	uygulamalar	için	kullanılan	bir	AC	
senkron	servo	motordur.	Servo	motor	EMMT-AS’nin	güç	kaynağı,	
enkoder	ve	fren	için	bir	tek	kablo	çözümü	(OCP)	kullanılarak	
bağlanması,	montaj	işçiliğini	basitleştirerek		azaltıyor,	ayrıca	

kontrol	panosunda	yer	kazandırıyor.	Teknik	olarak	bu,	düşük	kilit	
torkuyla	karakterize	ediliyor.	Dolayısıyla	ayarlanması	kolay	ve	
lineer	ve	döner	konumlandırma	görevleri	için	yol	doğruluğunu	
garanti	ediyor.

Hızlı	İşletmeye	Alma:	İlgili	tüm	motor	verilerini	içeren	ve	
doğrudan	CMMT-AS’den	okunabilen	entegre	elektronik	etiket	
plakası	ile	kolay,	güvenilir	ve	özellikle	daha	hızlı	işletmeye	alma	
mümkün.

Ücretsiz	Festo	Automation	Suite,	mekanik	sistemden	buluta	
kadar	sayısız	yeni	ürün	ve	çözümle	otomasyon	piyasasına	
giren,	sürekli	genişleyen	Festo	Otomasyon	Platformunun	ana	
yazılımıdır.	Elektrikli	Festo	komponentlerinin	parametrelendirme,	
programlama	ve	bakımını	bir	programda	birleştirerek	mekanik	
sistemden	kontrolöre	tüm	sürücü	paketinin	sadece	birkaç	sezgisel	
adımla	işletmeye	alınmasını	mümkün	kılıyor.

Tam	Bağlanırlık:	Servo	sürücü	CMMT-AS	ve	servo	motor	
EMMT-AS,	Festo’nun	tam	bağlanabilirlik	felsefesinin;	yani,	bir	iş	
parçasını	mekanik	bağlantılarından	ve	elektriksel	arayüzlerinden,	
işletmeye	alma	ve	kontrolör	programlamaya	kadar	tamamen	buluta	
bağlama	yeteneğinin	önemli	bir	parçası.	Bu,	mekanik	teknoloji	ve	
elektrik	teknolojisi	bağlantılarında	
ve	aynı	zamanda	kontrol	düzeyleri	
ve	bunların	donanım	ve	yazılımla	
olan	arayüzlerinde,	her	bir	makine	
yapımcısının	ve	otomasyon	
mühendisinin	işini	kolaylaştırıyor.	

İletişim: www.festo.com.tr

Esnek Kapalı Devre Sürücü Kontrolü
Komple Bir Sistem Olarak Servo Sürücü ve Servo Motor

Bir modül diğerine mükemmel şekilde uyuyor: Festo Servo sürücü CMMT-AS ve Festo servo motor EMMT-AS’den oluşan 
komple sürücü sistemi, donanım ve yazılımda tam bağlanabilirliği mümkün kılıyor. Kullanıcılar servo sürücü, servo 
motor ve mekanik sistemden oluşan komple sürücü sistemini sadece üç dakikada işletmeye alabilir.

HAZIRLAYAN: Festo	San.	ve	Tic.	A.Ş.
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SABIC,	yeni	bir	polietilen	
(PE)	sınıfını,	yenilikçi	film	
üretim	teknolojisiyle	birleştiren	
dondurulmuş	gıdalar	için	
sürdürülebilir	bir	ambalaj	
çözümünü	başlattı.	Geleneksel	
üflemeli	PE	film	çözümleriyle	
karşılaştırıldığında,	yeni	ürün	
önemli	ölçüde	daha	yüksek	verim	
sunuyor.

Çözüm,	yalnızca	20	mikrometre	
kalınlığa	sahip	tek	web	
TF-BOPE	film	yapısına	dayanıyor.	
Bu	ince	ölçü,	geleneksel	şişirme	
PE	filme	kıyasla	ambalaj	
malzemesinde	yaklaşık	yüzde	35-
50	azalma	sağlıyor.	Ambalaj	çözümünün	azaltılmış	kalınlığı,	
çevresel	etkiyi	en	aza	indiriyor	ve	ambalaj	malzemesi	
tüketimini	azaltmayı	hedefleyen	marka	sahiplerini	ve	
perakendecileri	destekliyor.	Yeni	paketleme	çözümü,	ayrıca	
yüzde	100	geri	dönüştürülebilir	ve	mono-PE	geri	dönüşüm	
akışlarına	uyuyor.

Dondurulmuş	gıdalar	için	bu	yenilikçi	paketleme	çözümü,	
SABIC’in	film	tedarikçileri	/	ekstrüderleri	Ticinoplast	ve	
Plastchim-T	ve	ayrıca	paketleme	makinesi	üreticisi	Syntegon	
Technology	ile	yakın	iş	birliğinin	bir	sonucu	oluşturuldu.
SABIC’in	Avrupa	PE	İş	Direktörü	Stephan	Eltink	şunları	
söyledi:	“SABIC	olarak,	hedeflerine	ulaşmalarına	ve	
temel	sektör	zorluklarını	çözmelerine	yardımcı	olmak	için	
müşterilerimizle	sürdürülebilir	çözümler	sunmaya	ve	iş	birliği	
içinde	çalışmaya	odaklanıyoruz.	Ticinoplast,	Plastchim-T	ve	
Syntegon	ile	yakın	çalışarak	ve	inovasyonlarımızı	birlikte	
kullanarak,	pazara	üretkenlik	ve	tüketici	rahatlığından	ödün	
vermeden	daha	sürdürülebilir	ambalajlamaya	izin	veren	yeni	
bir	çözüm	sunmayı	başardık.”

Syntegon’un	İşletme,	Pazar	ve	Sürdürülebilirlik	Stratejisi	
Direktörü	Pierre	Hamelink	ise	açıklamasında:	“Bu	yenilikçi	
paketleme	çözümü,	iş	birliğinin	gerçek	değerini	gösteriyor.	
Tedarik	zincirindeki	paydaşlar	bunu	hayata	geçirmek	
için	birlikte	çalışmak	zorunda	kaldı:	sürdürülebilirlik	tek	
başına	elde	edilemez.		Araştırma	ve	geliştirme	çabalarımız,	
ödün	vermeden	sürdürülebilirliği	sağlama	misyonumuzla	
yürütülüyor.	Yeni	PHS	2.0	sızdırmazlık	teknolojimiz,	
daha	ince	filmleri	işleyebilir	ve	aynı	zamanda	geleneksel	
sızdırmazlık	teknolojileri	ile	aynı	seviyede	sızdırmazlık	
kalitesi,	ürün	koruması	ve	işleme	hızı	sunuyor.	Yeni	ve	
mevcut	Syntegon	makinelerindeki	kompozit	ambalaj	
malzemelerini	SABIC’in	BOPE’sinden	yapılmış	filmlerle	
değiştirirken,	marka	sahipleri	daha	da	fazla	malzeme	ve	
maliyet	tasarrufundan	yararlanıyor”	dedi.

SABIC®	LLDPE	BX202	
malzemeden	yapılan	TF-BOPE	
film,	yırtılma	mukavemeti	
ve	kolay	tek	yönlü	açılma	
sağlıyor.	Geleneksel	çözümlerle	
karşılaştırıldığında;		yüksek	
parlaklık,	birinci	sınıf	tasarım	ve	
estetik	sunuyor.

20	mikrometrelik	ince	film,	
Syntegon’un	yeni	geliştirilen	PHS	
2.0	sızdırmazlık	teknolojisine	sahip	
dikey	şekillendir,		doldurma	ve	
yapıştır	makinelerinde	başarıyla	
test	edildi.	Bu	teknoloji,	film	
miktarını	yüzde		25	azaltıyor	ve	
paketleme	hızını	da	yüzde	25’e	

kadar	artırıyor.	İnce	TF-BOPE	filmi	ayrıca	daha	az	soğutma	
süresi	gerektiriyor	ve	bu	da	paketleme	hızını	daha	da	artırıyor.	
Değerlendirmeler	sırasında	dakikada	130	torba	sabit	hız	elde	
edildi.

Üreticiler	için,	TF-BOPE	film,	güçlü	bir	sızdırmazlık	
performansı	ve	iyileştirilmiş	ambalajlama	hızından	kaynak-
lanan	daha	fazla	üretkenlik	sağlıyor.	İnce	ölçü;	lojistik	işleme,	
depolama	alanı	ve	nakliye	maliyetlerini	azaltan,	artan	film	
rulosu	verimliliğiyle	sonuçlanıyor.

TF-BOPE	filmi,	dünya	çapında	mevcut	olan	SABIC	LLDPE	
BX202	kalitesine	dayanıyor.	TF-BOPE,	çift	yönlü	gerdirilmiş	
Polietilen	anlamına	geliyor.	Bu,	geleneksel	olarak	Çift	Yönlü	
Yönlendirilmiş	Polipropilen	(BOPP)	film	yapmak	için	
kullanılan	gergi	çerçeveli	makinelerde	çalışabilen	bir	PE.	
TF-BOPE,	geri	dönüştürülebilirliği	artırmak	için	tek	malzeme	
çözümlerinin	gerekli	olduğu	döngüsel	ekonomiyi	destekleyen	
yeni	uygulamalarda	ve	pazarlarda	kullanılma	potansiyeline	
sahip.	TF-BOPE,	çoklu	malzeme	laminatlarını	bir	mono-PE	
yapıya	dönüştürebilir.

SABIC	TF-BOPE	polimeri,	TRUCIRCLE	™	çözümleri	
altındaki	“Geri	Dönüştürülebilir	Tasarım”ın	bir	parçası	olup		
atıkları	en	aza	indirmeyi	amaçlayan	fleksibıl	ambalajın	çok	
katmanlı	gergi	çerçevesindeki	mono-PE	malzeme	yapısını	
etkinleştirerek	kolay	ve	tam	geri	dönüştürülebilirliği	
destekliyor.	Bu	yeni	ürün,	şirketin	TRUCIRCLE	port-föyünden	
sertifikalı	döngüsel	polimer	olarak	da	temin	edilebilir.	
TRUCIRCLE	girişimi,	SABIC’te	şirketin,	karışık	plastik	
atıkların	kimyasal	geri	dönüşümünden	elde	edilen	sertifikalı	
döngüsel	polimerleri	ve	biyo	bazlı	yenilenebilir	ham	maddeye	
dayalı	sertifikalı	yenilenebilir	polimerleri	içeren	dairesel	
malzemelerini	ve	teknolojilerini	kapsıyor.	

İletişim: www.sabic.com	Sabic	Türkiye		Tel:	0216	636	50	00

Dondurulmuş Gıda Ambalajları için Yenilikçi TF-BOPE 
SABIC’in Syntegon, Ticinoplast ve Plastchim-T ile iş birliği, daha az malzeme tüketimi ile pazar lideri 
sürdürülebilirlik sağlıyor.
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Yeni  PET Filmler

Tüketici	rahatlığı,	ambalaj	verimliliği,	uzun	raf	ömrü	ve	gıda	
güvenliği	için	artan	gereksinimlere	yanıt	veren	filmler,	günümüz	
tüketicilerinin	talep	ettiği	taze	görünümü	ve	güvenliği	sağlıyor.	
Birçok	soğutulmuş	ürün,	ambalaj	içinde	müşterinin	ürünü	
görmesini	engelleyebilecek	buğulanma	sergiliyor.	Buğulanma,	
ambalajın	üst	boşluğundaki	nemin,	filmin	iç	yüzeyinde	
yoğunlaşarak	müşterinin	ürünü	görmesini	engelleyebilecek	
birçok	küçük	damlacık	oluşumundan	meydana	geliyor.	
Dondurulmuş	gıda	bölümünde	daha	ciddi	bir	engel	olabiliyor.	
Sonuç,	genellikle	kayıp	bir	satış	ve	artan	gıda	israfı.
Polyester	filmler,	ısı	direnci,	mukavemet	ve	bariyer	koruması	
gibi	özel	özelliklere	sahip.	Tredegar’ın	Fleksibıl	Ambalaj	Filmleri	
bölümü,	gıda	ve	endüstriyel	ambalaj	uygulamalarında	kullanılmak	
üzere	özel	polyester	(PET)	filmler	üretiyor.	Bu	gelişmiş	polyester	
filmler,	öncelikle	Latin	Amerika	ve	ABD’de	Terphane	™	markası	
altında	satılıyor.

Sealphane® 10.63CTAF: Terphane,		film	üretirken		
güvenli	bileşenler	ekleyerek	buğulanmayla	mücadele	ediyor.	
Sealphane®	10.63CTAF,	APET	tepsilerinde	taze	ürünleri	ya	
da	diğer	soğutulmuş	ürünleri	paketlemek	için	tasarlandı.	
Sealphane®	10.63CTAF	ile	kapanan	tepsiler,	yüksek	netliğe,	
daha	az	buğulanmaya	sahip	ve	tüketici	için	soyulması	kolay,	
ancak	yine	de	kurcalama	kanıtı	sunuyor.

Sealphane® Reseal: Terphane,	Sealphane	markası	altında	
yeniden	kapatılabilir	yeni	bir	filmi	daha	duyurdu.	Bu	yeni	PET	
film,	yeniden	kapatılabilir,	kurcalanmaya	açık,	çok	kullanımlı	
kapak	çözümlerine	yönelik	artan	talebi	karşılamayı	amaçlıyor.	
Terphane	Küresel	Ar-Ge	direktörü	Marcos	Vieira;	“Sealphane	
Reseal	filmimiz	kapsamlı	araştırma	ve	geliştirmenin	sonucu.	
Son	derece	gelişmiş	teknolojimizi	kullanarak,	Bostik’in	Ar-Ge	
ekibiyle	birlikte,	güçlü	yapışma	gücünü	korurken	birden	çok	kez	
soyma	ve	yeniden	mühürleme	yeteneğine	sahip	bir	PET	filmi	
yarattık.	Film;	kalıp	kesim,	etiketleme,	lazer	skorlama	ya	da	
herhangi	yeni	alet	satın	alma	ihtiyacını	ortadan	kaldıracak.	

Geniş	bir	sızdırmazlık	yelpazesi	sunan	Sealphane	Reseal,	gaz,	
su	buharı	ve	aromalara	karşı	mükemmel	bir	bariyer	sağlarken,	
birçok	farklı	alt	tabakaya	sızdırmazlık	sağlayan	termal	stabilite	
ve	mekanik	özelliklere	sahip,	şeffaf	bir	film.	Marka	sahiplerine	
kurcalanmaya	karşı	korumalı	ambalajlama,	daha	uzun	ve	daha	
kolay	ürün	depolama,	daha	düşük	nakliye	maliyetleri	ve	daha	
kolay	malzeme	imhası	avantajı	sunuyor.	Tüm	Terphane	filmleri,	
laminasyon,	baskı	ve	mikro	veya	makro	perforasyon	gibi	
dönüştürme	işlemlerinde,	yüksek	kaliteli	performans	gösteren	
polyester	içeriyor”	dedi.	

İletişim: www.terphane.com

ABD merkezli Tredegar Corporation’ın (NYSE: TG) bir yan kuruluşu olan Terphane, özel çift yönlü gerdirilen polyester 
filmler (BOPET) üretmek için yeni teknolojiler ve süreçler geliştiriyor. Film üretimi, kaplama ve metalize alanlarında önemli 
deneyim ve teknik bilgi birikimine sahip olan şirket, reçineden özel filmlere kadar dikey üretimiyle tanınıyor.
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ProAmpac,	MAKR	çevrim	içi	ambalaj	tasarımı	yapılandırıcısını	
tanıttı.		MAKR,	kullanıcıların	hem	film	hem	de	kağıt	
formatlarında	özel	üç	boyutlu	ambalaj	tasarımlarını	uzaktan	
oluşturmalarına	olanak	tanıyor	ve	bunlar	daha	sonra	şirketin	

tasarımında	prototiplenebiliyor.	Örnek	Laboratuvarı	(DASL).
Firmadan	yapılan	açıklamaya	göre;	“DASL	aracılığıyla,	2014’ten	
beri	müşterilerimizle	iş	birliği	içinde	örnekleri	tasarlayarak,	
prototiplendiriyoruz.	MAKR,	fikir	ve	tasarımı	sanal	bir	sürece	
taşıyarak	iş	birliğimizi	başka	bir	seviyeye	taşıyor.	Kullanıcılar,	
uygulamada	farklı	fleksibıl		ambalaj	biçimleri,	boyutları,	
şekilleri	ve	çizimleriyle,	nerede	olurlarsa	olsunlar	fikirlerini	
hayata	geçirecek	şekillerde	etkileşim	kurabilirler.”	Küresel	
Uygulama	ve	İnovasyon	Başkan	Yardımcısı	Sal	Pellingra	
“Pandemi	sırasında	uzaktan	çalışan	müşterimize	sanal,	
kendi	kendine	hizmet	kabiliyetleri	sağlamak	önemli.	Bu,	
ProAmpac’ın	yeniliğinin	bir	başka	harika	örneği.	Sadece	birinci	
sınıf	üretimle	değil,	aynı	zamanda	tasarım	firmalarıyla	rekabet	
eden	ambalaj	tasarım	hizmetleri	sunarak,	kendimizi	tutarlı	bir	
şekilde	farklılaştırdık.	MAKR	ortak	kaynakları	genişletiyor	ve	
müşterilerin	rekor	sürede	tasarımdan	pazara	ürün	sunmasını	
kolaylaştırıyor	“	dedi.	

İletişim: www.proampac.com

ProAmpac, Sanal Fleksibıl Ambalaj Yapılandırıcısı MAKR

Michelman’ın HydraBan®, kağıt ve karton üzerinde kullanılmak üzere tasarlanan su bazlı kaplama markası. Su 
geçirmezlik, mükemmel yapışkanlık, basılabilirlik sağlıyor ve gıdayla temas eden uygulamalar için uygun. 

Michelman	su	bazlı	kaplamaları	ile	iyi	bariyer	özellikli		
çevre	dostu	ambalajlar	oluşturmak	için	yenilikçi	
çözümler	geliştiriyor.	Firmanın		ürünü	HydraBan®,	
geri	dönüştürülebilirlikten	ödün	vermeden,	bozulabilir		
maddeler	ve	yapı	ürünleri	için	ambalaj	tasarımcıları	ve	
dönüştürücüler	için	kritik	öneme	sahip	özellik	sunuyor:	
suya	dayanıklılık.

Firmadan	yapılan	açıklamaya	göre;		HydraBan®	tekrar	hamur	
haline	getiriliyor.	Balmumu,	PE	ekstrüzyon	kaplama	ve	film	

laminasyon	tekniklerine	alternatif	girişimlerin	karşılanmasına	
yardımcı	olabilir.	Deniz	ürünleri,	meyveler,	dondurma	gibi	çabuk	
bozulan	ürünler	ve	donmuş	gıdalar	için	geliştirilen	ambalajlarıa	
su	bariyer	özelliği	kazandırıyor.

HydraBan’ın	yeni	ve	temel	gıda	dışı	uygulaması,	hastaneler	
ve	COVID-19	karantina	merkezleri	tarafından	kullanılması	
amaçlanan	oluklu	tabanlı	yataklar	için.	

İletişim: ww.michelman.com

UV	Kontrol	Entegratörü,	UV	kurutma	
uygulamaları	için	çok	kanallı	bir	ölçüm	
cihazı.	Ölçülen	UV	yoğunlukları	ve	UV	
dozlarının	yanı	sıra	sıcaklığı	ölçmek,	
kaydetmek	ve	görüntülemek	için	
kullanılıyor.

Birkaç	entegre	UV	sensörü,	farklı	UV	
alanlarındaki	UV	yoğunluğunu	tek	
tek	ve	aynı	zamanda	bir	mikro	işlemci	
kullanarak	ölçmeyi	mümkün	kılıyor.	
UV	alanlarındaki	UV	dozu	da,	ışınlama	
süresi	kullanılarak	ayrı	ayrı	hesaplanıyor.	
Bu	yalnızca	kullanıcıya	toplam	enerji	
hakkında	bilgi	vermekle	kalmıyor,	
aynı	zamanda	UV	alanlarını	ayrı	ayrı	
kaydedilebiliyor.	Ölçüm	sensörleri,	aynı	

zamanda	bir	ısı	kalkanı	görevi	gören	
entegratörün	arka	tarafında	bulunuyor.	
Bir	ölçümü	tamamladıktan	sonra	sonuçlar	
TFT	renkli	ekranda	okunabiliyor.	Ölçülen	
değerler,	ekteki	SD	kartta	saklanıyor.	
Bir	PC’ye	yüklenerek,	düzenlenerek	
kaydediliyor.	

Elektronik	tablo	programlarına	veri	
aktarımı	mümkün.	UV	Kontrol’ün	
LED	versiyonu,	ya	UV	orta	basınçlı	
lambaları	(2000	mW	/	cm²’ye	kadar)	ya	
da	UV	LED’leri	(20	W	/	cm²’ye	kadar)	
ölçebilmek	için	değiştirilebilir	ölçüm	
aralıklarına	sahip.	

İletişim: www.uv-technik.com

Michelman’ın Suya Dayanıklı HydraBan Kaplamalar

UV Yoğunluğunu ve Doz Artı Sıcaklığı Ölçmek için Entegratör
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Grafik	sanatları	endüstrisi	için	öncü	dijital	geliştirme	
çözümlerinin	lider	sağlayıcısı	olan	Scodix,	bugün,	her	
biri	belirli	bir	pazarı	hedefleyen	altı	dijital	lak	ve	yaldız	
makinesinden	oluşan	yeni	nesil	Ultra	Dijital	Baskı	serisinin	
ticari	tanıtımını	duyurdu.

Tabaka,	ambalaj	ve	W2P	pazarları	için	ekipman	konusundaki	
uzmanlığını	kanıtlayan	Scodix,	her	sektörün	ihtiyacını	tam	
olarak	karşılamak	için	Ultra	Serisini	geliştirdi.	Scodix	CEO’su	
Eli	Grinberg	şunları	açıkladı:

“Dijital	baskıyı	geliştirmede	dünyanın	en	yenilikçi	ve	
deneyimli	şirketi	olarak,	dünya	çapında	kurulu	400’den	fazla	
kurulu	baskı	makinesi	ile	endüstrideki	tüm	müşterilerimizin	
ihtiyaçlarını	karşılamak	için	tasarlanmış	ürünü	piyasaya	
sürüyoruz	.	Uygulama,	geliştirme	veya	bütçe	gereksinimi	
ne	olursa	olsun,	bir	çözümümüz	var.	Üretici	firmaları,	
işletmelerinin	büyümesini	sağlayacak	en	ideal	baskı	
makinesini	seçebilirler.	“

Web-2-Print:	W2P	pazarını	hedefleyen	Scodix	Ultra	3000	
ve	Ultra	4000	baskı	makinelerinin	her	ikisi	de	Scodix	Studio	
W2P	yazılımına	sahip.	Shutterfly	ve	District	Photo	gibi	
şirketlerin	başarısı	göz	önünde	bulundurularak	geliştirilen	
Ultra	3000,	Web2Print’e	odaklanırken,	Ultra	4000	daha	büyük	
ebatlı	malzemelere,	palet	besleyicilere	ve	istifleyicilere	izin	
veren	Web2Pack	pazarını	hedefliyor.	

Scodix Ultra 3000, W2P pazarı için 
tasarlandı

Ticari Matbaa ve Uzmanlık: Aynı	baskı	alanlarını	ve	aynı	
malzeme	çeşitliliğini	sunan	Scodix	Ultra	1000	ve	2000	baskı	
makineleri,	mevcut	uygulama	alanları	ile	ayırt	ediliyor	ve	
bundan	dolayı	pazara	farklı	fiyatlarda	sunuluyor.	Ultra	1000,	
erişilebilir		dijital	geliştirme	sağlarken,	Ultra	2000,	tüm	
Scodix	uygulamalarını,	üstün	üretkenlik	için	otomatik	polimer	
değiştirme	dahil	olmak	
üzere	tek	bir	platformda	
sunuyor.

Ambalaj: Scodix	Ultra	
5000	ve	6000’in	her	ikisi	
de	ambalaj	uygulamaları	
için	gerekli	olan	daha	
kalın	malzemelere	

(2	mm’ye	kadar)	izin	veriyor	ve	endüstriyel	palet	besleyicileri	
ve	istifleyicileri	içeriyor.	Ultra	6000	daha	geniş	bir	format	
sunarken,	basitleştirilmiş	bir	dizi	geliştirme	ile	birlikte	geliyor.

Serideki	altı	yeni	baskı	makinesi,	Ultra	101	ve	202’den	
sonra	gelen	Scodix	E106	baskı	makinesi	B1	karton	ambalaj	
uygulamaları	için	hala	mevcut.

Grinberg		açıklamasının	devamına	şunları	söyledi:	“Dijital	
geliştirmeyi	dahil	ederek,	baskı	sağlayıcıları	dikkat	çekici	
uygulamalarla	işlerini	genişletebilir,	bu	kötü	zamanlarda	
müşteri	elde	tutma	oranlarını	arttırırken,	marjları	ve	
nihayetinde	karlılığı	artırabilirler.	Ürünler	ister	geleneksel	
ister	Web2Pack	ya	da		diğer	baskı	kanalları	aracılığıyla	
satın	alınsın,	Scodix	birinci	sınıf	iş	ve	tebrik	kartlarından,	
klasörlerden,	baş	döndüren	kitap	kapaklarından,	ilgi	çekici	
broşürlerden	göze	çarpan	etiketlere	ve	ambalajlara,	katlanır	
kartonlara,	sert	kutu	gibi	ürünlerde	ince	ayrıntılara	ve	
yüksek	kaliteli	sonuçlar	verir.	Bu	segmentlere	ayrılmış	ürün	
portföyünü	tanıtarak	Scodix’i	istihdam	edebilecek	müşteri	
sayısını	artırıyor	ve	Scodix	değerini	daha	fazla	markaya,	baskı	
alıcısına	ve	baskı	tüketicisine	sunuyoruz.	Bu,	Scodix	için	
gerçekten	yeni	bir	dönem.”

Scodix	Ltd.,	müşterilerine	sundukları	ürünlere	baskı	
hizmeti	sağlayıcılarına	ölçülebilir	katma	değer	sağlayan,	
Grafik	Sanatları	endüstrisi	için	dijital	baskı	geliştirme	baskı	
makinelerinin	önde	gelen	sağlayıcısı.	Scodix,	sizi	rekabette	
bir	adım	öne	çıkartır	ve	portföyünüzü	genişletmeniz	için	
ihtiyacınız	olan	araçları	sağlar.	Scodix	Ultra	ailesi	ve	Scodix	
E106	™	baskı	makinesi	aracılığıyla,	aşağıdakileri	içeren	bir	
dizi	uygulama	sunuyor.

Kabartmalı	efektler	için	olağanüstü	dokunsal	sonuçlar	veren	
Scodix	Sense™,	eşsiz	folyo	geliştirme	yetenekleri	sağlayan	
Scodix	Foil	™,	serigrafi		için	Scodix	Spot™,	Kişiselleştirme	
için	Scodix	VDP	/	VDE	™	(barkodlu),	metalik	renklendirme	
için	Scodix	Metallic™,	silk	screen	için	Scodix	Glitter™,	
gerçek	3D	ışıltılı	efektler	oluşturan	Scodix	Crystal™	ve	
holografik	efektleri	gösteren	Scodix	Cast	&	Cure™		dahası,	
tüm	Scodix	uygulamaları	tek	bir	Scodix	dijital	geliştirme	baskı	
makinesinde	üretilir.

Şirketin	amacı,	baskıyı	dijital	çağa	taşımak	ve	müşterilerimize	
günümüzün	son	derece	rekabetçi	baskı	ortamı	için	en	

doğru	marka	ile	bir	adım	
önde	olmasını	sağlama	
konusundaki	tutku	ve	
kararlılığıyla	tanınmak.		

İletişim: 	Scodix	Türkiye	
Temsilcisi:	MATSET	A.Ş.
Tel:	0212	270	05	95	
info@matset.com

Scodix’den, Altı Yeni Baskı Makinesinden Oluşan Genişletilmiş 
Dijital Geliştirme Portföyü
Yeni Scodix Ultra Serisi, her büyüklükte ve pazardaki işletmeler için hızlı büyüme fırsatlarını sunmak üzere tasarlandı.

 Scodix Ultra 2000 ticari matbaalar için



89Pack Converting

////////////



90 Pack Converting

ÜRÜN HABERLERİ

En Yeni Plastik Çapak Ayıklama Çözümleri Poliolefinlerin 
Geri Dönüştürülmesinde Geri Kazanım ve Saflık Sonuçları Sağlıyor
TOMRA Sorting’in sensor tabanlı çapak ayıklama çözümlerinin en son uygulamaları sayesinde, artık her ikisi de 
poliolefin olan polietilen (PE) ve polipropilenler (PP) için benzersiz geri kazanım ve saflık oranları elde edilebiliyor. 
Şimdiye kadar TOMRA’nın çapak ayıklama çözümleri, ağırlıklı olarak polietilen tereftalatlara (PET) odaklanıyordu. 

TOMRA’nın	yeni	
INNOSORT	FLAKE	
ünitesi	ve	AUTOSORT®	
FLAKE		olmak	üzere	iki	
optik	çapak	ayıklama	
çözümü,	TOMRA	
Sorting’in	en	yeni	
AUTOSORT®	ve	
tamamlayıcı	ürünlerinin	
birlikte	her	türlü	atığı	ileri	
seviyede	doğru	ve	çok	
yönlü	ayıklayacak	şekilde	
mükemmel	uyumlu	
bir	senfoni	halinde	çalışmasını	ifade	eden	TOMRA’nın	
“Symphony	of	all	Sorts”	(Ayıklama	Senfonisi)	konseptinin	
bir	bölümünü	oluşturuyor.	Yeni	INNOSORT	FLAKE	ve	
AUTOSORT®	FLAKE	birlikte,	TOMRA’nın	Senfonisine	
“saf	çapakların	seslerini”	katıyor.

Çapak	ayıklama,	şişe	ayıklama	sürecinin	en	son	adımı	olarak	giriş	
malzemesinin	parçalanması,	elenmesi,	yıkanması	ve	kurutulması	
işlemlerinin	ardından	gerçekleştiriyor.	Geçmişte	TOMRA	
Sorting’in	çapak	ayıklama	becerileri,	karışık	plastiklerden	
PET	çapaklarının	geri	kazanılmasına	odaklanıyordu.	Artık	
INNOSORT	FLAKE’in	sunduğu	yükseltilmiş	performans	
sayesinde,	TOMRA	Sorting	birbirine	mükemmel	bağlı	makineleri	
ile	poliolefinler	(PO)	için	hem	şişe	hem	de	çapak	ayıklamasını	
içeren	tamamen	optik	bir	ayıklama	hattı	sunuyor.	AUTOSORT®	
malzemenin	ön	ayıklaması	için	kullanılırken,	INNOSORT	
FLAKE	çapak	ayıklaması	için	kullanılıyor.

Yeni	NIR	sensör	teknolojisi,	PO	uygulamaları	için	benzersiz	
bir	çözüm	sunuyor.	PO	çapakları	malzeme	ve	renk	bazında	
ayıklanıyor	ve	PO’ya	özel	FLYING	BEAM®	sensörü	ikili-CRGB	
kamera	teknolojisi	ile	birlikte	çalışarak	2	mm’ye	kadar	PP	ve	PE	
çapaklarını	doğru	bir	şekilde	ayıklamak	için	yeterli	spektral	bilgi	
toplanıyor.	Bir	ön	ve	bir	arka	kamera	kurulumu,	TOMRA’nın	
her	bir	çapağın	rengini	görmesini	ve	baskı	ya	da	mürekkep	
gibi	en	küçük	detayları	tespit	edebilmesini	sağlıyor.	Makine,	
istenmeyen	polimer	kirliliğinin	yanı	sıra	renk	safsızlıklarını	
tespit	ederek	ve	gidererek	hem	PE	hem	de	PP	akışını	
saflaştırabiliyor.	Kalan	her	türlü	kirletici	unsur	giderilerek,	
gerek	güncel	endüstri	mevzuatının	gerekse	son	kullanıcıların	
taleplerini	karşılayan	benzersiz	saflık	seviyeleri	elde	
ediliyor.	Giriş	malzemesinin	kirliliğinin	düşük	fakat	kalite	
gereksinimlerinin	önemli	ölçüde	yüksek	olduğu	şişeden	şişeye	
geri	dönüşüm	gibi	yüksek	seviye	uygulamalar	için	TOMRA’nın	
bir	başka	çapak	ayıklama	çözümü	olan	AUTOSORT®	
FLAKE,hem	son	derece	yüksek	saflık	hem	de	yüksek	ve	doğru	
üretim	hacimleri	elde	etmek	için	kullanılıyor.	AUTOSORT®	
FLAKE,malzeme,	renk	ve	metali	aynı	anda	tespit	edebiliyor.
TOMRA	Sorting	Geri	Dönüşüm	Ürün	Yönetimi	Başkanı	Valerio	

Sama,	açıklamasında;	
“Küresel	poliolefin	
piyasasının	2027	yılına	
kadar	dört	milyar	dolara	
yaklaşacağı	öngörülüyor	
ve	poliolefin	kullanımı	
artmaya	devam	
ederken	poliolefinlerin	
ayıklanması	plastik	geri	
dönüşümü,	giderek	önem	
kazanan	bir	alan	haline	
geliyor.	Geri	dönüştürülen	
plastiklerin	saflığını	

ve	verimliliğini,	bu	malzemenin	gıda	paketlemesinde	yeniden	
kullanımına	uygun	bir	seviyeye	getirecek	şekilde	arttırabilmeliyiz.	
Ayrıca	döngüsel	ekonomi	modelinin	bir	parçası	olarak	bu	
malzemeyi	tekrar	döngüye	alabilmemiz	gerekiyor”	diye	belirtiyor.	
Gerek	PE	gerekse	PP	birer	poliefilen	ve	eğer	karıştırırlarsa,	geri	
dönüşüm	sürecini	olumsuz	etkilerler.	PE	ve	PP’nin	ayrıştırılması	
sensör	tabanlı	ayıklama	teknolojileri	için	bile	karmaşık	bir	
problem,	fakat	biz	bu	tür	uygulamalar	için	yeni	bir	NIR	sensör	
teknolojisi	geliştirmek	üzere	yola	çıktık.	INNOSORT	FLAKE	ile	
pozisyonumuzu	plastik	çapaklar	için	“başvurulacak”	teknoloji	
tedarikçisi	olarak	güçlendirdik	ve	TOMRA’nın	Senfonisine	
“saf	çapakların	seslerini”	ekledik.	Müşterilerimiz,	tüm	şişe	ve	
çapak	ayıklama	ihtiyaçları	için	bize	“tek	nokta”	olarak	daha	fazla	
güvenebilirler.	Fakat	biz	sadece	teknoloji	sunmuyoruz,	daha	
ziyade	müşterilerimize	derin	uygulama	bilgisi,	danışmanlık	
uzmanlığı	ve	sürekli	hizmet	desteği	sağlıyoruz”	şeklinde	
açıklıyor.	

William	Zeng,	TOMRA	Sorting	Recycling	INNOSORT	FLAKE	
Ürün	Müdürü,	konu	ile	ilgili	olarak;	“Sektörde	ikili-CRGB	kamera	
ve	NIR	PO’ya	özel	sensörü,	yeni	INNOSORT	FLAKE	ile	bir	
makinede	birleştiren	ilk	firma	olmaktan	mutluluk	duyuyoruz.	
Çapakların	her	iki	yanı	farklı	renkte	olsa	bile	gerektiği	gibi	
ayıklanabilirler.	Ünitenin	oldukça	esnek	modüler	tasarımı,	dört	
kanala	kadar	kanalın	birbirinden	bağımsız	çalışmasına	olanak	
sunuyor	ve	iki	metrelik	genişlik,	yeniden	ayıklama	(ikinci	defa	
ayıklama)	ve	geri	kazanım	gibi,	birden	fazla	ayıklama	adımının	
aynı	makinede	ve	aynı	anda	uygulanmasını	mümkün	kılıyor.	
Bu,	ön	saflarda	olmaktan	gurur	duyduğumuz	ve	plastik	geri	
dönüşümünde	oldukça	heyecan	veren	bir	gelişme.	Daha	yüksek	
kapasite,	daha	yüksek	verimlilik	ve	daha	düşük	kayıp	oranları	
sağlamak	üzere	sensör	tabanlı	ayıklama	performansımızı	sürekli	
geliştirmeye	odaklanıyoruz.	Şu	anda	PVC	ayıklama	için	bir	çözüm	
geliştirmek	üzere	çalışıyoruz	ve	zamanı	gelince	bu	proje	hakkında	
daha	fazla	ayrıntı	paylaşmayı	umuyoruz”	açıklamasında	bulundu.	

İletişim: TOMRA	Sorting	Geri	Dönüşüm		Serkan	Orhan	
Tel:	0	216	526	33	37	TSS-info-turkey@tomra.com	
www.TOMRA.com/recycling
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Endüstri	4.0	ve	
dijitalleşmeyle	
birlikte	yapay	zeka	
ve	makine	öğrenimi	
teknolojileri	
endüstriyel	tesislerin	
olmazsa	olmazları	
arasında	yerini	aldı.	
Makine	öğrenimi	
algoritmalarıyla,	
verilerin	toplanması	
ve	düzeltilmesi,	

daha	fazla	verimlilik	ve	üretkenlik	sağlıyor.	Makine	ve	tesislerin	
yanı	sıra	üretim	süreçleri	de	sürekli	olarak	veri	üretiyor.	Bu	
verilerden	katma	değer	üretmeyi	başaran	şirketler	ise	geleceğin	
başarılı	şirketleri	arasında	yer	alacak.	Veri	analizi	ile	kestirimci	
bakım	gibi	planlamaların	yapılması	ve	veri	odaklı	adımların	
atılması	maliyetleri	büyük	ölçüde	düşürürken	iş	planlarındaki	
kalite	de	artıyor.	Industrial	AutoML	(Otomatikleştirilmiş	Makine	
Öğrenimi)	çözümü	ile	güçlü	makine	modelleri	oluşturmaya	
imkan	tanıyan	Weidmüller,	üretim	tesislerinde	verimliliği	
yükseltmeye	ve	maliyetleri	azaltmaya	odaklanıyor.

Üretim ve Bakım Verimliliğinde Artış: Weidmüller,	
Industrial	AutoML-	Otomatikleştirilmiş	Makine	Öğrenimi	
aracıyla	üretim	ve	bakım	verimliliğinde	artış	sağlıyor.	Her	
otomasyon	uzmanının	ve	servis	teknisyeninin	makine	
öğrenimi	modelleri	üretebilmesi	ve	kullanabilmesi	üzerine	
kurulu	bir	vizyona	sahip	olan	Weidmüller,	yapay	zeka	ve	
makine	öğrenimi	gücünün	ortaya	çıkmasına	yardımcı	
oluyor.	Genellikle	veri	bilimcilerinin	özel	bilgi	birikimini	
gerektiren	bu	model,	Weidmüller’in	otomatik	sistemleri	için	
farklı	alanlardan	kişilerin	de	bu	konuda	yetkinliğini	sağlıyor.	
Weidmüller’in	otomatik	makine	öğrenimi	aracı,	çalışanların	
modellerini	kendi	başına	oluşturmasına	ve	kullanmasına	
olanak	tanıyor.	Bu	araç	sayesinde	kullanıcılar	kendi	verilerine	
ve	uygulama	bilgilerine	
dayanarak	makinelerin	
hatalı	davranışlarının	
farkına	varabiliyor.	
Platformdan	bağımsız	
yazılım,	bunu	otomatik	
model	oluşturma	
ve	kolay/sezgisel	bir	
kullanıcı	arayüzü	ile	
yapıyor.	Bu	modellerin	
bulut	sistemlerine	
taşınmasına	ise	kişi	kendi	
karar	verebiliyor.	

Artan	model	kalitesi,	uçtan	
uca	çözüm,	maksimum	

esneklik	ve	bağımsızlık	Weidmüller’in	otomatikleştirilmiş	makine	
öğrenimi	avantajları	arasında	yer	alıyor.	Optimize	edilmiş	makine	
öğrenimi	modelleri	oluşturmak	için	kişinin	kendi	alanındaki	
bilgilerinden	yararlanma	fırsatı	tanırken	aynı	zamanda	veri	
bilimcisine	ihtiyaç	duymadan	ya	da	herhangi	bir	ek	eğitim	
almadan	makine	öğrenimi	çözümlerini	oluşturma	ve	uygulama	
konusunda	çalışanları	güçlendiriyor.
Ayrıca	model	oluşturma,	bulut	veya	şirket	içi	dağıtımdan	model	
optimizasyonuna	kadar	esnek	ve	uçtan	uca	çözüm	sağlıyor.	
Weidmüller	Otomatikleştirilmiş	Makine	Öğrenimi’nin	ürün	
modülleri	ve	özellikleri	arasında;	anomali	tespiti	oluşturma,	
sınıflandırma	ve	tahmin	modelleri,	veri	zenginleştirme,	
makine	öğrenimi	modellerinin	geçerliliği,	şirket	içinde	ve	
bulutta	ölçeklendirilebilir	dağıtım,	model	parametrelendirme	
ve	operasyon	konfigürasyonu,sensör	verilerinin	ve	model	
sonuçlarının	görselleştirilmesi	yer	alıyor.

Her Veri Kümesi ile Performansınızı  Artırın:	Araç,	ek	veri	
kümelerini	kullanarak	konuşlandırılan	modelleri	kolayca	
optimize	etmeye	ve	zenginleştirmeye	yardımcı	oluyor.	Böylece	
model	performansın	sürekli	artışı	sağlanıyor.	Weidmüller	
Industrial	AutoML	çözümü,	basınçlı	hava	sistemleri	üreticisi	
BOGE	Kompressoren	başta	olmak	üzere	sektördeki	birçok	
önemli	şirket	tarafından	kullanılıyor.	Model	verilerini	müşteri	
sahalarındaki	IoT	cihazlarından	besleyerek,	BOGE	kompresör	
kullanımını	uzaktan	izleyebilir	hale	dönüştüren	Weidmüller	
Otomatikleştirilmiş	Makine	Öğrenimi,	konfigürasyon	ve	
performansı	optimize	edebiliyor.	Hataları	ve	operasyonel	
anormallikleri	oluşmadan	önce	tespit	edebilmeye	fırsat	tanıyor.

Saatler İçinde Makine Öğrenimi Modelleri Oluşturun: 
Weidmüller,	Industrial	AutoML	ve	Microsoft	Azure	ile	
üreticilerin	bilgiyi	inovasyona	dönüştürmesine	yardımcı	oluyor.	
Akıllı	endüstriyel	bağlantı	sektöründe	öncü	çalışmalara	imza	
atan	Weidmüller,	her	üretim	uzmanının	veri	bilimciye	ihtiyaç	
duymadan	güçlü	makine	modelleri	oluşturabilmesi	vizyonuyla	

hareket	ediyor.	Bu	amaçla	
Weidmüller,	Industrial	
AutoML	çözümünde	Microsoft	
ile	ortaklık	kurdu.	Bu	ortaklık	
sayesinde	Weidmüller	
müşterileri	artık	saatler	
içinde	makine	öğrenimi	
modelleri	oluşturabiliyor.	
Üretkenliklerini	artırmak,	
maliyetleri	azaltmak	ve	yeni	
dijital	iş	modelleri	oluşturmak	
için	yapay	zeka	ve	makine	
öğrenimi	teknolojilerini	
kullanabiliyor.		

İletişim: www.weidmuller.com

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Gücü
Akıllı endüstriyel bağlantı sektöründe öncü çalışmalara imza atan Weidmüller, Industrial AutoML çözümüyle 
güçlü makine modelleri sunuyor. Üretim tesislerinde verimliliği artıran ve maliyetleri azaltmaya odaklanan 
Weidmüller, Industrial AutoML (Otomatikleştirilmiş Makine Öğrenimi) çözümüyle yapay zeka ve makine 
öğrenimi gücünü ortaya çıkarıyor. Her üretim uzmanının veri bilimciye ihtiyaç duymadan güçlü makine 
modelleri oluşturabilmesine fırsat tanıyan Weidmüller, bu amaçla Industrial AutoML çözümü için Microsoft ile 
iş birliği yaptı. Artan model kalitesi, uçtan uca çözüm, maksimum esneklik ve bağımsızlık avantajlarıyla dikkat 
çeken Weidmüller Industrial AutoML çözümü, ek eğitim almadan makine öğrenimi çözümleri oluşturma ve 
uygulama konusunda çalışanları güçlendiriyor.



93Pack Converting

ÜRÜN HABERLERİ

Actega;		baskı	ve	
ambalajlamada	kullanılan	
özel	kaplamalar,	mürekkepler,	
yapıştırıcılar	ve	sızdırmazlık	
bileşikleri	üretiyor.		Firma,	
ActGreen		adlı		ürün	grubunu,		
daha	sürdürülebilir	üretim		
için	geliştirdi.	ACTGreen	
bariyer	kaplamalar,		yalnızca		
üretim	sürecini	optimize	
etmekle	kalmayıp		aynı	
zamanda	geri	dönüşüm	sürecini	basitleştirerek	tüm	değer	
zinciri	boyunca	maliyet	tasarrufu	sağlıyor.			Yeni	nesil	
sürdürülebilir		ürün	grubu;	kaplamalar,		temel	olarak	katlanır	
kartonlar	ve	ticari	baskılarda	kullanılmak	üzere	üst	baskı	
verniklerinden	oluşuyor.		Ayrıca,	gıda	ambalajları	için	PVC	ve	

plastikleştirici	içermeyen	sürdürülebilir		
sızdırmazlık	bileşenleri	de	mevcut.

Bariyer	kaplamalar,	ambalaj,	baskı	ve	
kağıt	endüstrileri	için	farklı	ürünlerle	
tabaka	beslemeli	ofset,	flekso	ve	gravür	
baskı	ile	kullanılabiliyor.		Ürüne	bağlı	
olarak	su	buharı,	su,	yağ	ve	grese	karşı	
etkili	koruma	sağlarken;	alkol,	alkali	
ve	asidik	sıvılar	ve	süt	ürünlerine	karşı	
da	bariyer	etkileri	mevcut.	Ek	olarak,	

Yunico	teknolojisinin	yeni	su	bazlı	TPE	dispersiyonları,	bu	
farklı	özelliklerin	tek	bir	dağılımda	bir	kombinasyonunu	
mümkün	kılıyor.	

İletişim:	www.actega.com

Actega’dan Yeni Bariyer Kaplamalar

Ofset,	gravür,	flekso	veya	dijital	baskı;	hangisi	olursa	olsun	
Böttcher		uzun	yıllardır	baskıcılar		ve	baskı	makinesi		üreticileri	
için	önemli	ve	güvenilir	bir	ortak	olarak	gerekli	olan	elastomer	
kaplı	merdane	ve	sleeveleri	üretmeye	devam	ediyor.

Böttcher	kauçuk	ve	poliüretan	gibi	elastomer	bileşiklerini		
kendi	laboratuvarlarında		geliştirerek		test	ediyor.	Ayrıca	bu	
bileşiklerin	üretimi	için	özel	olarak	dizayn	edilmiş	kauçuk	
üretim	tesisine	de	sahip.	İhtiyaç	ve	gereksinimlere	bağlı	olarak	
bu	bileşikler;		millere,			karbon		fiber	sleeve’lere	ya	da	ince	
plastik	tüplere	kaplanıyor.

Sleeve	olarak	bilinen	elastomer	kaplı	tüpler,	silindirik		ya	da		
hafif		konik	hava	silindirleri	ile	birlikte	baskı	makinesinde		
kullanılıyorlar.	Silindirik	sleeve		ve	silindirik	hava	mandrelleri,		
flekso	baskı	uygulamalarında	düşük	tork	ve	nip	basınç	
uygulamaları	için	kullanılıyorlar.	

Gravür	ya	da	laminasyon	uygulamalarında	ise;		yüksek	tork	ve	
nip	üzerindeki	basınç	güçlü	olduğundan,		konik	hava	mandrelleri	
ve	dolayısıyla	konik	sleeve’ler	kullanılıyor.	Konik	form	sleeve’in	
silindire	daha	iyi	şekilde	itilmesini	sağlayarak	silindirin	üzerinden	
kayma	riskini	azaltıyor.	Böttcher	bu	konuda	özel	formlarda	base	
sleeve’ler	geliştirdi	ve	bunları	kendi	fabrikalarında	üretiyor.

Dünya	genelinde	27	üretim	tesisi	ve	satış	noktasıyla	Böttcher,	
bu	saydığımız	özel	ürünlerin	geliştirilmesi	ve	üretilmesi	
konusunda	özel	bir	uzmanlığa	sahip.	Ar-Ge,	yönetim,	üretim	ve	
satış	alanında	2000	çalışanı	ile	80’den	fazla	ülkede	80.000’den	
fazla	müşteriyi	destekliyor.

Gravür	baskı	alanında	Böttcher;	
elastomer	kaplamalı	(kauçuk	ya	
da	poliüretan),	çeşitli	sertliklerde		
Electrostatic	assistance	olarak	tabir	
edilen	ESA	sistemli	(Spray-bar,	direct	
charging	vb)	ya	da		konvaniyonel	olarak	
presör		sleeve	ve	merdaneler	üretiyor.

Bir		yıl	önce	Böttcher	80	ShA	ve	90	ShA	
sertliklerden	oluşan	ESA’lı		Sleeveler	
için	bileşik	çeşitlerini	duyurmuştu.	
Duyurulan	bu	mavi	renkteki	kauçuk,	
siyah	kauçuğumuz	gibi	bilinen	
stabilitesini	ve	iyi	elektriksel	özellikleri	
birleştirerek	yüksek	hızlı	makinelerde	
baskıaltı	malzemesinin	mükemmel	bir	
şekilde	ilerlemesine	olanak	sağlıyor.	Bu	
zor	ve	ince	baskıaltı	malzemelerinde	bile	iyi	bir	performans	
elde	edebileceğiniz	anlamına	geliyor.	Presörler	için	geliştirilen	
bileşiklerde	kullanılan	özel	kimyasal	formüller	zaman	geçse	de	
kauçuğun	özelliğini	korumasına	olanak	sağlıyor.

Gravür	baskı	presörlerinin	yanında	mavi	kauçuğumuz	
laminasyon	gibi	uygulamalarda	da	kullanılabiliyor.

Merdane	ve	sleeve	kaplamalarınız	için	çok	çeşitli	kauçuk	
çözümlerimiz	bulunuyor,	uzman	tavsiyesi	için	Böttcher	Türkiye	
ile	iletişime	geçmenizi	bekliyoruz.	

İletişim: Böttcher	Türkiye	Emel.Ozer@boettcher-systems.com

Mavi Bileşiklerden Özel Formlarda Base Sleeve

Actega, ambalajda polietilen (PE) laminatlara alternatif, sürdürülebilir bir yeni bir su bazlı bariyer kaplama 
serisini ActGreen markası ile piyasaya sürdü. 

Böttcher’in geliştirdiği mavi kauçuk gravür baskı presörlerinin yanında laminasyon gibi uygulamalarda da 
kullanılabiliyor.

HAZIRLAYAN: Emel	Hacer	ÖZER,		Böttcher	Türkiye
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Birçok		plastik	film;		polietilen	
(PE),		polipropilen	(PP)	reçinesi	
peletlerini	eriterek,		dökme	ya	
da	şişirme	yöntemleriyle	ve			çift	
yönlü	gerdirilmiş		PP	veya	BOPP	
filmler		özel	işlemler	kullanılarak		
üretiliyor.	Üretim	başladığında,	
kapatmalar	ve	geçişlerde,	

filmler	kesildiğinde	ve	kırpıldığında		ortaya	çıkan	artıklar	ve	
spesifikasyon	dışı	malzemeler		toplanıyor.		Film		üreticileri,	
hem	sürdürülebilirlik	hem	de	maliyetler	için	bu	hurdaların	
bir	kısmını		öğütüp,		yeniden	kullanıyor.	Ancak		özellikle	
ambalajlamada	kullandıkları		film	konusunda	seçici	olan	unlu	
mamuller	ve	makarna	üreticileri,	ortaya	çıkan	film	dokusundaki		
sorunun	farkına	varıp		kaliteyi	etkilediği	konusunda	uyarıyor.	
Sorun,		yeniden	film	üretiminde	kullanılan		atık	malzemelerin	
önceden		ısıya	maruz	kalması	nedeni	ile	mevcut	polimer	
zincirleri	ve	ağların	bozulmasından	kaynaklanıyor.	Bu	üretim	
sonrası	atık	malzeme		işlenmemiş	reçineye	eklendiğinde	
karışım	artık	düzgün	şekilde	akmıyor.		Ayrıca,	yüksek	
hat	hızlarında	jel	çizgileri,	siyah	noktalar	ya	da	kırılmalar	
oluşabiliyor	ve	nihai	üründe	sarı	bir	renk	söz	konusu	oluyor.

Clariant	uzmanları,		yüzde	20	ve	daha	yüksek	bir	oranda	
yeniden	öğütülmüş	hurdayı,	kalite	veya	işlem	verimliliğinde	
kayda	değer	bir	kayıp	olmaksızın	işlenmemiş	PP	ve	PE	
reçinelerine	birlikte	kullanmayı	sağlayan	bir	polimer	
stabilizatörü	geliştirdi.		AddWorks	PKG	906	Circle		stabilizatör	
katkı	maddesi,	gıda	teması	için	onaylanmış	serbest	akışlı	beyaz	

granüllerden	oluşuyor	ve	neredeyse	hurdaya	eklemek,	yeniden	
haddelenmiş	hamura	bir	miktar	un	serpmek	kadar	basit.

İnsan	hücrelerine	benzer	şekilde,	polimerler	ısı,	stres	ve	
oksidasyon	altında	serbest	radikaller	oluşturduklarında	hasar	
görürler		ve	AddWorks	PKG	906	Circle	bu	radikalleri	yakalıyor	
ve	ayrıca	başka	yollarla	belirli	kimyasal	değişiklikleri	önlüyor.	
Stabilizatör	katkının	yüzde	0,1	ila	0,2’sinin	eklenmesi,	jel,	leke	
ve	kırılma	riskini	büyük	ölçüde	azaltmak,	yüksek	hat	hızlarını	
korumak	ve	sonunda	berrak,	lekesiz	ürün	elde	etmek	için	
yeterli	olabiliyor.	Clariant	testlerinde,	bu	ürün	yüzde	30’a	varan	
hurda	içeriklerinde	bile	işe	yaradı.	Katkı	maddesi	aynı	zamanda	
BOPP	reçinelerinin	benzer	ürünlere	göre	iyi	eriyik	akışını	
sağlamada	daha	iyi	olduğunu	kanıtladı.

AddWorks	PKG	906	Circle,	BOPP	filmler	için	özellikle	uygun	
olmakla	birlikte,	dökme	ve	şişirme	filmle	de	çalışıyor	ve	farklı	
hurda	oranlarına	ve	reçine	kalitelerine	uyacak	şekilde	kolayca	
dozajlanabiliyor.	Film	üreticilerinin		yalnızca	atıkları	ve	
işlenmemiş	reçine	kullanımını	önemli	ölçüde	azaltmalarına	
değil,	aynı	zamanda	kaliteden	ödün	vermeden	maliyetlerini	de	
düşürmelerine	de	olanak	tanıyor.	Bu	avantajlarından	dolayı,	
AddWorks	PKG	906	Circle,	döngüsel	plastik	ekonomisine	geçişi	
destekleyen		ve	yeniden	kullanım	ve	geri	dönüşüm	avantajlarını	
gösteren		bir	ürün.		Bir	ürünün	performansı	kullanım	
koşullarına	bağlı.	Kullanıcılar,	kullanmadan	önce	her	zaman	bir	
ürünün	kendi	özel	uygulamasına	uygunluğunu	belirlemeli.	

İletişim:	www.clariant.com

Yüzey	kaplamalarının		matlaştırılması	
için	uygun	olan	EXC	Excimer	
teknolojisi,	matlaştırıcı	maddelere	
olan		ihtiyacı	ortadan	kaldırıyor.	Nihai	
ürünün	leke	direncini	ve	dayanıklılığını	
önemli	ölçüde	artırıyor.	

	Yeni	Excimer	lamba	kafası,	sağlam	
performans	ve	güvenilirlik	için	son	
teknoloji	üretim	tekniklerini	kullanarak	
GEW’in	olağan	titiz	standartlarına	göre	
üretildi.	Son	derece	yüksek	verimliliğe	
sahip	lambalar,		yalnızca	5W	/	cm	giriş	gücü	gerektiriyor.	
Anında	açma	/	kapama	ile	dönüştürücülerin,		saniyeler	içinde	
çok	parlak	(80	GU	ya	da	üzeri)	ve	mat	yüzeyli	ürünler	arasında	

geçiş	yapmasını	sağlıyor.	
GEW’in	deneyimli	kurulum	
mühendisleri,	sistemin	kurulumu	
dünyanın	neresinde	yapılırsa	
yapılsın,	uluslararası	güvenlik	
standartlarına	sıkı	sıkıya	bağlı.		
Ayrıca	GEW		lamba	başları,	
soğutma	ekipmanı,	güç	kaynağı	
ve	kullanıcı	kontrol	sistemlerini	
içeren	eksiksiz	bir	entegre	UV	
kürleme	sistemi	sunarak	dünya	
çapında	mevcut	ve	desteklenen	en	

güvenilir,	uygun	maliyetli	UV	çözümünü	ortaya	çıkarıyor.		

İletişim:	www.gewuv.com

Film Üretimi için AddWorks ® PKG 906 Circle Stabilizatör 
Katkı Maddesi 

Excimer UV Matlaştırma Sistemi

Clariant’ın İş Birimi Katkı Maddeleri’nden bir uzman ekip, küresel bir film üreticisiyle çalışırken üretimde kullanılan 
ham maddenin yalnızca bir kısmının yeniden kullanılabildiğini öğrendi. Bu bilgi ışında  Clariant, poliolefin filmlerde 
hurda oranını artırmayı mümkün kılan özel polimer sabitleyici AddWorks® PKG 906 Circle adlı ürünü geliştirdi. Bu 
yeni stabilizatör katkı maddesi, film üretiminde hurda kullanımının etkilerini en aza indiriyor.

GEW, EXC Excimer UV lamba sistemini tanıttı. EXC teknolojisinde 172 nm’de yarı monokromatik vakumlu ultraviyole 
üretmek için dielektrik bariyer deşarj (DBD) lambaları kullanıyor.
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Koenig & Bauer Durst Baskı Makineleri, Marka Sahipleri için 
Gıda Güvenliği Uyumlu Birincil Ambalajlama Gereksinimlerini 
Karşılıyor 

Bosch Rexroth’un Otomasyonda Yeni Yolları

Koenig & Bauer Durst, birden milyona kadar çalışma uzunlukları için endüstriyel çözümler sunan Delta SPC 130 
FlexLine otomatik oluklu üretim hattıyla ilgili güncellemeler açıkladı.

Bosch	Rexroth,	ctrlX	AUTOMATION	ile	tamamen	yeni	
yollar	keşfediyor.	CtrlX	AUTOMATION	platformu,	mevcut	
sistemleri	bir	araya	getirip	yenilerini	kurmayı	mümkün	
kılıyor	-	e	açık,	ölçeklenebilir	bir	sistem	oluşturmak	için	
kontrol	teknolojilerini,	BT’yi	ve	IoT’yi	bir	araya	getiriyor-.		
Çözüm,	tamamen	yeni	bir	yazılım	ve	mühendislik	
yaklaşımına	dayalı.

Otomasyon	platformu,	eksiksiz	sistem	çözümleri	için	
gerekli	tüm	yazılım	ve	donanım	bileşenlerini	içeriyor;	
yüksek	performanslı	kontrol	sistemleri,	kompakt	sürücüler,	
endüstriyel	PC’ler,	güvenlik	çözümleri,	I	/	O	modülleri	ve	
HMI’lar.

Çözümler:
ctrlX WORKS:	ctrlX	AUTOMATION	için	yazılım	ve	
mühendislik	araç	kutusu.

Birincil	ambalaj	için	gıda	güvenliği	uyumluluğunu	sağlamak	
ve	renk	gamını	genişletmek	için	yeni	su	bazlı	turuncu	ve	
mor	mürekkepler	piyasaya	sürüldü.	Bu,	özellikle	ambalaj	
numuneleri	ve	spot	renkler	üzerinde	renk	doygunluğu,	
üretiminde	marka	sahipleri	için	marka	yönetimini	olumlu	
yönde	etkileyecek.	

Koenig	&	Bauer	Durst,	Delta	SPC	130	FlexLine	Automatic	için	
yüksek	üretkenlik	sağlayacak	ve	mevcut	müşteri	iş	akışlarına	
entegre	edilebilecek	yeni	otomasyon	özelliklerini	de	duyurdu.	
Gelişmiş	görüntü	kalitesi	ve	özel	efektlerin	yanı	sıra	maliyet	
düşürme,	yeni	bir	dijital	primerin	faydaları	arasında.	Mümkün	
olan	yeni	efektler	arasında,	kaplama	yerine	oluklu	mukavva	
üzerine	baskı	süslemesi	bulunuyor.

Delta	SPC	130	FlexLine	Automatic,	dayanıklı	kalite,	
yüksek	performans	ve	güvenilirliği	garanti	etmek	için	
iyi	tasarlanmış	mekanik	tasarımı	kolayca	erişilebilen	alt	
montajlar	ve	seçilen	bileşenlerle	birleştiriyor.	500	x	600	
mm’den	çok	büyük	formatlara	kadar,	maksimum	1.300	x	
2.800	mm	boyutlarıyla	küçük	formatları	yönetebiliyor	ve	
su	bazlı,	gıdaya	uygun	mürekkeplerle	maksimum	12	mm	
kalınlık	yazdırılıyor.	Delta	SPC	130	FlexLine	otomatik	
makine,	kesintisiz	besleyici,	dört	renkli	tek	geçişli	baskı,	
kurutma	ve	soğutma	bölümü	ve	kesintisiz	istifleyici	içeriyor.

Baskı	makineleri,	tescilli	su	bazlı	
mürekkep	teknolojisini	kullanan	gıda	
güvenli	birincil	ambalajlama	için	katı	
gereksinimleri	karşılıyor	ve	otomatik,	

üretken,	gıda	güvenli	baskı	sistemleri	
sağlamak	için	temel	teknolojilerle	tasarlandı.	

Böylece	makineler;	daha	fazla	değişken,	daha	kısa	
çalıştırma	uzunlukları,	kişiselleştirme		içinde,	giderek	daha	
fazla	küçük	değerli	siparişleri	mümkün	kılıyorlar.	Ayrıca,	
marka	güvenliği,	sürdürülebilirlik	ve	marka	sahiplerinin	
e-ticaret	dahil	çok	kanallı	iletişim	gereksinimlerini	
karşılama	becerisine	yönelik	artan	müşteri	talebine	yanıt	
veriyorlar.

Koenig	&	Bauer	Durst	Genel	Müdürü	Robert	Stabler	şunları	
söyledi:	“Delta	SPC	130	FlexLine	Otomatik	ürünümüz	
için	tüm	bu	yenilikler,	pazar	ihtiyaçlarını	aşacak	şekilde	
tasarlandı.	Gıda	güvenliği	ve	paketleme	sürekli	bir	konuşma	
konusu.	Bu	yeni	su	bazlı	mürekkepler,	birincil	ambalaj	
için	gıda	güvenliği	uyumluluğunu	sağlayacak	ve	renk	
gamını	genişletecek	ve	bu	da	marka	sahipleri	için	marka	
yönetimini	olumlu	yönde	etkileyecek.	Marka	sahipleri,	yeni	
üretim	yöntemlerinin	güvenilir,	uyumlu	ve	uygun	maliyetli	
olmasını	talep	ederken,	dönüştürücülerin	kaliteden	
ödün	vermeden	kitlesel	özelleştirme	yeteneklerine	ve	
yetkinliklerine	sahip	olması	gerekiyor.”

Delta	SPC	130,	oluklu	mukavva	kutu	dönüştürücüleri	için	
Koenig	&	Bauer	Durst	çözüm	portföyünün	bir	parçası.	Bir	
diğeri	ise	1,7	m	genişliğe	kadar	oluklu	levhaları	135	m	/	
dk’ya	kadar	post-baskı	yapan	CorruJET	170.		VariJET	106	
seriyi	tamamlıyor	ve	karton	kutu	pazarını	hedefliyor.		

İletişim: www.koenig-bauer.com



97Pack Converting

ÜRÜN HABERLERİ

ctrlX CORE:	ctrlX	AUTOMATION	için	çok	çekirdekli	
teknoloji.	Modüler,	kompakt	kontrol	sistemi	her	türlü	
otomasyon	uygulaması	için	uygun.	
ctrlX PLC:	Kontrol	çözümünün	uygun	maliyetli	projeler	için	
ideal,	lojistik	maliyetlerini	düşürüyor.	
 ctrlX MOTION: Makine	üreticileri	için	eksiksiz,	açık	bir	
otomasyon	sistemi.
ctrlX IOT: Daha	hızlı	bilgi	edinmeyi	ve	bu	bilgiyi	genel	
ekipman	etkinliğini	(OEE)	artırmak	için	kullanmayı	mümkün	
kılıyor.
CtrlX I / O portföyü:	Yatay	ve	dikey	entegrasyon	için	
tasarlandı.	ctrlX	CORE	kontrol	platformunun	işlevsel	bir	
uzantısını	temsil	ediyor.	Gelecekte,	5G,	TSN	ve	AI	gibi	
gelecekteki	teknolojilere	yönelik	kapsamlı	iletişim,	performans	
genişletme	ve	I	/	O	modülleri	olacak.

ctrlX HMI: Çeşitli	uygulamalardaki	tüm	otomasyon	projeleri	
için	özel	olarak	tasarlanmış	bir	donanım	ve	yazılım	çözümü.	
ctrlX IPC:	Performans,	boyut	ve	seçenekler	açısından	
ölçeklendirilebilir	bir	IPC	portföyü.
ctrlX DRIVE:	yüzde	50’ye	varan	yer	tasarrufu	ve	yüksek	
derecede	yazılım	özgürlüğü	ile	kompakt,	modüler	ve	esnek	bir	
sürücü	sistemi.
ctrlX SAFETY:	Otomasyon	pazarındaki	en	hızlı	ve	en	kompakt	
güvenlik	çözümü.	Güvenlik	çözümlerinin	tepki	süresi,	üretim	
sırasında	daha	kompakt	bir	tasarıma	ve	maksimum	güvenlik	
için.
ctrlX HİZMETLERİ:	ctrlX	AUTOMATION	platformunu	
çevreleyen	ekosistemde	önemli	bir	rol	oynayabilir.	

İletişim:	www.boschrexroth.com

ChromaQA,	mürekkep	tedarik	zincirlerinin	renk	
doğruluğunu	iyileştirmek,	baskı	odası	üretimlerini	
kısaltmak,	her	baskı	çalışmasında	renk	tutarlılığı	sağlamak	
ve	kalite	yöneticileri	ve	marka	müşterileri	için	görünürlük	
ve	raporlama	yeteneklerine	sahip	olmak	isteyen	ambalaj	
yazıcıları	için	tasarlanmış	kurumsal	bir	renk	kalitesi	
çözümü.

Özel	mürekkep	modülü,	yazıcıların	tüm	renk	ve	mürekkep	
standartlarını	organizasyondaki	tüm	üretim	konumlarına	
erişilebilen	tek	bir	merkezi,	bulut	tabanlı	veri	tabanında	
düzenleme	ve	saklama	yeteneği	sağlıyor.	Buna	ek	olarak,	
güçlü	mürekkep	kalite	kontrol	araçları,	teknisyenlerin	
dış	satıcılardan,	fabrika	içi	mürekkep	tedarikçilerinden	
gelen	mürekkep	teslimatları	üzerinde	veya	yeni	mürekkep	
partilerini	kendileri	karıştırırken	kalite	kontrolleri	
yapmalarına	olanak	tanıyor.

Yeni	mürekkep	gruplarının	yalnızca	kolorimetrik	
parametrelerini	kontrol	etmenin	yanı	sıra,	ChromaQA’nın	
bu	son	sürümü,	artık	bir	mürekkebin	Renk	Kuvvet,		
Kontrast	Oranı,		Opaklığı	ve		Metamerizm	İndeksini	
hesaplayarak		raporluyor.		Bu	ölçümler	birlikte,	orijinal	renk	
standartlarına	kıyasla	yeni	mürekkep	gruplarının	kapsamlı	
bir	değerlendirmesini	sağlıyor.	

Baskı	odasında	ChromaQA,	PQX	(Baskı	Kalitesi	eXchange	
/	ISO	20616-2)	için	destek	ekledi.	PQX,	ölçülen	renk	
ve	baskı	kalitesi	verilerinin	alışverişi	için	nispeten	yeni	
standartlaştırılmış	bir	dosya	formatı.	Geçmişte,	bazı	
marka	müşteriler,	ambalaj	yazıcılarının	hangi	baskı	tarafı	
renk	kalitesi	araçlarını	kullanması	gerektiğini	tam	olarak	
belirlemeye	çalıştı.	Bununla	birlikte,	PQX	ile	yazıcılar	artık	
hangi	renk	kalitesi	çözümünün	kendi	ihtiyaçlarına	en	uygun	

olduğuna	kendileri	karar	verebilirken,	aynı	zamanda	marka	
müşterilerine	endüstri	standardı	dosya	formatında	ölçülmüş	
sonuçlar	sağlama	yeteneğine	de	sahip	olabilirler.

Techkon		Ürün	Yönetimi	Direktörü	Stephen	Rankin,	
“ChromaQA,	‘kullanımı	kolay’	yazılım	arayüzü,	güçlü	özellik	
seti	ve	rakip	renk	kalitesi	çözümlerine	kıyasla	daha	düşük	
fiyat	noktası	nedeniyle	dünya	çapındaki	ambalaj	yazıcıları	
tarafından	övgüyle	karşılandı.	Müşterilerimiz,	baskı	odasına	
ulaşmadan	önce	mürekkep	sorunlarını	yakalamalarına	
olanak	tanıyan	özel	bir	mürekkep	yönetimi	ve	Kalite	Kontrol	
modülü	sunmamızdan	memnun,	bu	da	baskı	operatörleri	için	
daha	da	sorunsuz	üretim	hazırlıkları	sağlıyor.	Ayrıca,	ambalaj	
dönüştürücülerinin	müşterilere	endüstri	standardı	bir	
formatta	renk	ve	baskı	kalitesi	sonuçları	sunmasına	olanak	
tanıyan	PQX	için	destek	sunmaktan	heyecan	duyuyoruz.”	
dedi.	

İletişim:	www.techkonusa.com

Techkon, En Yeni Chromaqa Renk Kalitesi Ekosistemine Gelişmiş 
Inkroom QC Yetenekleri Ve PQX Desteği Ekledi
Pazardaki diğer renk kalitesi çözümleri yalnızca baskı tarafı geri bildirimine odaklanırken, ChromaQA, hem Baskı 
hem de Mürekkep departmanları için özel renkli QC yazılım modülleri sunduğu için önemli bir konuma sahip. 
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Henkel	Yapıştırıcı	Teknolojileri;	yeni	EPIX	teknolojisini				
Amerika	Birleşik	Devletleri’ndeki	başarılı	tanıtımından	
sonra		Avrupa	pazarına		tanıtmaya		hazır.	Yeni	EPIX		
teknolojisi		kağıdı	plastikler	ve	diğer	tek	kullanımlık	
malzemelere	gerçek	bir	alternatif	haline	getirmek	üzere	
geliştirildi;	kağıdın	işlevselliğini	artıran	bir	malzeme	ve	
teknoloji	portföyünü		içeriyor.	Kağıt	ürünlere	bariyer	
özellikleri,	ısı	yalıtımı	ve	mekanik	darbeye	karşı	direnç	gibi	
ek	fonksiyonlar		kazandırabilir.

EPIX	teknolojisi,	üreticilere	daha	iyi	bariyer	özellikleri	
sunuyor	ve	böylece	kağıt	ambalajları	su	ve	yağ	girişine	
karşı	koruyor.	EPIX,	kağıdı,	plastiğe	gerçek	bir	alternatif	
haline	getiriyor.	Teknoloji	ayrıca,	örneğin	içecek	kaplarında	

kağıdın	ısı	yalıtım	özelliklerinin	iyileştirilmesini	mümkün	
kılıyor.	EPIX	sayesinde,	çift	cidarlı	bardaklar,	sıcak	veya	
soğuk	içecekler	için	daha	yüksek	sıcaklık	direnci	sunuyor.

EPIX’in		sağladığı	avantalar	içinde;	ayrıca	e-Ticaret	
ambalajının	kararlılığını	artırmak	yer	alıyor.	Yastıklı	posta	
ve	diğer	ambalaj	malzemelerinin,	plastik	kullanılmadan	
daha	da	geliştirilmesi,	geri	dönüşümü	sağlıyor	ve	atıkları	
azaltıyor.	Bu,	e-Ticaret	ambalajının,	nakliye	öğesinin	
boyutuna	en	uygun	şekilde	uyarlanabileceği	anlamına	
geliyor.	Bu	da	çok	büyük	ambalajların		ve	dolgu	malzemesi	
ile	doldurulması	gereken	boşlukların	ortadan	kalkması	
demek.	Bu	teknoloji,	Kuzey	Amerika’daki	önde	gelen	bir	
e-ticaret	şirketinde	başarıyla	uygulandı..	EPIX	dolgulu	
zarfların	geri	dönüştürülebilirliği	ABD’de	How2Recycle	ve	
İngiltere’de	OPRL	tarafından	onaylandı.

Ambalaj	Yapıştırıcıları	Bölümü	Başkanı	Tilo	Quink	
değerlendirmesinde	şunları	söyledi:		Döngüsel	bir	
ekonomiye	katkıda	bulunan	yenilikçi	ve	sürdürülebilir	
ambalaj	çözümlerine	bağlıyız.	Özellikle	e-ticaret	ve	hazır	
paketleme	gibi	büyüyen	pazarlarda	yeni,	alternatif	çözümler	
için	büyük	potansiyel	görüyoruz.	EPIX	teknolojimizle,	
tüketicilerin	geleneksel	malzemelere	güvenilir	bir	
alternatif	olan	işlevsel	kağıt	ürünlerine	yönelik	isteklerine	
yanıt	veriyoruz.	Bu	teknolojiyi	Avrupa	pazarındaki	
müşterilerimize	sunmak	için	sabırsızlanıyoruz.	  

İletişim: www.henkel.de

Kağıdın İşlevselliğini Genişleten ve Daha Sürdürülebilir Ambalaj için 
Alternatifler Sunan Yeni Teknoloji

Husky	Injection	Moulding	Systems’in	yeni	NexPET	sistemi,	
orta	hacimli	bir	PET	preform	kalıplama	çözümü.	Bu	yeni	
makine	ile		üreticiler,	kişiselleştirilmiş	ürünlere	yönelik	
tüketici	taleplerine		ve	değişen	pazar	eğilimlerine	hızlı	bir	
şekilde	yanıt	verme	olanağına	sahip	olacak.			NexPET	sistemi,	
48	gözlü	bir	kalıba	kadar	çalışıyor	ve	bir	dizi	üretkenlik	
artırıcı	özellik	ile	donatılı.		Bunlar:
n	Daha	hızlı	kalıp	değişimi
n	Nitelikli	üretimi	en	üst	düzeye	çıkarmak	için	farklı	vida	
çapları
n	Gücü	doğru	miktarda	dağıtmak	ve	kalıp	ömrünü	
maksimuma	çıkarmak	için	bir	Reflex	PET	kelepçe
n	Ön	kalıpların	ideal	sıcaklıklarda	çıkarılmasını	sağlamak	
için	üç	adete	kadar	soğutma	pozisyonuna	sahip	döner	kol	ucu	
takımları
n	Sezgisel	kullanım,		kolay	kontroller
n	Enerji	tasarrufu	sağlarken	uygulamalara	uyması	için	yağ	
basıncını	otomatik	olarak	ayarlayan	uyarlanabilir	sistem

n	Geri	dönüştürülmüş	PET	peletlerini	ve	değişen	miktarlarda	
pulları	çalıştırma	yeteneği.	

İletişim:	www.husky.co		

Orta Hacimli PET Preform Sistemi
Husky firmasından yapılan açıklamaya göre yeni geliştirdiği  NexPET sistemi; niş markalar ya da daha küçük ölçekli 
stok tutan şirketlere ve pazarlara hızlı, düşük riskli bir giriş arayan gelişen üreticilere fayda sağlayacak...






