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Ambalaj Ay Yıldızları 2020’nin Ödülleri Açıklandı!
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından dokuzuncusu düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması’nda
kazanan ambalajların ödülleri açıklandı.

Covid-19 salgınından dolayı üç ay erteleme
ile yürütülen yarışmanın Seçici Kurul
toplantısı 17-18 Eylül 2020 tarihlerinde
gerçekleştirilmişti.

ödülleri üretim süreci tamamlandıktan
sonra teslim edilecektir. Ödül töreni ile
ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır.

İki yılda bir düzenlenen Yarışmaya en fazla
başvuru gıda, grafik tasarım ve içecek
kategorilerinden oldu. ‘Altın Ödül’ almaya
hak kazanan ürünler arasından ise Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) işbirliği ile 3 adet ‘Altın Ambalaj Ödülü’ de belirlendi.
Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması’nda kazanan katılımcıların

Başvurular, üretim kalitesinden çevreye
duyarlılığına, tasarımdan özgünlüğüne
kadar 11 kriter doğrultusunda
değerlendirilmiştir. 13 Kategoride
başvurulan 278 ambalajdan finale kalan 134 ambalaj arasından
Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik ödülü alanların listesine
aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması’nda kazanan ürünlerin listesi.

ASD’den ‘Türkiye Çevre Ajansı’na Tam Destek
Türkiye Çevre Ajansı’nın kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmî Gazete’de yayınlandı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ekim ayında
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi kabul edildi ve Türkiye Çevre Ajansı’nın kurulması kararlaştırıldı.
Bu ajans çevre kirliliğinin önlenmesine ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı
sağlayacak. Ambalaj Sektörü olarak bu gelişmenin ülkemize ciddi katkı sunacağını düşünüyoruz.” dedi.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir

Yaklaşık 5 milyar dolar
ihracat gerçekleştiren ve
100 bin kişinin üzerinde
istihdam sağlayan
Ambalaj Sektörü, Türkiye
Çevre Ajansı’na tam
destek verdi. 12 Ekim 2020
tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne (TBMM)
“Türkiye Çevre Ajansının
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre
Ajansı kurulması için kanun teklifi verilmiş
ve teklif komisyondan geçerek Meclis Genel
Kuruluna iletilmişti. “Türkiye Çevre Ajansının
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” 24 Aralık 2020’de
kabul edilerek 30 Aralık 2020 tarihinde 31350
sayılı resmi gazetede yayınlandı.

“Çevreci Yaklaşıma Katkı
Sağlayacak”

Konuyla ilgili
değerlendirmelerde bulunan
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir,
“Türkiye Çevre Ajansı, çevre
kirliliğini önlemek ve yeşil
alanların korunmasına,
iyileştirilmesine ve
geliştirilmesine katkı sağlamak,
döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı
doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak
ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi
kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve
denetimine yönelik faaliyetlerde yardımcı
olacak. Sektörümüze hayırlı olmasını
diliyorum. Bu ve bunun benzeri her türlü
çalışmanın arkasında olacağız. Sektörümüzü
daha da ileriye götürmek için var gücümüzle
çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/asdden-turkiye-cevre-ajansina-tam-destek-basin-bulteni
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ASD Üye Toplantılarına Çevrim İçi
Devam Ediyor

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), salgın sebebiyle ara verdiği fiziki üye toplantılarını, Kasım 2020’de tedbir
kapsamında online / çevrim içi platformlarda gerçekleştiriyor.
ASD Gaziantep – Adana – Mersin üye toplantısı 16 Kasım
2020 Pazartesi, ASD Ankara - Konya - Karaman üye toplantısı
23 Kasım 2020 Pazartesi, ASD İzmir - Manisa üye toplantısı 7
Aralık 2020 Pazartesi, ASD İstanbul Avrupa 1. Bölge – Tekirdağ
üye toplantısı 21 Aralık 2020 Pazartesi, ASD İstanbul Avrupa
2 & 3. Bölge (Avcılar – Beşiktaş) toplantısı ise 11 Ocak 2021
Pazartesi günü gerçekleştirildi. ASD Genel Sekreteri Aslıhan
Arıkan’ın derneği ve faaliyetlerini anlatan bir sunumu ile
başlayan toplantılarda, ASD faaliyetleri, Ambalaj sektörünün
genel durumu, sektörü etkileyecek kısa ve orta vadeli konular
ele alınıyor. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir üyelerden gelen

soruları toplantılarda bulunan iki ASD Yönetim Kurulu üyesi ile
yanıtlıyor.
Fikir alışverişinin ambalaj sektörünün gelişimine daha çok katkı
sunacağının inancıyla devam edilecek toplantıların bitiminde
yayınlanacak raporun, ambalaj sektörünün hiçbir malzeme
ayrımı yapmadan, başta çevre ve sürdürülebilirlik, ham
maddede dışa bağımlılık ve nitelikli eleman arayışı konuları
olmak üzere, sektörün her konuda birlik ve beraberlik içerisinde
çözüm odaklı hareket etmesi gerekliliğine vurgu yapması
hedefleniyor.

İstanbul Avrupa 2 & 3. Bölge (Avcılar – Beşiktaş) Toplantısı

ASD İstanbul Avrupa 1. Bölge – Tekirdağ Üye Toplantısı

ASD Ankara - Konya - Karaman Üye Toplantısı

ASD İzmir - Manisa Üye Toplantısı

ASD Gaziantep – Adana – Mersin Üye Toplantısı

INDEX

03

ASD HABERLER

ASD Ambalaj Akademisi 2020 Yılı
Eğitimlerini Başarıyla Tamamladı
Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin ASD Ambalaj Akademisi markasıyla düzenlediği 2020 yılı eğitim programı, Kasım ve Aralık ayında
online olarak gerçekleştirdiği dört eğitim ile tamamlandı.

Yalın 6 Sigma Farkındalık Eğitimi

BRCGS Küresel Standart Ambalaj Materyalleri Versiyon 6 Revizyon Eğitimi

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşyerleri
için Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Eğitimi

Flekso Baskı Teknikleri Eğitimi

https://www.ambalaj.org.tr/tr/asd-ambalaj-akademisi-2020-yili-egitimlerini-basariyla-tamamladi

ASD Web Sitesi Yeni Görünümüyle Hizmetinizde!
Büyük ilgi ile ziyaret edilen Türkçe
ve İngilizce içerikli www.ambalaj.org.tr
adresli ASD web sitemiz yeni
görünümüyle 9 Kasım 2020 tarihi
itibariyle hizmetinizdedir. Ambalaj
Haber Portalı olarak kurguladığımız
Türkçe sitemizi her hafta en az bir kez,
İngilizce sitemizi ise her ay en az iki
kez güncellemekteyiz. Kullanıcı dostu
yeni görünümü ile ASD web sitemizi
beğeneceğinizi umuyor, değerli
desteklerinizi bekliyoruz.

www. ambalaj.org.tr
INDEX

04

ASD HABERLER

Ambalaj & Hijyen” Temalı
Ambalajın Önemi Filmi – 2 Yayınlandı!

Ambalajın önemi hiçbir dönemde kendisini bu kadar göstermedi.
Ülkemizde ilaç, sağlık, temizlik, gıda ve içecek ürünleri ambalaj
sayesinde son tüketiciye sağlıklı ve hijyen bir şekilde ulaşıyor.
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), ambalajın sağlık açısından
taşıdığı öneme dair toplumunda farkındalık yaratmak amacıyla
geçtiğimiz yıl, salgının ilk başladığı dönemde, ambalajın önemine
vurgu yapan ilk filmini yayınlamıştı. ASD’nin sosyal medya
hesaplarımızda belli aralıklarla paylaştığı film 5.000’in üzerinde
kişi tarafından izledi.

Sağlığımız her şeyden değerlidir. Ambalaj hem içindeki ürünün
özelliklerini hem de bizi ve sevdiklerimizi korumak için vardır. ASD bu
kapsamda, “Ambalaj & Hijyen” temalı Ambalajın Önemi Filmi – 2’yi
hazırladı. Filmleri ASD’nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
Ambalaj Ürünleri Korur ve Hijyen Sağlar / Ambalajın Önemi Filmi – 1
Ambalaj & Hijyen / Ambalajın Önemi Filmi – 2

youtube /ASDAmbalajSanayi

ASD, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini
Etkin Olarak İşletiyor
Ambalaj Sanayicileri Derneği
(ASD) Yönetim Kurulu
tarafından organizasyonun
amacına uygun kalite
yönetim sistemi şartlarına ve
etkinliğinin sürekli iyileştirilmesine yönelik taahhütleri içeren kalite
politikası kapsamında çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.
ASD, Temmuz 2009’da ilk kez tescil edildiği ISO 9001:2008 Kalite

Yönetim Standardından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardına
geçiş sürecini Eylül 2018’de tamamladı. 10 Aralık 2020 tarihinde de
ikinci gözetim denetimi gerçekleştirilen ASD’ye, 9001:2015 yönetim
sisteminin tam etkin olarak işlediği raporlandı.
Tescil kapsamı “Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda
bulunacak tüm dernek faaliyetleri (eğitim, bilgilendirme, kütüphane
hizmetleri, organizasyon, kamu ilişkileri, yayınlar, fuar, yarışma,
uluslararası ilişkiler ve sektörel örgütlenme)” olarak devam ediyor.

Türkiye Ambalaj Meclisi Kasım Ayında Çevrim İçi Toplandı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ambalaj Meclisi 12
Kasım 2020 Perşembe günü online / çevrim içi toplandı. TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Engin Yeşil ve TOBB Ambalaj Meclisi Başkanı Mustafa
Tacir Başkanlığında yapılan toplantıda, ilk olarak yedek parça ithalatı
kontrollerinin uzun zaman alması ve gecikmeler yaşanması konusu
meclis üyeleriyle değerlendirildi.
Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Yeşil Mutabakat ile ilgili
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Uzmanı Yavuz Selim Özden
tarafından bir sunum yapıldı ve konu ile ilgili sorular yanıtlandı.
Toplantıda ayrıca “Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında
bilgilendirilmede bulunuldu.

INDEX
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Avrasya Ambalaj İstanbul ile
Yeni Nesil Fuarcılık Dünyasına Adım Atın
Avrasya Ambalaj İstanbul 2021 Fuarı, katılımcıları, fiziksel fuarın yanı sıra Tüyap bünyesinde geliştirilen Akıllı
Eşleştirme Sistemi ve MyTüyap Connect üzerinden yurt içi ve yurt dışından profesyoneller ile buluşturarak etkin bir
ticaret platformu olarak hizmet vermeye devam ediyor.
ile fiziksel fuarda yer alan katılımcı firmalara ve ziyaretçilere
MyTüyap Connect Programı üzerinden karşılıklı olarak online
veya fuar alanında görüşme imkanı sunuyor. MyTüyap Connect
Programı ile katılımcı ve ziyaretçilerin karşılıklı ilgi alanlarına
göre birbirlerine ulaşabildikleri sistem ile toplantı organize
edebilecek, dijital kartvizit değişimi yapabilecek, doküman
paylaşabilecek, ürün demosu gösterebilecek ve canlı video
bağlantısı gerçekleştirebilecekler.
Fiziksel fuar ile eş zamanlı olarak sunulan bu program
sayesinde katılımcı firmalar, potansiyel müşterilerine bir tıkla
erişebilecekler. Bu sayede yeni iş bağlantıları kurabilecek ve yeni
ortaklıklar başlatabilecekler.

Ticaret için önce sağlık: TSE COVID-19 GÜVENLİ
HİZMET BELGELİ TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ

Fiziksel fuarın avantajları dijital dünyanın olanakları ile
birleşiyor!

Yeni dönemde ‘Ticaret için Sağlık’ mottosuyla fuarlarını
düzenleyen TÜYAP, fiziksel fuarlara adım atacak katılımcı ve
ziyaretçilerin sağlığını korumak amacıyla, Türk Standartları
Enstitüsü’nün Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol
Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE Covid-19
Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık
şirketi olmayı başardı.

2021 yılında hibrit olarak gerçekleştirilecek Avrasya Ambalaj
İstanbul Fuarı’nın katılımcıları, MyTüyap Connect Programı ile,
fiziksel fuarın yanı sıra, yakın ve uzak hedef ülkelerden fuara
gelemeyen profesyonel alıcılarla online platformda yeni iş
bağlantıları kurabilecek ve ticaretini kesintisiz devam ettirebilecek.

500 firma yerini şimdiden aldı

Tüyap Fuarcılık Grubu, Yeni Nesil Fuarcılık uygulamaları
kapsamında geliştirdiği ve yenilediği Akıllı Eşleştirme Sistemi ve
MyTüyap mobil uygulamasının yanı sıra, 2021 yılında MyTüyap
Connect Programı ile katılımcılarını ve ziyaretçilerini dijital ortamda
buluşturarak 365 gün kesintisiz ticaret fırsatı sağlıyor.

Fuar deneyiminizi dijitalin gücü ile destekleyin: Akıllı
Eşleştirme Sistemi

Akıllı Eşleştirme Sistemi, katılımcıların fuarda sergileyeceği ürün ve
hizmetlerin, online kayıt olan ziyaretçilere hem sistem üzerinden
hem de email yoluyla önerilmesidir. 2020 yılı itibari ile Yeni Nesil
Fuarcılık kapsamında iyileştirilen ve yapay zekayı da ekleyerek daha
da geliştirilen, ziyaretçilere, ilgilendikleri ürün grubuna hizmet eden
katılımcılar ile yüz yüze veya MyTüyap Connect Programı üzerinden
toplantı organize etme fırsatı sunuyor.

Yüz Yüze İletişimden Daha Fazlası: MyTüyap Connect
Programı
Avrasya Ambalaj İstanbul 2021 Fuarı sunduğu dijital çözümler

Türkiye’de ambalaj sektörünün daha fazla ihracat yapması
için önemli fırsatlar sunmaya devam eden Avrasya Ambalaj
İstanbul 2021 için 500 firma yerini şimdiden onayladı. Yerel
ve uluslararası katılımcıların, nitelikli sektör profesyoneller ile
hem yüz yüze hem de dijital olarak buluşturulacağı Dünyanın
ve bölgesinin en kapsamlı ve etkili fuarlarından Avrasya
Ambalaj İstanbul, 2021 yılında 20-23 Ekim’de Tüyap İstanbul’da
gerçekleşecek.

Sektörün gücü ile 2021’de birlikteyiz

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

Fuar Proje Ekibine ulaşmak için:
www.packagingfair.com - team@packagingfair.com
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AB’nin Anti Damping Vergisi Migros, Carrefoursa’nın
Uygulayacağı Demir Çelik 34 Mağazası için Anlaşma
Kuruluşları İtirazlarını Yaptı İmzaladı
CarrefourSA ve Migros çeşitli illerdeki 34 CarrefourSA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği
(TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan,
Avrupa Birliği’nin (AB), Türkiye’den
demir çelik ürünlerinin ithalatındaki
yüzde 7,6’ya varan anti damping vergi
uygulamasıyla ilgili, “Anti damping
vergisi uygulanacak kuruluşlar,
konuya ilişkin itirazlarını yaptı.
Nihai vergiler haziran ayına kadar
netleşecek olmakla birlikte, hukuki
süreç devam etmektedir.” dedi.
Yayan, Avrupa Komisyonu’nun,
“Türkiye’den ithal edilen sıcak sac
miktarının ve fiyatlarının AB’nin çelik
sanayisini olumsuz yönde etkilediği
ve bu nedenle Türkiye’den sıcak
haddelenmiş yassı ürün ithalatına
karşı mayıs ayında anti damping
soruşturması başlatıldığını ve
bu soruşturmanın Aralık ayında
sonuçlandığını dile getiren Yayan,
şunları kaydetti: “6 Ocak 2021 tarihi
itibarıyla da geçici anti damping

vergilerinin yürürlüğe konulacağı
belirtiliyor. Anti damping vergisi
uygulanacak olan kuruluşlar,
konuya ilişkin itirazlarını yaptılar.
Nihai vergiler haziran ayına kadar
netleşecek olmakla birlikte, hukuki
süreç devam etmektedir.”
EUROFER geçen yıl mart ayında
Türkiye’yi şikayet etmişti
Türkiye menşeli sıcak haddelenmiş
demir ürünler ile alaşımsız ve alaşımlı
çelik ürünlerinin ithalatıyla ilgili geçici
anti damping vergisi uygulanması
kararı AB Resmi Gazetesi’nde
yayımlandı. Buna göre, Türkiye’deki
demir ve çelik sektöründe faaliyet
gösteren Habaş yüzde 4,8, Erdemir
yüzde 5,4, Borçelik ve Ağır Haddecilik
yüzde 5,9, Çolakoğlu Metalurji ve
diğer şirketler ise yüzde 7,6 geçici anti
damping vergisine tabi olacak.

mağazasının, alınan stratejik karar doğrultusunda
Migros’a dönüştürülmesi yönünde anlaştı.
Anlaşmanın KAP’ta duyurulmasının ardından
CarrefourSA ayrıca bir basın açıklaması yayınladı.
İlgili basın bülteninde şunlar kaydedildi: CarrefourSA
ve Migros çeşitli illerdeki 34 CarrefourSA mağazasının,
alınan stratejik karar doğrultusunda Migros’a
dönüştürülmesi yönünde anlaşmış bulunmaktadır.
Bu karar, her iki şirketin kendi stratejik optimizasyon
hedefleri doğrultusunda alınmıştır. Bu kapsamda
CarrefourSA’nın işletmekte olduğu 34 mağazanın,
Kiracılık haklarının ve kira sözleşmelerinin devri
hususunda taraflar arasında 7 Ocak 2021 tarihinde
sözleşme imzalanmış olup, bu sözleşmeye istinaden
Rekabet Kurulu’na İzin Başvurusu yapılacak.
Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari
izinlerin alınması için Rekabet Kurulu’na izin
başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup,
devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında
gerçekleştirilerek geçerlilik kazanacak.

Kaynak: AA

Arçelik’ten Asya Pasifik’te Yatırım
Arçelik, global büyüme yolculuğuna devam ediyor. Arçelik,
dayanıklı tüketim alanında Güneydoğu Asya pazarının önde gelen
oyuncusu Hitachi GLS ile ortak şirket kurmak üzere anlaşma
imzaladı. Yeni şirkette, Arçelik’in yüzde 60, Hitachi GLS’nin yüzde
40 oranında payları bulunacak. Arçelik’in global yetkinliği ile
Hitachi GLS’nin bölgesel ve marka gücünü bir araya getirecek
olan yeni şirket, Hitachi markalı ürünleri Japonya hariç, dünyanın
tüm ülkelerinde tüketicilerle buluşturacak. Ortaklık anlaşması, 16
Aralık’ta Koç Holding, Arçelik, Hitachi Ltd. ve Hitachi GLS’nin üst
yönetimlerinin katıldığı sanal imza töreniyle hayata geçirildi.
300 milyon dolar büyüklüğündeki (Yeni kurulacak şirketteki
hisselerin yüzde 60’ı için net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları

dahil tutarı ifade
etmektedir) işlem
kapsamında;
Hitachi GLS’nin 3
bin 800 çalışana
sahip, Çin ve
Tayland’da
bulunan 2 üretim
ve 10 satış şirketi
2021 yılının ikinci çeyreğinde kurulacak yeni şirkete devredilecek.
Arçelik ve Hitachi GLS’nin sürdürülebilirliği merkeze alan ortak
vizyonlarını da aktaracakları yeni şirket, toplum ve çevre için değer
üretmeye odaklı bir yaklaşımla da önemli bir rol üstlenecek.

INDEX

07

SEKTÖRDEN

Unilever ‘Yarının Gıdaları İnisiyatifi’ni Başlatıyor
Unilever Türkiye Gıdadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim
Kurulu Üyesi Özgür Kölükfakı, ‘Yarının Gıdaları İnisiyatifi’ ile ilgili
basına bilgi verdi. Kölükfakı, “Dünyanın büyük gıda üreticilerinden
biri olarak, adil bir küresel gıda sisteminin şekillenmesi için
taşıdığımız sorumlulukla Yarının Gıdaları İnisiyatifini başlatıyoruz”
diyerek bu kapsamda 4 temel taahhütte bulunduklarını belirtti:
Ürünlerimizde sürdürülebilir tarımsal ham maddeler kullanımını
ve bitkisel temelli gıda seçeneklerini artırmak.
Besleyici gıdaları herkes için erişilebilir kılmak. 2025 yılına kadar
yeterli ve dengeli beslenmeye katkı sağlayan ürünleri iki katına
çıkartmak.
Tüm ürün gruplarımızda kalori, tuz ve şeker miktarını azaltmaya
devam etmek.
Gıda atığını yarıya indirmek. 2025’e kadar üretimden, ürünlerin
raflara ulaşmasına kadar olan süreçteki doğrudan faaliyetlerde
gıda atıklarını yarıya indirmek.

Kölükfakı, ayrıca şunları
aktardı, “Önümüzdeki beş
ila yedi yıl içinde, et ve süt
ürünlerine seçenek olarak
bitkisel temelli gıdalardan
oluşan global büyüklüğü
1 milyar Euro’ya ulaşacak
yeni bir gıda iş kolu
geliştirmeyi planlıyoruz.
Önümüzde uzun bir yol
var, ancak ortak çabalar
ile daha sağlıklı bir dünya
yaratıp daha sürdürülebilir
ve besleyici gıdaları beslenmeye dahil edebileceğimize
inanıyoruz. Gıda sistemini değiştirmek, ekonomik büyüme
açısından da önemli. Dünya genelinde 80 milyon istihdam
yaratabilir ve üretimdeki büyümeye 2030 yılı itibarıyla 2 trilyon
Euro oranında bir katkı sağlayabilir. Çalışmalar, beslenmeye
harcanan her 1 dolar karşılığında ekonomik fayda açısından en az
16 dolar oranında geri dönüş sağlandığını gösteriyor.”

Dardanel 4 Yeni Üretim Tesisi
Yatırımı Yapacak

Dardanel, Kamuoyu Aydınlatma
Platformu’nda (KAP) yapılan duyuruda
4 yeni yatırımı yapacağını açıkladı.

sonunda faaliyete başlayacak ton
balığı konservesi üretim tesisi olması
hedefleniyor.

Çanakkale Boğazında Kara Midye
Tesisi; Çanakkale Gelibolu deniz
alanında 1000 ton/yıl mamul üretim
kapasiteli tesisin 30.06.2021 tarihi
itibari ile faaliyete başlaması ve kara
midye yetiştiriciliği için kullanılması
planlanıyor.

Çanakkale Organize Sanayi
Bölgesinde Dondurulmuş Deniz
Ürünleri Tesisinin, şirketin ÇOSB
arazisinde 10.000 ton/yıl mamul üretim
kapasiteli, yaklaşık 150 işçinin çalışacağı
ve Mart 2024 tarihinde faaliyete
başlayarak dondurulmuş deniz ürünleri
üretimi yapması planlanıyor.

Edirne - Enez’de Ton Balığı
Konservesi Tesisinin, şirketin
Edirne - Enez’deki fabrika binasında
revizyon yapılarak, günlük 100 ton
hammadde işleme kapasiteli, yaklaşık
700 işçinin çalışacağı, ağırlıklı olarak
yurtdışına satışı yapılacak, 2021 yılı

Şirkete ait Çanakkale - Kepez’de
bulunan üretim tesisinin ise Çanakkale
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi
Bölgesinde yapılacak yatırım
sonrasında bu adrese taşınması
isteniyor.
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SEK Süt’ün Satışı
Açıklandı

Tat Gıda, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)
yaptığı açıklama ile SEK Süt’ü Meysüt, Milkon ve
Milay markalarının sahibi olan Çallı Gıda’ya sattığını
duyurdu. Çallı Gıda satın almayı yeni kurduğu
CLA Süt ve Süt Ürünleri adlı firma üzerinden
gerçekleştirdi.
Tat Gıda yaptığı açıklamada Satış Bedelinin KDV
hariç 240 milyon TL olduğunu belirtti.
SEK; Türkiye’de süt üretiminin gelişmesini
sağlamak ve tüketiciye en kaliteli, sağlıklı, hijyenik
doğal ürünler sunmak amacıyla 1963 yılında Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kuruldu.
1996’da sabit kıymetleri 58 milyon dolar olarak
kabul edilen SEK’in hisselerinin %68’ini 1997 yılında
Koç topluluğu satın aldı.
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Bakan Pekcan’dan
2020 Yılı Dış Ticaret
Değerlendirme Toplantısı Konteyner Sorunuyla
İlgili Açıklama
Gerçekleştirildi
Emirlikleri oldu. Aralık ayında en
çok ihracat gerçekleştirilen 20
ülkenin 18’ine ihracatımız arttı.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın
katılımıyla 5 Ocak 2020 Salı günü
düzenlenen değerlendirme
toplantısında 2020 yılında dış
ticarette yaşanan gelişimle
ilgili bilgiler Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin
sunumunda aktarıldı. Bakan
Pekcan’ın açılış konuşmasının
ardından söz alan Gülle, 2020
yılında ilk 10 ülkenin ihracattaki
payının yüzde 48,9 olduğunu, ilk
20 ülkede bu payın yüzde 66,2
olarak gerçekleştiğini aktararak,
şunları kaydetti: “Aralık ayında
ihracatçılarımızın en çok ihracat
gerçekleştirdiği ilk 10 ülke 1 milyar
572 milyon dolarla Almanya, 1
milyar 111 milyon dolarla Birleşik
Krallık, 1 milyar 84 milyon dolarla
ABD, 976 milyon dolarla Irak, 849
milyon dolarla İtalya, 810 milyon
dolarla Fransa, 643 milyon dolarla
İspanya, 511 milyon dolarla
Hollanda, 504 milyon dolarla İsrail,
472 milyon dolarla Birleşik Arap

2020’nin tamamında en çok
ihracat gerçekleştirilen 20 ülkeden
7’sine ihracatın arttığını belirten
Gülle, 39 ülkeye olan ihracatın
1 milyar doları aştığını aktardı.
Gülle, 2020’nin tamamında ise en
çok ihracat gerçekleştiren ilk 10
ilin sırasıyla 66 milyar 677 milyon
dolarla İstanbul, 12 milyar 881
milyon dolarla Bursa, 12 milyar
271 milyon dolarla Kocaeli, 9
milyar 535 milyon dolarla İzmir,
7 milyar 932 milyon dolarla
Gaziantep, 7 milyar 766 milyon
dolarla Ankara, 4 milyar 460
milyon dolarla Sakarya, 4 milyar
180 milyon dolarla Manisa, 3
milyar 191 milyon dolarla Denizli
ve 2 milyar 434 milyon dolarla
Hatay olduğunu aktardı.
TİM Başkanı Gülle, miktar
bazında ihracatın 2020 yılında
yüzde 6,1 artarak 155 milyon
tona yükseldiğini kaydetti. Son
dönemde avro/dolar paritesindeki
artışın ihracata pozitif yansıdığını
ifade eden Gülle, şunları kaydetti:
“2020 yılının tümünde 205 ülkeye
toplam 53 milyar 971 milyon TL
tutarında Türk lirası ile ihracat
gerçekleştirildi. 21 bin 613
firmamız, ihracat işlemlerinde Türk
lirasını tercih etti.”

Konteyner fiyatlarının son
1 senede 2 bin dolardan 8
bin dolara çıkması ayrıca
fiyat artışıyla birlikte gerekli
sayıda konteyner alımının
yüksek fiyattan alınmak
istenilse dahi zamanında
teslim alınabilecek şekilde yapılamaması nedeniye yerli
ihracatçılar problem yaşıyor. Bu konudaki sıkıntılar Türkiye
İharacatçılar Meclisi aracılığıyla Ticaret Bakanlığı ile de
paylaşıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılı dış ticaret
verilerinin açıklandığı toplantıda konuyla ilgili açıklamalar yaptı:
“Dünyada konteyner ile ticaretin büyük kısmı Çin ile yapılıyor.
Konteyner imalatını da onlar yapıyor. Ben prefabrik imalatı
yapan ve uluslararası düzeyde çalışan birkaç firmamızla
görüştüm. ‘Siz neden konteyner imalatı yapmıyorsunuz’
diye sordum. Çünkü giden gemi gelmiyor. Dolmayan gemiyi
boş göndermek istemiyorlar. Tabii burada konteyner
lojistiği yapan firmalar da pandemi şartlarında süreci iyi
yönetemediler, esneklik gösteremediler. Her şey normale
gidiyormuş gibi statükocu davrandılar. Sadece Türkiye’de
değil bütün dünyada konteyner eksikliği doğdu. ‘Sanayi ve
Teknoloji Bakanımızla konteyner, vagon imalatına teşvik
verelim’ diye görüştüm. Onlar da aynı fikirdeler. Konteyner
üretmek zor değil. Bizde zaten dünya çapında prefabrik
üreten, konteyner üreten firmalar var. Sadece önemli
ürünlerin taşınmasıyla ilgili basınç testi, hidrolik testi gibi
bazı testlerden geçilmesi gerekiyor. Test laboratuvarları yok.
Üretimi yapan, o laboratuvarı da zaten yapar.”
Türkiye’deki tek yerli konteyner üreticisi olan ve bir dönem
bu alanda dünyanın en büyük üç şirketinden biri konumuna
gelen Med Union, 2010 yılında yaşadığı mali problemler
sonucunda kapanmıştı. Şu anda Türkiye’de bu alanda üretim
yapan firma bulunmuyor.
Kaynak:AA

Koroplast Trendyol’da Online Mağaza Açtı
Koroplast, temizlik ürünleri
kategorisinde Trendyol’da mağaza
açarak bir ilke imza attı. Türkiye’nin
çöp torbası ve mutfak yardımcı
ürünlerinde bilinen markası Koroplast,
sünger, mutfak bezi ve mikrofiber bez
kategorisi özelinde Trendyol’a mağaza açarak insanların hayatını
kolaylaştırmaya odaklanıyor. Trendyol’da mağaza açarak online
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ulaşılabilirliğini de artıran Koroplast,
gerçek modellerle gerçekleştirdiği
fotoğraf çekimleriyle temizlik
ürünlerini tanıtan ilk marka olmayı
hedefliyor. Koroplast, “Birlikte Kolay”
mottosuyla geliştirdiği inovatif
ürünleriyle tüketicilerinin günlük temizliklerinde de yanında olmayı
istiyor.
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APF 2020 Genel Kurulu & AsiaStar
Jüri Toplantıları Online Yapıldı

Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından her yıl düzenlenen AsiaStar 2020 Ambalaj Yarışması Jüri Toplantısı ve 2020 yılı
APF Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 – 17 Aralık tarihlerinde online gerçekleştirildi. APF Genel Kurulunda 13 Asya ülkesi
temsil edildi.
Asya Ambalaj Federasyonu (APF) 45. Olağan Genel
Kurulu, 70. Yönetim Kurulu, AsiaStar 2020 Ambalaj
Yarışması Jüri Toplantıları 16-17 Aralık tarihlerinde
online gerçekleştirildi.
APF Genel Kurulunda Bangladeş, Çin, Endonezya,
Filipinler, Hindistan, İran, Japonya, Kore, Singapur,
Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tayland ve Türkiye olmak
üzere 13 Asya ülkesi temsil edildi. Genel Kurul için bir
araya gelen temsilciler APF’nin çalışmaları hakkında
fikir alışverişinde bulunarak, Covid-19 pandemisinin
ardından kıtadaki ambalaj sektörünün geliştirilmesine
yönelik iş birlikleri hakkında kararlar aldılar.

APF 2021 – 2022 Dönemi Başkanı ve Yardımcıları

https://www.ambalaj.org.tr/tr/apf-2020-genel-kurulu-asiastar-juri-toplantilari-online-yapildi

S.Pellegrino Genç Şef Akademisi kuruldu
S.Pellegrino, yetenekli genç şeflerin, gastronomi dünyasındaki en tanınmış ve önemli isimlerle tanışabileceği
S.Pellegrino Genç Şef Akademisi (S.Pellegrino Young Chef
Academy) platformunu kurduğunu duyurdu. Bu platform,
özellikle içinden geçtiğimiz bu zor dönemde gastronominin
geleceğine yön verecek yeni nesil şefleri destekleyerek,
gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Genç şeflere yönelik
zengin eğitim fırsatlarını da
içinde barındıracak platform,
dünya çapında önde gelen
gastronomi isimleri ve ünlü
ortaklarla beraber geliştirilecek.
Alanındaki uzman kişiler, S.Pellegrino ile beraber çalışarak eğitim programını zenginleştirecek
ve web seminerleri, röportajlar
ve oturumlardan oluşan özel
etkinlik takvimleri oluşturacak.
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Etkinlik takvimine, hayata geçirilecek S.Pellegrino Genç Şef
Akademisi web sitesinde yer alacak. S.Pellegrino Genç Şef
Akademisi, kapılarını 70’ten fazla ülkeden gelen katılımcıya
açarak, yeteneğin etnik köken, cinsiyet, coğrafya veya diğer
faktörler açısından sınırlandırılmadığını garanti ediyor.
Nestlé Waters Türkiye Pazarlama Direktörü Can Emci,
“Bugüne kadar ülkemizden de genç şeflerin katılmasına
destek olduğumuz bu platformun
bir akademiye dönüşmesinden son
derece mutluyuz. Akademi, dünya
çapındaki usta şeflerden oluşan
bir topluluk olmasının yanı sıra,
gastronomi sektörünün geleceğini
şekillendirmeye dair atılan önemli
bir adımdır. Biz de Türkiye’den
değerli genç şef ve mentörlerle bu
akademide yer almaktan büyük
mutluluk duyuyoruz” dedi.
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WPO 2020 Genel Kurul Toplantısı
Kasım Ayında Gerçekleşti
Dünya Ambalaj Örgütü
(World Packaging
Organisation) - WPO 2020
yılı Genel Kurulu; Eğitim,
Pazarlama ve Sürdürülebilirlik
Komiteleri Toplantıları
ve WorldStar Jüri Final
Toplantısı 23-26 Kasım 2020
tarihlerinde Online/Çevirim
içi gerçekleştirildi.
Toplantıların üçüncü günü, 25 Kasım 2020
tarihinde gerçekleştirilen Sanal Genel Kurula
38 üye kuruluştan, 54 kişi katıldı. WPO’da Eğitimden
Sorumlu Başkan Yardımcısı da olan ASD Genel
Sekreteri Aslıhan Arıkan’ın başkanlığında
toplanan WPO Eğitim Çalışma Grubunda 2021
yılı eğitimleri ajandası ile bütçesi belirlendi.
WorldStar 2021 Online Jüri Değerlendirmesi
ise 31 jüri üyesinin katılımı ile tamamlandı.
Yarışma sonuçları Ocak ayında açıklandı.

WorldStar 2021 kazananlarının listesi
www.worldstar.org adresinde anons
edildi.
WPO’nun geçen dönem başkanı Pierre

Burger King
20 Yıl Aradan Sonra
Logosunu Değiştirdi
Dünyanın en
büyük fast food
zincilerinden
Burger King, en
son 1999 yılında değiştirdiği
klasik logoyu yeniledi.
Şirketin yeni logosu, bu yılın
ilk aylarında reklam
afişlerinden çalışan
üniformalarına kadar birçok
yerde kullanılmaya başlanacak.
Yeni logonun retro tasarımlardan esinlenerek ortaya
çıktığını belirten şirket,
ilhamlarını 1969 yılından
1999’a kadar kullanılan eski
logodan aldıklarını dile getirdi. Daha yuvarlak detaylara
sahip bu yeni logo, markanın
görsel kimliği haline gelecek.
Burger King’in Baş Pazarlama

Yöneticisi
Fernando
Machado, yeni
logonun enerjik
renkleri içinde
barındırarak
gerçeğe daha yakın olacak
şekilde tasarlandığını ve
yeni fontlarının da
markanın ürünlerini
simgeleyecek tarzda
“yuvarlak ve lezzetli” yapıda
dizayn edildiğini dile
getirdi. Müşteriler,
markanın yeni görsel kimliğini yakın bir zamanda tüm
reklam afişlerinde ve ambalajlarda görmeye başlayacak.
Ancak şirketin dünya çapında
bulunan 19 bin restoranını
tamamen yenilemesi, biraz
zaman alacak.
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Pienaar, 2021 -2023 dönem için tekrar
başkan seçildi. Ambalaj Sanayicileri Derneği
(ASD)’nin üç yıldır sürdürdüğü eğitimden
sorumlu başkan yardımcılığı görevi 2020 yılı
sonu itibariyle Endonezya’ya devredildi.

Virgil Abloh’un Tasarımıyla %100
Geri Dönüştürülmüş Evian Şişesi
Evian, ödüllü tasarımcı
Virgil Abloh’un imzasını
taşıyan tasarımıyla %100
geri dönüştürülmüş
su şişelerini ABD’de
piyasaya sürdü. Dünyaca ünlü ABD’li moda
tasarımcısı Virgil Abloh,
Evian’ın tamamen geri
dönüştürülmüş plastikten yapılmış su şişeleri
için ezilmiş gibi duran
bir dokuyu tercih ediyor.
Bu görünüm yeni şişenin
geri dönüştürülebilir
karakterini görselleştiriyor. Abloh, Evian markası kadar ikonik bir
tasarım yaratmak istediğini belirtmiş.
500 mililitrelik bu yeni şişeler, markanın 2025 yılına kadar yerine
getirmeyi hedeflediği tam geri dönüşüm taahhüdü kapsamında
doğmuş. Şişe Evian’ın ABD’de piyasaya sürdüğü ilk tasarım ve
kapak ve etiket dışında tamamen rPET’ten (geri dönüştürülmüş
PET/recycled polyethylene terephthalate) yapılmış olmasıyla
fark yaratıyor. Marka, 4 yıl içinde tüm ürünlerinde yalnızca geri
dönüştürülmüş plastik kullanmayı hedefliyor.
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Küresel Gıda Fiyatları, Son 3 Yılın En Yüksek
Seviyesinde
BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıklamasına göre,
küresel gıda fiyatları, Aralık 2020’de süt ürünleri ve bitkisel
yağlar öncülüğünde üst üste yedinci ayda da arttı. FAO
Gıda Fiyat Endeksi, 2020 yılı süresince ortalama 97.9 puan
seviyesinde seyretti. 2019’a göre yüzde 3,1 daha yüksek
orandaki bu ortalama, son üç yılın da en yüksek seviyesi
olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan aynı rakam 2011’deki
tarihi zirvenin ise hala yüzde 25 altında.
Süt ürünleri ile bitkisel yağlar başı çekti
FAO Tahıl Fiyat Endeksi yılın tamamında 2019 seviyesinin
ortalama yüzde 6,6 üzerinde seyretti. Aralık ayında buğday,
mısır, sorgum ve pirinç için ihracat fiyatları, Rusya Federasyonu’nun yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika’daki büyüme
koşulları ve mahsul beklentileri konusundaki endişelerden
dolayı kısmen yükseldi. Yıllık bazda, 2020’de pirinç ihracat
fiyatları 2019’a göre yüzde 8,6, mısır ve buğday için ise sırasıyla yüzde 7,6 ve yüzde 5,6 arttı.
FAO Bitkisel Yağ
Fiyat Endeksi
Aralık ayında
yüzde 4,7 artarak
Eylül 2012’den
bu yana en yüksek seviyesine
ulaştı. Palm yağı
üreten başlıca

ülkelerde devam eden arz sıkışıklığının yanı sıra, uluslararası ticaret,
Endonezya’daki ihracat vergilerindeki keskin artıştan etkilendi. Uluslararası soya yağı fiyatları, Arjantin’deki hem ezme faaliyetlerini hem
de liman lojistiğini etkileyen uzun süreli grevler nedeniyle kısmen
yükseldi. Bu alt endeks, 2020’de bir önceki yıla göre ortalama yüzde
19,1 daha yüksekti.
Okyanusya’nın süt üretimindeki daha kuru ve daha sıcak koşulların
yanı sıra Batı Avrupa’daki yüksek iç talebin neden olduğu güçlü
küresel ithalat talebi nedeniyle tüm kategorilerde artış yaşandı. Diğer
taraftan, 2020 boyunca, Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, 2019’a göre ortalama yüzde 1,0 daha düşüktü.

Interpack İptal Edildi
Messe Düsseldorf, Covid-19
sürecindeki mevcut
gelişmeler ve 2021 yılına dair
belirsizlikler nedeniyle sektör
temsilcilerinin de görüşünü
alarak 25 Şubat - 3 Mart
tarihleri arasında Düsseldorf’ta
gerçekleştirilmesi planlanan
Interpack ve yan fuarlarını iptal
ettiğini duyurdu.
Messe Düsseldorf CEO’su
Wolfram Diener yaptığı
açıklamada bu kararı almaktan
dolayı üzgün olduklarını belirtti. Diener, Federal Hükümet
ve eyalet makamlarıyla
gerçekleştirdikleri
görüşmelerde şu anda
uygulanan katı kısıtlama ve
sonrasında aşı sürecinin,

fiziksel fuarların güvenle
gerçekleştirilebileceği
seviyeyi sağlamasıyla ilgili
öngörülerde 2021 yılının en
az ilk yarısı boyunca büyük
bir belirsizlik olduğu
sonucuna vardıklarını
açıkladı. Interpack Fuarı,
2021 yılında pas geçildikten
sonra bir sonraki tarihi olan
2023 yılında gerçekleştirilecek.
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Anuga Hibrit Olarak
Gerçekleştirilecek
9-13 Ekim 2021 tarihlerinde Almanya Köln’de
gerçekleştirilmesi hedeflenen dünyanın en büyük
gıda fuarı Anuga için uluslararası katılımcıların
sağlıklı koşullarda ziyaretine olanak tanıyan hibrit
bir model geliştirildiği duyuruldu.
Koelnmesse’nin açıklamasında 2021 yılındaki
fuarın fiziksel ve dijital ortamda bir arada gerçekleştirilmesi için
teknik hazırlıkların büyük bir dikkatle geliştirilmeye devam edildiği
kaydedildi. Koelnmesse’nin açıklamasında mevcut koşullarda 2021
yılında fuarın hibrit olarak gerçekleştirilmesinin kesin olduğunun altı
çizildi ve eğer bu model hedeflenen başarıyı yakalarsa Covid-19 ile
ilgili tüm riskler ortadan kalktığında bile gelecek Anuga’ların hibrit
şekilde devam ettirilmesinin planlandığı açıklandı.
Koelnmesse ayrıca açıklamasında fuarın fiziksel olarak gerçekleştirilmesi adına halen riskli bir karar verme döneminin içinde olduklarını
ancak bu yılın son çeyreğiyle birlikte aşı konusunda yaşanan
gelişmeleri, 2021 Ekim döneminde Anuga’nın fiziksel olarak açılması
adına umut verici bulduklarını bildirdi.
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MAKRO EKONOMİK GÖRÜNÜM

Ekonomik Veriler

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,60, aylık %1,25 arttı; Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE)
yıllık %25,15, aylık %2,36 arttı. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve
taşocakçılığında %19,02, imalatta %27,32, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,25 ve su
temininde %14,83 artış olarak gerçekleşti. Tüketici güven endeksi 80,1 değerinde aynı kaldı.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Kasım ayında
66,6 iken, Aralık ayında %0,7 oranında azalarak 66,1 oldu. Ekonomik güven endeksi 86,4 oldu.
Kasım ayında 89,5 iken, Aralık ayında %3,5 oranında azalarak 86,4 değerine düştü. Ekonomik
güven endeksindeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki
düşüşlerden kaynaklandı

EKONOMIK GÜVEN ENDEKSI, 86,4 oldu. Kasım
ayında 89,5 iken, Aralık ayında %3,5 oranında azalarak
86,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki
düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü
güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre
Aralık ayında %9,2 oranında azalarak 70,4 değerini,
perakende ticaret sektörü güven endeksi %7,8
oranında azalarak 87,6 değerini, inşaat sektörü güven
endeksi %7,2 oranında azalarak 73,3 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi aynı seviyede kalarak 80,1
değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,8
oranında artarak 110,4 değerini aldı.

TÜKETICI GÜVEN ENDEKSİ, 80,1 değerinde aynı
kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim
anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında
aynı düzeyde kalarak 80,1 değerini aldı. Geçen 12
aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi
durumu endeksi Kasım ayında 66,6 iken, Aralık ayında
%0,7 oranında azalarak 66,1 oldu. Gelecek 12 aylık
döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi
endeksi Kasım ayında 79,0 iken, Aralık ayında %0,2
oranında azalarak 78,9 oldu. Gelecek 12 aylık döneme
ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi
Kasım ayında 78,7 iken, Aralık ayında %5,2 oranında
artarak 82,9 oldu.

YURT İÇI ÜRETICI FIYAT ENDEKSI (Yİ-ÜFE),
2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre
%2,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,15,
bir önceki yılın aynı ayına göre %25,15 ve
on iki aylık ortalamalara göre %12,18 artış
gösterdi. Sanayinin dört sektörünün yıllık
değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında
%19,02, imalatta %27,32, elektrik, gaz üretimi
ve dağıtımında %0,25 ve su temininde %14,83
artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının
yıllık değişimleri; ara malında %32,92, dayanıklı
tüketim malında %27,70, dayanıksız tüketim
malında %19,18, enerjide %3,24 ve sermaye
malında %29,70 artış olarak gerçekleşti.

%
3,5
Ekonomik
Güven
Endeksi
% 3,5 azaldı

%
2,36
Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksi
(Yİ-ÜFE) Aylık
% 2,36 arttı

%
1,25
Tüketici Fiyat
Endeksi
(TÜFE) Aylık
% 1,25 arttı

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE)
2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın
aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara
göre %12,28 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı
ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla,
%0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, %5,73 ile
haberleşme ve %6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık,
bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu
ana gruplar ise sırasıyla, %28,12 ile çeşitli mal ve
hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve
alkolsüz içecekler oldu.
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81,9
Tüketici
Güven
Endeksi
81,9 oldu
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Maylo Dev Wonder Woman Serisi
Lila Group markalarından Maylo, ‘Dev’ serisinin
gücünü süper kahraman ‘Wonder Woman’
ile birleştirdi. Maylo Dev, kategorisinde bir ilke
imza atarak dünyaca ünlü Wonder Woman
karakterini ambalajlarına taşıdı. Sınırlı sayıda
üretilerek Migros ve Macrocenter mağazalarında
satışa sunulan Maylo Dev Wonder Woman
serisi ‘Evdeki Süper Gücünüz’ olmak amacında.
Wonder Woman ile güçlerini birleştiren Maylo
Dev, uzun süreli kullanım sağlayarak sık sık rulo
değiştirmeye son veriyor. Öte yandan 1 rulo
Maylo Dev tuvalet kâğıdı 2 standart tuvalet kâğıdı

rulosu uzunluğunda, 1 rulo Maylo
Dev kâğıt havlu ise 3 standart
kâğıt havlu rulosu uzunluğunda
tasarlandı. Maylo Dev, standart
ürünlere göre az yer kaplaması
sebebiyle saklama alanı sınırlı
olanlara çözüm sunuyor. DC
süper kahraman dünyasının en
güçlü kadın karakteri olan Wonder Woman’ın
lisanslı görselleri ile hazırlanan tasarımlarıyla
göz dolduran seri dikkat çeken ambalajlarıyla
marketlerde yerini aldı.

Eker Tatlı Çeşitleri
Yeniledi
Geleneksel
Türk sütlü
tatlılarını modern
ambalajları ile
marketlerde
pratik bir şekilde
lezzet severlerle
buluşturan
Eker, bu kategorisinde bir yenilik yapıyor. Eker,
tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünlerinden tatlı
çeşitlerinin ambalaj tasarımlarında yenilik yaparak,
market reyonlarına renklilik getiriyor. Eker’in
Supangle, Profiterol, Hoşmerim, Sakızlı Muhallebi,
Kazandibi, Tavukgöğsü, Keşkül, Sütlaç, Fındıklı
Krem Şokola, Çikolatalı Muhallebi, Krem Karamel
gibi tüm tatlı çeşitleri geçtiğimiz ay itibariyle yeni
tasarımlarıyla müşterilerle buluşuyor. Eker’in tatlı
çeşitleri yeni tasarımlarında kaseler şeffaf kalmaya
ve içindeki ürünü göstermeye devam ediyor.
Ambalajların üstünde yer alan kaşıklar sayesinde
ev dışında kolay bir şekilde tüketilebiliyor. Glukoz,
fruktoz şurubu içermeyen ve sadece sütten üretilen
tatlı çeşitleri, el değmeden otomatik sistemde
üretilerek, hava ile teması olmadan folyolandığı
için raf ömrü boyunca tazeliğini koruyabiliyor.

Aroma Sa-de’den
Fonksiyonel
‘Vitaminli Su’lar

Aroma, Aroma Sa-de vitaminli içecekler tüketicilere “su”dan fazlasını sunmayı amaçlıyor. Doğal
kaynak suyunun, vitaminlerle zenginleşip,
doğal meyve aromaları ile oluşan ‘Aroma Sa-de
Vitaminli Su’lar, “Enerji”, “Güzellik”, “Detoks”,
“Sindirim” ve “Direnç” olmak üzere farklı ihtiyaçlara yönelik 5 çeşidiyle tüketicilerin yaşam
tarzlarına destek olmayı hedefliyor. Yüzde
100 doğal, düşük kalorili, koruyucu ve şeker
ilavesi içermeyen ürünler, tüketicilerin mevcut
yaşam kalitelerini korumak ve geleceğe yatırım
yapmak için sürdürdükleri sağlıklı yaşam biçiminin tamamlayıcısı olmayı istiyor. Uludağ’ın
zirvesinden gelen 8.15’lik pH değeri ile sağlıklı
doğal kaynak suyundan oluşan ‘Aroma Sa-de
Vitaminli Su’lar; pratik, kolay taşınır, kolay açılıp
kapanan, geri dönüştürülebilir, çevre dostu
330 ml’lik karton kutu ambalajlarda sunuluyor.

Zek Tasarım
www.zektasarim.com
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Lemon Soda
Türkiye’de

Türkiye’de faaliyetlerine başlayan
İtalyan menşeli limonlu maden
suyu Lemon Soda Türk tüketicileri
ile buluşmaya başladı Lemon Soda
Türkiye pazarındaki yerini aldı.
Piedmontese Alplerinden gelen
su, Sicilya narenciye meyveleriyle
buluşarak ortaya çıkan, 90 yılı
aşkın bir süredir İtalya’nın sevilen
içeceklerinden biri olan,Lemon
Soda artık Türkiye’de raflarda
yerini alıyor. Lemon Soda Türkiye
temsilcisi Arzu Şentürk Lemon
Soda’ya dair görüşlerini şu şekilde
iletti: “Lemon Soda içimi oldukça
ferah, gerçek meyve parçacıklarının
olduğu yıllardır İtalya ve Avrupa’da
çok tercih edilen bir ürün. Lemon
Soda’nın içeriğine dair biraz bilgi
verecek olursak Lemon Soda gerçek
limon suyu ve limon parçacıklarıyla
beraber mineral oranı düşürülmüş
maden suyudur. Şeker oranı oldukça
düşük ve katkı maddesi içermeyen
bir üründür. Diğer ürünümüz
Mojito Soda’mızda raflarda yerini
aldığı günden beri inanılmaz bir
talep görüyor. Avrupa’da yine çok
tercih edilen Oran Soda ise Ocak
ayı sonu gibi raflarda yer almasını
planlıyoruz.” Mojito ve Lemon
Soda dikkat çeken renkli tasarımlı
ambalajlarıyla satışta.

