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2021’in ilk 10 ayında 2,5 milyon ton ve 5 milyar 300 milyon dolar ihracat 
gerçekleştiren ambalaj sektörü ekim sonu itibariyle 2,3 milyar dolar dış ticaret 
fazlası verdi. Sektörün çatı STK’si Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 2021 yılını 
değerlendirdi. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, pandemi ile birlikte kişi başı ambalaj 
tüketiminin arttığını ifade etti. Ambalajın ürün toplam maliyeti içerisindeki payının 
ise yüzde 3 ile yüzde 5 arasında yer aldığını söyledi.

“Ham Maddeye Yatırım Yapmalıyız”
Kurlardaki dalgalanmaların dövizle alıp TL ile satan üreticileri zora soktuğunu 
söyleyen Zeki Sarıbekir, “Dünyadaki ham madde enflasyonu ve kur dalgalanmaları 
bizlere problem yaşatıyor. İç piyasaya üretim yapıp sıkıntı yaşayanlara hep 
‘ihracat, ihracat, ihracat’ dedim. Cumhurbaşkanımızın da kararlı bir şekilde 
bu ifadeleri kullanmasından dolayı mutluyum. Şirketlerimiz ileriye gidecekse 
ihracatla gidebilir. Artık ham maddeye yatırım yapmamız gerekiyor. 

Yaz aylarında 9 liralık dolar kuruyla 
sattığımız ürünün parasını tahsil 
ediyoruz, tahsil ettiğimiz gün ham 
madde fiyatı artmasa bile 1.000 ton 
sattıysan yerine 500 kilo koyabiliyorsun. 
İşletme sermayeleri eridi. Dövizle alıp 
TL ile satmak en büyük sıkıntılardan biri 
haline geldi.” dedi.
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ASD Başkanı Zeki Sarıbekir: 
İhracat Seferberliğinin Tam Zamanı 

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün bu yılın ilk 10 ayında 5,3 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Zeki Sarıbekir, “Mevcut dönemde dünyada yaşanan kur enflasyonu 

üreticilere sıkıntı yaşatsa da ihracata daha fazla ağırlık vermeliyiz ve ham maddeye yatırım yapmalıyız” dedi.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/asd-baskani-zeki-saribekir-ihracat-seferberliginin-tam-zamani-basin-bulteni

2,3 Milyar $ Dış Ticaret fazlası

5 Milyar 300 Milyon $ İhracat

İlk 10 Ayda;

2,5 Milyon Ton İhracat

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir

https://www.ambalaj.org.tr/tr/zeki-saribekir-asdye-yeniden-baskan-secildi-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/asd-baskani-zeki-saribekir-ihracat-seferberliginin-tam-zamani-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/asd-baskani-zeki-saribekir-ihracat-seferberliginin-tam-zamani-basin-bulteni
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Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere Ambalaj Ay Yıldızları 2022 Başvuru Kılavuzundan ve 
www.ambalajyarismasi.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

Ülkemizin en prestijli ödülleri arasında gösterilen Ambalaj 
Ay Yıldızları Yarışmasına, 2015 yılından itibaren yurt dışından 
başvurular da kabul ediliyor ve dünya çapında sektöre 
damga vuran özgün ambalaj tasarımları, farklı ve yenilikçi 
ambalaj uygulamaları ödüllendiriliyor. Ambalaj üreticileri 
& tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları ve ürünlerini piyasaya 
süren marka sahiplerinin katılabildiği 

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasına aşağıdaki 
kategorilerde başvurulabiliyor; 
1.    Gıda
2.    İçecekler
3.    Elektronik ve Elektrikli Eşya
4.    Sağlık ve Güzellik Ürünleri
5.    Ev – Otomotiv – Ofis Araç ve Gereçleri ile İhtiyaç Malzemeleri
6.    Diğer Gıda Dışı Ürün Ambalajları
7.    Tıp ve Eczacılık Ürünleri
8.    Endüstriyel ve Taşıma Ambalajları
9.    Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri (Komponentleri)
10.  Satış Noktası Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri
11.  Fleksibıl Ambalajlar
12.  Grafik Tasarım
13.  Lüks Ambalajlar

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasında dereceye giren ambalajların 
başarıları ‘Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik Ödülleriyle” 
tescilleniyor. ‘Altın Ödül’ almaya hak kazanan ürünler 
arasından ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) işbirliği ile en 
fazla 3 adet ‘Altın Ambalaj Ödülü’ veriliyor.

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu 
(APF) tarafından akredite edilmiş olan Ambalaj Ay Yıldızları 
Yarışmasında dereceye giren tüm katılımcılar WorldStar ve 
AsiaStar Yarışmalarına da katılabiliyor. 

Ambalaj Ay Yıldızları 2022 Yarışmasının Ödül Töreni 7 Ekim 
2022’de İstanbul Raffles Otel’de düzenlenecektir. Sponsorlukla 
ilgili bilgi almak için sekreterya@ambalajayyildizlari.com 
adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması Başvuruları 
1 Şubat 2022’de Başlayacak!

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ 2022 yılı başvuruları 1 Şubat 
2022’de başlayacak. 10.’su düzenlenecek olan Yarışmaya başvurular, 3 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Ambalaj Ay Yıldızları 2018 Ödül Töreni 

https://flic.kr/s/aHsmWbPjK9
http://www.ambalajayyildizlari.com/altsayfa/1/tr/yarisma-hakkinda/198/yarisma-basvuru-kilavuzu
http://www.ambalajyarismasi.com
https://www.ambalaj.org.tr/tr/page-dflip/files/downloads/AAY_2020_Katalog.pdf
https://www.ambalaj.org.tr/tr/page-dflip/files/downloads/AAY_2020_Katalog.pdf


22 Aralık Çarşamba günü online / çevrim içi yapılan “ASD 
Tedarikçi Üye Buluşmaları Toplantısı” ASD Satın Alma ve Etkinlik 
Koordinatörü Eda Yurğa’nın derneğimizi ve faaliyetlerini anlatan 
kısa sunumu ile başladı. Toplantıda, Ambalaj sektöründeki 
tedarikçilerimizin genel durumu, sektörü etkileyecek kısa ve orta 
vadeli konular değerlendirildi. ASD Yönetim Kurulu Üyesi Yakup 
Benli moderatörlüğünde yapılan toplantıda ASD Başkanı Zeki 
Sarıbekir gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve üyelerin 
yönelttiği soruları yanıtladı. Toplantıda yer alan ASD Yönetim Kurulu 
Üyeleri Aydın Okay ve C. Murat Özhun da görüşlerini dile getirdiler.

Toplantıda; Akpa Kimya Ambalaj, Akzo Nobel Server Boya, DSM 
Besin Maddeleri, Siegwerk Baskı Mürekkepleri, Sun Chemıcal 
Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri, Teknova Matbaacılık Kimya ve 
Tosyalı Toyo Çelik firmalarının üst düzey yöneticileri yer aldı. 
ASD, fikir alışverişinin ambalaj sektörünün gelişimine daha çok katkı 

sunacağının inancıyla, her konuda birlik ve beraberlik içerisinde 
çözüm odaklı hareket etme gayretiyle, gerek çevrim içi  gerek koşullar 
el verdiği nokta fiziki olarak bir araya gelmeye devam edecek. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ürünlerin 
satın alımı aşamasına depozito ücreti tahsili ve boş 
ambalajların geri getirilmesine istinaden depozito 
ücretlerinin iadesi sürecinin henüz başlamadığını açıkladı. 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, 
‘Depozito İade Sistemi’nin ilk aşamasında kayıt altına alma 
işlemlerinin başlayacağını ve sistemle ilgili düzenlemeler 
için ise Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı’nın yapacağı 
açıklamaların beklendiğini vurguladı.  Bakanlık ve Ajans 
içeceklerin satışından, ambalajlarının geri dönüşümüne 
kadar süregelen tüm aşamaları takip edecek.
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ASD Tedarikçi Üye Toplantısını Gerçekleştirdi 

‘Depozito İade Sistemi’ 
Geri Dönüşüme Katkı Sağlayacak

https://www.ambalaj.org.tr/tr/depozito-iade-sistemi-geri-donusume-katki-saglayacak-basin-bulteni 

Ambalaj Sanayiciler Derneği (ASD) üye toplantılarını  çevrim içi platformlarda gerçekleştirmeye devam ediyor. 

İçecek ambalajlarının temiz toplanması ve geri dönüşümü için hedeflenen ‘Depozito İade Sistemi’ henüz devreye 
girmedi ancak bu yıl kayıt işlemlerinin başlatılması bekleniyor. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı 

Zeki Sarıbekir, ‘Depozito İade Sistemi’nin ilk aşamasında kayıt altına alma işlemlerinin başlayacağını; sisteme 
önce PET, Cam ve Alüminyum içecek ambalajlarının dahil edilmesinin planlandığını vurguladı.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-ekonomiye-dolayli-katkisi-400-milyar-dolara-ulasti-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/depozito-iade-sistemi-geri-donusume-katki-saglayacak-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/depozito-iade-sistemi-geri-donusume-katki-saglayacak-basin-bulteni
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Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 2021 yılını büyük bir başarıya imza atarak kapattı. 20-23 Ekim 2021 tarihlerinde 
İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 26. kez düzenlenen fuar, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 

ve 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 gerçekleşti.

Ambalaj Endüstrisinin Gelecek Buluşması 
12-15 Ekim 2022 tarihlerinde 

İstanbul, Tüyap’ta Gerçekleşecek

Hibrit formatta ilk kez düzenlenen fuar olan Avrasya Ambalaj 
İstanbul Fuarı, 2021 yılında 38 ülkeden 1.020 katılımcı firma ve 
firma temsilciğine ev sahipliği yaptı. Ziyaretçi rekorunun kırıldığı 
fuara geçtiğimiz Ekim ayında 128 ülkeden 12.131 uluslararası 
ziyaretçi geldi. Türkiye’den ise 58.203 sektör profesyonelinin ziyaret 
ettiği fuar, böylece toplam 70 binin üzerinde kişiyi ağırlamış oldu.  
2019 yılına göre fuarda Batı Avrupa ülkelerinden %60’a yakın 
ziyaretçi artışı olurken, ABD’den de nitelikli alıcılar Avrasya Ambalaj 
İstanbul Fuarı’nı ziyaret etti. Böylece fuar, hitap ettiği coğrafi 
sınırlarını daha da genişleterek bir rekora imza attı.

Avrasya Ambalaj Fuarı ilk kez Hibrit formatta düzenlendi
Fiziki fuar ile paralel olarak gerçekleşen online iş bağlantısı 
etkinlikleri ile öne çıkan 2021 seneki fuar, dijital ortamda da 
insanların iş yapabildiği bir platform görevi gördü. Business 
Connect Programı üzerinden fuardan önce, fuar sırasında ve 
fuardan sonra gerçekleşen 3 online etkinliğe toplamda 85 ülkeden 
4.525 online ziyaretçi kayıt yaptırdı ve fuardaki katılımcı firmaların 
temsilcileri ile 2 binden fazla bağlantı talebi gerçekleşti.  Online 
etkinlikler süresince katılımcılar ve ziyaretçiler arasında bu online 
platform üzerinden 1450’dan fazla mesajlaşma oldu. Ayrıca 60’dan 
fazla da görüntülü görüşme yapıldı.

6-7 Ekim 2021 tarihlerinde fuardan önce gerçekleşen PACK DAYS 
ise en geniş kapsamlı ve katılımlı online iş bağlantısı etkinliği oldu.

2022 yılında da fuar hem fiziki hem de online olarak hibrit bir 
formatta gerçekleşecek. 12-15 Ekim 2022 tarihlerinde alandaki 

fuara ek olarak 10-14 Ekim 2022 tarihlerinde PACK DAYS ve 17-28 
Ekim 2022 tarihlerine ise Online Networking Günleri olmak üzere 2 
online etkinlikle desteklenecek. 

2021 fuarı önemli bir 
başarıya imza attı 
Avrasya Ambalaj İstanbul 
Fuarı’yla dünyanın dört bir 
yanından gelen ziyaretçileri 
ağırladıklarını belirten Reed 
Tüyap Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Berkan Öner  
“Özellikle şunu söyleyebilirim ki 
bu yıl beklediğimizin üstünde 
yurtdışı ziyaretçiyi ağırlayan 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 
gelen ziyaretçinin yüksek profili 
ile de fuarımız kendini kanıtladı. 
Birkaç önemli etkenin altını 
çizmek isterim. Türk ambalajları 
hem tasarım hem kalite hem de 
fiyat anlamında dünya ile rekabet edebilir durumdadır. Bölgede 
açılan ilk fuar olmamız, global ticaretteki lojistik krizi nedeniyle 
Çin‘in bıraktığı pazar boşluğu bu yıl Avrasya Ambalaj İstanbul 
Fuarı‘nın başarısında itekleyici güç olmuştur. Önümüzdeki süreçte 
de bu başarının sürdürebilirliğini sağlamak adına pazarlama 
faaliyetlerini arttırarak devam edeceğiz. 2022 yılındaki Avrasya 
Ambalaj İstanbul Fuarı, güçlenerek sektörün ortak platformu 
olmaya devam edecek.” dedi.

2022 yılındaki fuar için hazırlıklar başladı
2022 yılında 12-15 Ekim tarihlerinde her zamandaki adresi olan 
İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 
olan fuara ambalaj endüstrisi şimdiden büyük ilgi gösteriyor. 
Yaşamımızdaki her ürüne hayat veren ambalaj ürünleri, gıda 
işleme - ambalaj makine ve ekipmanlarına yönelik çözümlerin 
bir arada sergilendiği; ambalaj sektörünün hizmet verdiği tüm 
endüstrilerden sektör profesyonellerinin yoğun ilgisi ile her yıl 
büyüyen, bölgesinin en çok tercih edilen ticari platformu olarak 
12-15 Ekim 2022 tarihlerinde ambalaj endüstrisin tüm bileşenlerini 
bir araya getirecek. 

http://www.ambalajayyildizlari.com
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Mérieux NutriSciences Türkiye 30. yılını ve yeni 
laboratuvar binasının açılışıyla kutladı. 25 Kasım 
2021’de gerçekleştirilen açılış törenine Mérieux 
NutriSciences Türkiye’nin paydaşları ve İcra 
Kurulu üyeleri katıldı. Mérieux NutriSciences 
CEO’su Nicolas Cartier, Bölge Başkan Yardımcısı 
Franck Capdevielle, Operasyon ve Kalite Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Jean-Baptiste Gay, İnsan 
Kaynakları ve İletişim Başkan Yardımcısı Violette 
Déchelette törende yer alan isimler arasındaydı. 

Törenin açılış konuşmasını yapan Mérieux 
NutriSciences Türkiye Genel Müdürü Sabahnur 
Demirci yeni laboratuvarlarında halk sağlığı 
misyonlarını daha da güçlendireceklerini vurguladı. 
İstanbul Ataşehir’de yer alan laboratuvar 4 
bin metrekare kapalı alanı ile Avrupa’nın sayılı 
Türkiye’nin ise en büyük gıda kontrol laboratuvarı 
olma iddiasını taşıyor. 

Mérieux NutriSciences Türkiye 30. Yılını Yeni 
Laboratuvarının Açılışıyla Kutladı 

Depozito Sistemi Çalıştayı Yapıldı 
Türkiye Çevre Ajansı, dünyada yaygın olarak kullanılan 
ve atıkların toplanmasında etkin bir araç olan Depozito 
İade Sistemini (DİS) 2022 yılı itibarıyla hayata geçirecek. 
Sistemin mevzuat ve operasyonel hazırlık süreçleri ilgili 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülüyor. Sistemin 
birden çok sektörü doğrudan veya dolaylı olarak 
ilgilendirmesi süreci önemli kılıyor.

Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ev sahipliğinde; Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı ve TOBB 
koordinasyonunda 2-3 Aralık 2021 tarihlerinde 
Ankara’da ‘Depozito Sistemi Çalıştayı’ düzenlendi. 
Çalıştay 2 Aralık 2021 Perşembe sabahı açılış 
konuşmalarıyla başladı. Zorunlu Depozito Yönetim 
Sistemine Geçiş Süreci, Gelişmeler ve Beklentiler başlığı 
altında Türkiye Çevre Ajansı tarafından, Türkiye Çevre 
Ajansı Depozito Yönetim Sistemi Hazırlıklarında Mevcut 
Durum hakkında bilgi verildi. GS1 Vakfı, Depozito 
Yönetim Sistemi Güvenlik ve İzleme Sistematiği 
konusunda yaptığı sunumla katılımcıları bilgilendirdi. 
Öğleden sonra İçecek Sektörü ve Şişe Üreticileri, İçecek 
Sektörü ve Şişe Üreticileri ve Perakendecilik Sektörü 
oturumları yapıldı. 

Çalıştay ikinci gününde de Ambalaj Toplama, Taşıma, 
Depolama ve İşleme Sektörü oturumu ve Kamu Özel 
Oturumu ile devam etti. Ambalaj Sanayicileri Derneği 
( ASD) de çalıştayda yer alan sivil toplum kuruluşları 
arasındaydı. 



Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) tarafından bu yıl 
ikincisi gerçekleştirilen “KASAD – Pro Carton Young Designers 
Award’21” töreni ile genç tasarımcılar ödüllendirildi. 16 Aralık 
2021 tarihinde Swissotel The Bosphorus Istanbul’da 178 kişinin 
katılımıyla gerçekleştirilen törende, ödül kazanan öğrenciler 8.500 
TL, mansiyon alan öğrenciler ise 1.250 TL ile ödüllendirildi. 

KASAD, merkezi Hollanda’da bulunan ECMA European Carton 
Makers Association - Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği’nin 
üyesi. ECMA’nın partner kuruluşu Pro Carton her yıl üniversitelerin 
endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri için “Pro Carton Young 
Designers Award” genç tasarımcılar yarışması düzenliyor.  

Yarışma töreninde konuşan KASAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Alican 
Duran, “Pro Carton yarışmasına 17 
üniversitemizden 143 başvuru oldu. Pro 
Carton Jürisi tarafından ulusal bazda 
yapılan değerlendirmede 3 öğrenci, 
3 farklı kategorinin birincileri olarak 
ödül almaya hak kazandılar. Ayrıca 
5 öğrencimiz de mansiyon almaya 
hak kazandı. Başarılı projeleriyle ödül 
kazanan gençlerimizi tebrik ediyoruz. 
Yarışmamıza katılan tüm gençlerimize 
ve onları yarışmaya hazırlayan değerli 
hocalarına, yaşadığımız zor pandemi 
şartlarında gösterdikleri gayretleri nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi. 
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KASAD Genç Tasarımcıları Ödüllendirdi

Ödül  İsim   Üniversite   Kategori  
Ödül  Eylül İpek Çangırılı  Eskişehir Teknik Üniversitesi  Save the Planet
Ödül  Fazıla Müberra Kaya  Gazi Üniversitesi   Creative Cartonboard Ideas
Ödül  Ümithan Üçok  Atılım Üniversitesi   Creative Cartonboard Packaging – excl. Food & Drink
Mansiyon  Canözüm Diker  TED Üniversitesi   Creative Cartonboard Packaging – Food & Drink
Mansiyon  Işıl Ak   Eskişehir Teknik Üniversitesi  Creative Cartonboard Packaging – excl. Food & Drink
Mansiyon  Merve Çetin  Marmara Üniversitesi   Creative Cartonboard Packaging – excl. Food & Drink
Mansiyon  Mücahit Vasfi Baş  Marmara Üniversitesi   Creative Cartonboard Packaging – excl. Food & Drink
Mansiyon  Nisa Nur Sarıyer  Marmara Üniversitesi   Creative Cartonboard Packaging – excl. Food & Drink 

Migros, Tarım ve Orman Bakanlığı 
öncülüğünde Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü’nün (FAO) desteğiyle, 
perakendecilerin gıda israfı ile 
mücadelesine destek olacak bir kılavuz 
hazırladı. Migros’un sahip olduğu bilgi 
birikimi ve uluslararası yöntemlerin 
referans alındığı “Gıda Satış Noktalarında 
Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu”, gıda 
israfını önleme ve azaltma konusunda 
farkındalık yaratmanın yanı sıra perakende 
sektörüne yönelik rehber niteliği taşıyor.

Kılavuz, gıda perakendecilerinin 
operasyonları sırasında ortaya çıkabilecek 
gıda kaybı ve israfının azaltılmasına 
yönelik önerilerin yanı sıra satışa 

dönüşmeyen gıdaların kurtarılması ve 
organik atıkların enerji ve komposta 
dönüşümü için yapılabilecek örnek 
uygulamaları içeriyor. 

Kılavuzun hazırlanma sürecinde Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
destek verirken, Birleşmiş Milletler Gıda 
Atık Verileri, FLW ( Gıda Kayıp ve Atık) 
Standardı ve Consumer Goods Forum 
tarafından yayınlanan çalışmalar ve farklı 
gıda perakende kuruluşlarının gıda israfının 
azaltılmasına yönelik çalışmaları incelendi. 
Kılavuz sektör için önemli bir rehber niteliği 
taşırken, işletmelerin başarılı bir gıda 
yönetim stratejisi oluşturmasına yardım 
olacak.

Perakendecilere Yönelik Gıda İsrafı ile Mücadele 
Kılavuzu Hazırlandı 

Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafı ile Mücadele Klavuzuna buradan ulaşabilirsiniz. 

http://
https://gidanikoru.com/_uploads/G%C4%B1da%20Sat%C4%B1%C5%9F%20Noktalar%C4%B1nda%20G%C4%B1da%20%C4%B0sraf%C4%B1%20ile%20M%C3%BCcadele%20K%C4%B1lavuzu.pdf
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Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (SEPA)  9. Olağan Genel Kurulu 8 Aralık 
2021 tarihinde gerçekleştirildi. SEPA 2022 – 2023 döneminde Yönetim ve Denetim 
Kurulu faaliyetlerine Hakan Özhuy başkanlığında devam etme kararı aldı.

SEPA Yeni Yönetim Kurulunu Seçti 

SEPA Yeni Dönem Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Jokey Turkey Ambalaj Sanayi A.Ş.   Hakan ÖZHUY  Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.  Mustafa KINACI  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Özler Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Ali Fırat ÖZADAM Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Turan Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ.  Gülşen Turan KÖK  Yönetim Kurulu Asil Üyesi

Alpla Plastik Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.  Emre CANOĞLU Yönetim Kurulu Asil Üyesi

Beno Plastik Ambalaj ve Kalıp San. Tic. LTD. ŞTİ. Hakan DİRGEME  Yönetim Kurulu Asil Üyesi

İhraç ürünlerinde, her türlü faaliyet ve 
yazışmalarda marka olarak “Made in Turkey” 
ibaresi yerine “Made in Türkiye” 
kullanılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı 
genelgesi 4 Aralık 2021 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

Genelgede şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizin 
uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz 
‘Türkiye’ ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile 
buluşturulmuştur. Bundan sonra da her 
alanda devletimiz ve milletimizin binlerce 
yıllık birikiminin ‘Türkiye’ markası altında 
temsili hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 
‘Türkiye’ markasını güçlendirme çalışmaları 
kapsamında, başta diğer devletler ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi 
ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve 
yazışmalarda ‘Turkey’, ‘Turkei’, ‘Turquie’ vb. 
ibareler yerine ‘Türkiye’ ibaresinin kullanımı 
konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.”

Tetra Pak sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda Ortadoğu ve 
Afrika bölgesindeki en önemli geri dönüşüm ortaklarından biri olan 
Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.(KMK) iş birliğinde, içecek 
kartonu geri dönüşümü konusunda sıfır atık uygulaması yapan 
Türkiye’deki ilk tesisi yaklaşık 50 Milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirdi. 
Tetra Pak Sürdürülebilirlik Orta Doğu & Afrika Bölge Direktörü Volkan 
Aydeniz ve Key Holding ve KMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mahmut Ciğer’in ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen basın 
toplantısında Tetra Pak karton kutularının bütün bileşenlerinin geri 
dönüştürülmesini mümkün kılan tesis ve süreçler ile ilgili detaylar 
aktarıldı. 

Ürünlerde “Made in 
Türkiye” İbaresi 
Kullanılmaya Başlayacak

Tetra Pak’tan Geri Dönüşüm 
Yatırımı

Cam Ürün Grubu
Çevre Etiketi Kriterleri 
Yayımlandı 
66/2010/AB sayılı Eko-Etiket Tüzüğü’ne uyum çalışmaları 
kapsamında 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Çevre Etiketi 
Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan cam ürün grubuna 
yönelik çevre etiketi kriterleri yayımlandı.

Ürünlerinde çevreye duyarlı/sürdürülebilir hammadde 
kullanan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar 
çevre etiketi kullanıcısı olabilecekler. 

Etiket için kriterler beş yıl geçerli olacak. Beş yıllık 
süre içinde, Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli 
görüldüğünde kriterler güncellenebilecek. Çevre Etiketi 
Kurulu’nun uygun görüşüne istinaden kriterlerin geçerlilik 
süresi uzatılabilecek. İlgili kriterlere EK’ten ulaşılabilir. 

EK: Cam Ürünlerine Çevre Etiketi Verilmesine 
Dair Kriterler

https://webdosya.csb.gov.tr/db/cevreetiketi/haberler/cam-urunler-ne-cevre-et-ket--ver-lmes-ne-da-r-kr-terler-20211217075245.pdf
https://webdosya.csb.gov.tr/db/cevreetiketi/haberler/cam-urunler-ne-cevre-et-ket--ver-lmes-ne-da-r-kr-terler-20211217075245.pdf
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APF 2021 Olağan Seçimli Genel Kurulu & AsiaStar 
Jüri Toplantısı Yapıldı
Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından her yıl dü-
zenlenen AsiaStar 2020 Ambalaj Yarışması Jüri Toplantısı 
ve 2020 yılı APF Olağan Genel Kurul Toplantısı, 8-9 Aralık 
tarihlerinde online gerçekleştirildi. APF Genel Kuruluna 
14 Asya ülkesinden 37 kişi katıldı.

Asya Ambalaj Federasyonu (APF) 46. Olağan Genel Kurulu, 
71. Yönetim Kurulu, AsiaStar 2021 Ambalaj Yarışması Jüri 
Toplantıları 8-9 Aralık tarihlerinde online gerçekleştirildi.

APF Genel Kurulunda Avustralya, Bangladeş, Çin, 
Endonezya, Filipinler, Hindistan, İran, Japonya, Kore, 
Singapur, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tayland ve Türkiye 
olmak üzere 14 Asya ülkesi temsil edildi. Genel Kurul için 

bir araya gelen temsilciler APF’nin çalışmaları hakkında fikir alışverişinde 
bulunarak, Covid-19 pandemisinin ardından kıtadaki ambalaj sektörü-
nün geliştirilmesine yönelik iş birlikleri hakkında kararlar aldılar.

WPO WorldStar Ambalaj Ödülleri 2022 Kazananları Açıklandı
WPO - World Packaging 
Organisation ( WPO - 
Dünya Ambalaj Örgütü), 
1970’den bu yana 
düzenlenen ve en prestijli 
küresel ambalaj ödülleri 
olarak kabul edilen 

WorldStar 2022’nin kazananlarını açıkladı. Yarışmaya bir önceki 
yıla göre %30’luk bir artışla 37 ülkeden 440 ambalaj başvurdu.

WorldStar değerlendirme süreci iki turda, çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi. Jüride dünyanın her yerinden 36 WPO ülkesini 
temsil eden 36 uluslararası isim yer aldı. Değerlendirme sonrası 

başvuru yapan 440 ambalajdan WorldStar Ambalaj Ödülleri 
2022’nin 240 kazananı açıklandı.

En çok ödül kazanan ilk dört ülke sırasıyla 28 ödülle Almanya, 
27 ödülle Avustralya ve Yeni Zelanda, 23 ödülle Japonya ve 15 
ödülle Çin oldu. Türkiye’den 4 ambalaj WorldStar 2022’de ödül aldı.

WordStar Ödül Töreni’ni 4 Mayıs 2022’de Milano’da (İtalya), Ipack 
Ima (www.ipackima.com) fuarı sırasında (3-6 Mayıs) fiziksel 
olarak gerçekleştirilecek. Başkanlık Ödülü, Sürdürülebilirlik 
Ödülü, Pazarlama Ödülü ve Gıdadan Tasarruf Sağlayan Ambalaj 
Ödülleri gibi özel kategorilerin kazananları da WorldStar Töreni 
sırasında açıklanacak.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/apf-2021-olagan-secimli-genel-kurulu-asiastar-juri-toplantisi-yapildi 

https://www.ambalaj.org.tr/tr/wpo-worldstar-ambalaj-odulleri-2022-kazananlari-acikladi 

WorldStar Packaging Awards 2022 kazananlarının tam listesine https://www.worldstar.org/winners/ 
adresinden ulaşılabilir.

Nestle L’Oreal Hisselerini Satıyor
Nestle, L’Oreal hisselerinin bir kısmını 
satarak kozmetik devindeki payını yüzde 
20,1’e düşürme kararı aldı. Nestle SA, 
L’Oreal SA hisselerinin bir kısmını kozmetik 
devine 8,9 milyar euro (10 milyar dolar) 
karşılığında geri satarak Avrupa’nın en 
büyük iki tüketici ürün firması arasındaki 
40 yıldan uzun süredir devam eden ortak-
lığı sınırlama kararı aldı. 400 euro bedelle 
toplamda 22,3 milyon hisse satan şirketin, 
kozmetik devinde hala yüzde 20,1’lik 

hissesi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl bu rakam 
yüzde 23,3’tü.

İki perakende devinin ortaklığı 1974’te 
L’Oreal’i olası bir kamulaştırmadan 
koruma amaçlı yapılan bir hamle olarak 
başlamıştı. Bu satışın iki şirket için de iyi 
olduğunu belirten Jefferies Analisti Martin 
Deboo “Nestle L’Oreal’de piyasa değerinin 
yüzde 16’sına kadar yükselen riskini azalttı. 
L’Oreal sahipliği de aile içinde kaldı” dedi.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/apf-2021-olagan-secimli-genel-kurulu-asiastar-juri-toplantisi-yapildi
https://www.ambalaj.org.tr/tr/apf-2021-olagan-secimli-genel-kurulu-asiastar-juri-toplantisi-yapildi
https://www.ambalaj.org.tr/tr/apf-2021-olagan-secimli-genel-kurulu-asiastar-juri-toplantisi-yapildi
https://www.worldstar.org/winners/
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-ekonomiye-dolayli-katkisi-400-milyar-dolara-ulasti-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/wpo-worldstar-ambalaj-odulleri-2022-kazananlari-acikladi
https://www.worldstar.org/winners/
https://www.ambalaj.org.tr/tr/wpo-worldstar-ambalaj-odulleri-2022-kazananlari-acikladi
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Mondi ThinkBox’ı Açtı 
Mondi, oluklu mukavva ambalaj müşteri-
leri için üç yeni müşteri ilişkileri merkezi 
açtı. “ThinkBox” merkezleri ilham verici 
ve bilgilendirici etkinlikler, eğitim kursları 
ve bireysel atölyeler aracılığıyla fiziksel, 
dijital veya hibrit formatlarda daha iyi, 
daha sürdürülebilir ambalaj tasarım-
larının birlikte yaratılmasını mümkün 
kılmayı amaçlıyor. 

Bilgi havuzuna erişim
ThinkBox, çeşitli sanayi kollarından müşterileri daha iyi 
oluklu mukavva ambalaj arayışlarının herhangi bir evresinde 
desteklemek için oluşturuldu. Merkez, sanayi ve 
sürdürülebilirlik uzmanları tarafından ve ödül kazanan 
tasarımcıların fikirleri ve uzmanlıklarıyla sürekli olarak 
doldurulan bir bilgi havuzu olmayı planlıyor. İlk üç ThinkBox 

tesisi České Budějovice Mondi Bupak 
(Çek Cumhuriyeti), Mondi Tire Kutsan’ın 
Tire fabrikasında (Türkiye) and Mondi 
Ansbach (Almanya)’da bulunuyor. 

ThinkBox konsepti, müşterileri olası 
çeşitli düzenlerde tam potansiyellerini 
ortaya koymaya davet ediyor;

n Think Co-creation – belirli ambalaj 
sorununu çözmek veya vizyonların nasıl hayata geçirileceğini 
keşfetmek için bireysel atölyeler,  
n Think Skills - çeşitli eğitim kursları ve beceri aktarma 
etkinlikleri,  
n Think Inspiration - interaktif webinarlar ve analiz etkinlikleri, 
n Think Verification - ambalaj çözümlerinin performans 
testleri sunacak.  

Hollandalı Royal Dutch Shell 
Merkezini İngiltere’ye Taşıyor

Taco Bell Kullanılmış 
Sos Ambalajlarına Talip

Hollanda-İngiltere 
ortaklığındaki Royal Dutch 
Shell, tamamen İngiliz 
şirketi olmak için merkezini 
İngiltere’ye taşıyor. Şirketten 
yapılan yazılı açıklamada, 
yönetim kurulunun 
onaylaması durumunda 
Shell’in hisselerinin 
tamamının İngiltere’de kayıt 
edileceği duyuruldu.

Açıklamada, Shell’in Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan merkezinin 
de İngiltere’ye taşınacağı bildirildi. İkili ortaklık yapısının değiştirilmesinin 
yatırımcılar için daha anlaşılır olacağı belirtilen açıklamada, değişikliğin, 
firmanın rekabet gücünü artıracağı vurgulandı.

Açıklamada, Shell Yönetim Kurulu Başkanı Andrew Mackenzie’nin “Tek bir 
ülkede kayıtlı olmak ve vergi vermek, firmanın yapısını ve idaresini 
kolaylaştırırken rekabet gücünü de artıracak.” ifadesine yer verildi. 
Değişikliğin kabul edilmesinin ardından Royal Dutch Shell’in sadece Shell 
olarak isimlendirileceği bildirildi.

Hükümet Shell’in taşınmasından memnun değil
Hollanda Ekonomi Bakanlığının Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan 
açıklamada, Ekonomik İşlerden Sorumlu Bakan Stef Blok’un “Karar bizi 
olumsuz şekilde şaşırttı. Hükümet karardan dolayı üzgün.” şeklindeki sözleri 
aktarıldı.

Kasım 2020’de Hollanda-İngiltere ortaklığındaki dünyanın önde gelen gıda 
ve kozmetik üreticilerinden Unilever, Rotterdam’daki merkezini Londra’ya 
taşımıştı.

Her yıl 8 milyardan fazla boş sos ambalajının 
ABD’de çöpe karıştığını belirten Taco Bell, bu 
durumu değiştirme niyetiyle harekete geçti ve 
müşterilerinin kullanılmış sos paketlerini şirkete 
geri göndermelerini teşvik eden bir pilot prog-
ram başlattı. Geridönüşüm şirketi TerraCycle ile 
ortaklaşa oluşturulan program, yalnızca Taco 
Bell markalı sos ambalajlarını kabul edecek. 
Taco Bell müşterileri, kullanılmış sos 
ambalajlarını biriktirerek UPS aracılığıyla 
fast-food şirketine ücretsiz olarak gönderebilecek. 
Girişimin başarılı olması, diğer zincir restoranlara 
da örnek teşkil ederek benzer aksiyonları 
artırabileceği ve bu anlamda zincirleme bir 
pozitif etkinin fitilini ateşleyebileceği 
düşünüldüğünden oldukça önemseniyor. 

Taco Bell, başlattığı geri dönüşüm programının 
yanı sıra 2025 yılına kadar tüm ambalajlarını geri 
dönüştürülebilir, gübrelenebilir veya yeniden 
kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.
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Ekonomik Veriler
Tüketici fiyat endeksi yıllık %36,08, aylık %13,58 arttı. Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 
99,3 iken, Aralık ayında %1,8 oranında azalarak 97,6 değerine düştü. Tüketici güven endeksi, 

Aralık ayında bir önceki aya göre %3,1 oranında azaldı; Kasım ayında 71,1 olan endeks, 
Aralık ayında 68,9 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi 

durumu endeksi Aralık ayında %3,6 oranında azalarak 54,1 oldu.  Yurt İçi üretici fiyat endeksi 
2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %19,08 bir önceki yılın Aralık ayına göre %79,89, bir 

önceki yılın aynı ayına göre %79,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %43,86 artış gösterdi.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ
Kasım ayında 99,3 iken, Aralık ayında %1,8 oranında 
azalarak 97,6 değerine düştü. Ekonomik güven 
endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), 
hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven 
endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Tüketici 
güven endeksi bir önceki aya göre Aralık ayında %3,1 
oranında azalarak 68,9 değerini, reel kesim güven endeksi 
%1,7 oranında azalarak 110,1 değerini, hizmet sektörü 
güven endeksi %0,5 oranında azalarak 118,8 değerini,  
perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında 
azalarak 121,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi 
%3,9 oranında azalarak 90,0 değerini aldı.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE),
2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %19,08 bir 
önceki yılın Aralık ayına göre %79,89, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %79,89 ve on iki aylık ortalamalara göre 
%43,86 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün yıllık 
değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %62,84, 
imalatta %77,44, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında 
%117,14, su temininde %33,99 artış olarak gerçekleşti. 
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında 
%92,13, dayanıklı tüketim malında %46,16, dayanıksız 
tüketim malında %54,23, enerjide %122,76, sermaye 
malında %51,17 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin 
dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş 
ocakçılığında %12,69, imalatta %18,88, elektrik, gaz 
üretimi ve dağıtımında %24,41, su temininde %1,87 artış 
olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; 
ara malında %21,21, dayanıklı tüketim malında %12,04, 
dayanıksız tüketim malında %16,50, enerjide %20,38, 
sermaye malında %15,53 artış olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) 
2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre 
%19,60 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış %8,76 ile 
haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın 
aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar 
sırasıyla %17,23 ile eğitim, %20,02 ile alkollü içecekler ve 
tütün ve %20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 
bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana 
gruplar ise sırasıyla, %53,66 ile ulaştırma, %43,80 ile gıda 
ve alkolsüz içecekler, %40,95 ile ev eşyası oldu.

Ekonomik 
Güven 

Endeksi
% 1,8 azaldı

Tüketici Fiyat 
Endeksi 

(TÜFE) Yıllık
% 13,58 arttı

Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi 
(Yİ-ÜFE) Aylık
% 19,08 arttı

% 
1,8

% 
36,08

% 
3,1

% 
19,08

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi 
sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arın-
dırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki 
aya göre %3,1 oranında azaldı; Kasım ayında 71,1 olan 
endeks, Aralık ayında 68,9 oldu. Geçen 12 aylık döneme 
göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 
Kasım ayında 56,1 iken, Aralık ayında %3,6 oranında aza-
larak 54,1 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin 
maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 68,9 iken, 
Aralık ayında %5,3 oranında azalarak 65,2 oldu. Gelecek 
12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi 
endeksi Kasım ayında 68,2 iken, Aralık ayında %2,2 
oranında azalarak 66,7 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre 
gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına 
harcama yapma düşüncesi endeksi Kasım ayında 91,4 
iken, Aralık ayında %1,9 oranında azalarak 89,6 oldu.
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Tüketici 
Güven 

Endeksi
% 3,1 azaldı
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Selin, 2022 kışına 
da parfümlü 
kolonyalarıyla 
eşlik ediyor. 
Hanımeli 
çiçeğinin 
kokusunu 
her akşam 
saat 19.00’da 
yaymasından 
ilham alan Selin Hanımeli 19.00, 
sevenlerini günün her anında bu kokuyla 

buluşturmayı hedefliyor. 
Parfümlü kolonyalar; 
180 ml cam şişe, 100 
ml çanta boy ve 35 ml 
cep boy formatında 
sunuluyor. Selin 
parfümlü kolonyalar; gün 
içinde hijyen açısından 
kendini iyi hissetmek 
isteyenler için 80 derece 

alkol içeriği ile ihtiyaç duydukları her anda 
yanınızda yer almak için satışta. 

Eyüp Sabri Tuncer, yeni 
bir kategoriye giriş 
yaparak bitkisel yağlar-
dan elde edilen sabun 
içerikli formüllü yeni 
Bebek Çamaşır Yıkama 
Sıvısı’nı piyasaya sundu. 
98 yıldır geleneksel 
ürünlerle, yenilikçi ve 
fonksiyonel ürünleri bir 
arada sunmak için çalı-
şan marka, parabensiz ve glutensiz ürünün 
hipoalerjenik formülü ile bebeklerin hassas 
cildinde tahrişe neden olabilecek SLS/SLES, 
fosfat, ftalat, ağatıcı, silikon, boya ve alkol içer-
mediğini belirtiyor. Dermatolojik ve mikrobiyo-
lojik olarak test edilen Eyüp Sabri Tuncer Bebek 
Çamaşır Yıkama Sıvısı yıkama performansı ka-
nıtlanmış doğal lavanta yağı içeren formülü ise 
temizleme gücünü içeriğindeki enzimden alıyor. 
Çamaşır Yıkama Sıvısı 1,5 lt fleksibıl ambalajıyla 
satışa sunuluyor. 

Feast Gıda, yeni ürünü TostMania ile 
donuk gıda raflarına yeni bir enerji 
getirmeyi hedefliyor. Feast Gıda, 
2020-2021’i inovasyon yılları olarak 
ilan etmişti. Bu bağlamda hem yeni 
ürünleriyle hem de yeni ambalajlarıyla 
ses getiren adımlar atmak için 
çalışmalarını sürdürdü. Feast eskinin 
özlenen tost şeklinde pizza ürününü, 
yeni adı ve ambalajıyla raflara tekrar 
çıkardı. TostMania çıtır hamuru, taneli 
iç malzemesi, rengarenk ambalajı ve 
tost makinasında sadece 10 dakikada 
hazır olmasıyla tüm tüketicilerin 
beğenisini kazanması arzuluyor. 

Red Bull, Winter Edition Nar 
Lezzeti ile kış aylarına özel yeni 
bir ürünle tüketiciyle buluşuyor. 
Red Bull, enerji içeceğinin tadını; 
kışın favori meyvelerinden narın 
lezzetiyle bir araya getiriyor. 
Anadolu kültüründe ‘bereket’le 
anılan bu meyveye; ekşi kiraz, 
kırmızı meyveler ve badem eşlik 
ediyor. Red Bull Winter Edition 
Nar Lezzeti, Türkiye çapındaki 
tüm satış noktalarında ‘Nar 
renginde’ dikkat çeken metal 
250 ml ambalajıyla tüketicinin 
beğenisine sunuluyor. Red 
Bull Winter Edition Nar Lezzeti; 
misket limonu, yaban mersini, 
tutti frutti, hindistan cevizi & 
açai lezzeti, tropikal meyve, 
mandalina seçeneklerinin ve 
2021 yaz aylarında çıkan Red 
Bull Summer Edition Karpuz 
Lezzeti’nin ardından; Editions 
ailesinin dokuzuncu üyesi 
olarak kış boyunca keyifli bir 
alternatif olmayı amaçlıyor.

Red Bull Winter
Edition Nar Lezzeti

Feast’ten 
TostMania

Eyüp Sabri Tuncer 
Yeni Bir Kategoriye 
Giriş Yaptı

Selin Kış Mevsimini Hanımeli ile Karşılıyor
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