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ASD’den Dünya Çevre Günü’nde
‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Çevre’ vurgusu
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası nedeniyle ambalaj üretiminde iki önemli
nokta olan ‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Çevre’ konularına vurgu yaptı. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ülke ekonomisine ve çevreye
katkıda bulunmak için ambalajın geri dönüşümü oldukça önemli. 5 Haziran Dünya Çevre Günü de bu konuya dikkat çekmek
için büyük önem taşıyor” dedi.
Ambalaj sektörünün çatı kuruluşu
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 5
Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre
Haftası nedeniyle ‘Sürdürülebilirlik’ ve
‘Çevre’ başlıklarına dikkat çekti. ASD
Başkanı Zeki Sarıbekir, ülkemizin geri
dönüşüm altyapısını kuvvetlendirerek atık
ithalatını da kademeli olarak azaltmamız
gerektiğini vurguladı.

ithalatını kademeli olarak azaltıp sıfırlarız.
Ambalajlar çöp değildir, aksine ekonomi
yaratan malzemelerdir. Bundan dolayı
da ülkemizin geri dönüşüm altyapısını
kuvvetlendirmeliyiz.” dedi.

Ambalajda geri dönüşümle:
“temiz çevre ve güçlü ekonomi”

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili
açıklamalarda bulunan Zeki Sarıbekir,
“‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Çevre’ ambalaj
üretiminde en önemli iki nokta. Ambalajın
geri dönüşümüyle ülke ekonomisine
ve çevreye çok büyük katkı veririz. Hem
temiz bir çevreye ulaşırız hem de atık

https://www.ambalaj.org.tr/tr/asdden-dunya-cevre-gununde-surdurulebilirlik-ve-cevre-vurgusu-basin-bulteni

Ambalaj sektörü İSO 500 listesine
30 firma ile girdi
İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 20’si Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam
30 ambalaj firması yer aldı. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün salgının etkilerinin sürmesine rağmen ihracattaki
artışlarla büyümeye devam ettiğini söyledi.
2020 yılında 5 milyar 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren
ambalaj sektöründeki istikrarlı büyüme, ekonomi çevrelerinde
referans olarak kabul gören İSO Birinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu listesine de yansıdı. Listede, 20’si Ambalaj Sanayicileri
Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam 30 ambalaj firması yer
aldı.

Üretimden satışlarda istikrar

Sektörün İSO 500 listesindeki başarısını değerlendiren Ambalaj
Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ambalaj
sektörünün yıllık değişimine bakıldığında; İSO ilk 500’de
yer alan firmalarımızın sayısı 28’den 30’a yükseldi. Bu 30

firmadan 20’si dernek bünyemizde yer alıyor. Bu 30 firmamızın
gerçekleştirdiği üretimden satışları yüzde 31,76 oranında artış
gösterdi. Bu artış rakamlarına bakılınca sektörümüzün bu
zorlu süreçte de iyi duruma geldiğini görebiliriz. Sektör olarak
her zaman ihracat odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam
edeceğiz.” dedi.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sektoru-iso-500-listesine-30-firma-ile-girdi-basin-bulteni
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“Atık İthalatını 3-4 Yıl İçerisinde Sıfıra İndirmeliyiz”
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, son günlerde gündeme gelen atık ithalatı ile ilgili net bir
değerlendirmede bulundu: “Tıpkı Çin’in yaptığı gibi atıkların ithalatını kademeli olarak azaltıp, 3-4 yıl içinde sıfıra indirmeliyiz.”

Türkiye’nin atık ithalatında
Avrupa’nın ilk sırasında
yer alması gündemdeki
yerini koruyor. Ambalaj
Sanayicileri Derneği
(ASD), konuyla ilgili
bir açıklamada
bulundu. ASD Başkanı
Zeki Sarıbekir, atık
ithalatının 3-4 yıl
içerisinde sıfıra indirilmesi
gerektiğini söyledi. Zeki
Sarıbekir’e göre geri dönüşüm
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir
sektörünün geliştirilmesi için bu
konuda herkesin bilinçlenmesi gerekiyor. Atıklar kaynağında
ayrı biriktirilerek ve yerel yönetimler tarafından ayrı ayrı
toplanarak kaliteli geri dönüşüm sağlanabilir.

olmalı. Türkiye’nin itibarı için bu konular büyük önem taşıyor.
Sürdürebilir kalkınma hedefleri kapsamında bizim için en önemli
olan nokta ‘Sorumlu tüketim ve üretim’ konusu. Ülke olarak
üretim ve tüketim döngüsünde bu çerçevede yol almalıyız.
Türkiye, AB ülkelerin atıklarını en fazla ithal eden ülke olamaz,
olmamalı. Karbon ayak izi, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat
yeni dünya düzeninde belirleyici unsurlar olacak. İhracat, üretim
ve istihdam odaklı çalışan ambalaj sektörü olarak bu duruma
şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu durum, Türkiye’nin toplam ihracatını
da olumsuz etkileyebilir.” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, döngüsel ekonomi ve
yeşil mutabakat ana gündemimiz”
Atıkların yerel yönetimler denetiminde ayrı ayrı toplanması
gerektiğini ifade eden ASD Başkanı Zeki Sarıbekir konuyla ilgili
yaptığı değerlendirmede, “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri,
döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat konuları ana gündemimiz

https://www.ambalaj.org.tr/tr/atik-ithalatini-3-4-yil-icerisinde-sifira-indirmeliyiz-basin-bulteni

Ambalaj Sektöründen 5,1 Milyar Dolarlık İhracat

Türkiye ambalaj sektörü 2020 yılında 5 milyar 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirip bir önceki yıla göre miktar
olarak yüzde 12, değer olarak ise yüzde 9 artış yakaladı. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir,
“Sektör olarak pandemi sürecine rağmen dış ticaret fazlası vermeyi başardık. Önümüzdeki dönemde de hedefimiz
ihracatımızı daha da artırıp ülke ekonomimize katkı sağlamak” dedi.
2019 yılını 4 milyar 716 milyon dolar
ihracatla kapatan ambalaj sektörü
2020 yılında 5 milyar 147 milyon dolar
ihracat gerçekleştirip yüzde 9’luk bir
artış yakaladı. Buna göre 2019 yılında
2,6 milyon ton olan toplam ambalaj
ihracatı 2020’de yüzde 12’lik artışla 2,9
milyon ton olarak gerçekleşti. Ambalaj
sektörü ithalatı 2020 yılında bir önceki
yıla göre miktar olarak yüzde 15, değer
olarak yüzde 9 arttı. Türkiye ambalaj
sektörü yaklaşık 2 milyar 28 milyon
dolar dış ticaret fazlası vererek cari açığa pozitif katkı sağladı.
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektör ihracatında en fazla oranın
yüzde 66 ile plastik ambalajda olduğunu söyledi.

ÜRETTİĞİMİZİN YARISINI İHRAÇ
ETMELİYİZ
Ambalaj sektörüyle ilgili açıklamalarda
bulunan Zeki Sarıbekir, “Sektör
olarak pandemi sürecine rağmen dış
ticaret fazlası vermeye devam ettik.
Önümüzdeki dönemde de hedefimiz
ihracatımızı daha da artırıp ülke
ekonomimize katkı sağlamak. Türkiye
ambalaj sektörü olarak 2020 yılında
5 milyar 147 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirip bir önceki yıla göre
miktar olarak yüzde 12, değer olarak ise yüzde 9 artış yakaladık.
2020 yılında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler; Birleşik Krallık,
Almanya, Irak, ABD ve İsrail olarak sıralandı.” dedi.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sektorunden-5-1-milyar-dolarlik-ihracat-basin-bulteni
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Türkiye AsiaStar’dan 21 Ödülle Döndü
Asya’nın en iyi ambalajlarının yarıştığı AsiaStar 2020 Yarışması’nın sonuçları açıklandı. 13 ülke ve 174 ambalajın yarıştığı
AsiaStar 2020’de Türkiye toplam 21 ödül kazandı.
Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından
her yıl düzenlenen ve Asya’nın Ambalaj
Oscar’ı olarak anılan AsiaStar Yarışması’nın
jüri toplantısı Covid-19 pandemisi nedeniyle
online olarak gerçekleştirildi. Yarışmada Türk
şirketleri 6 ürünle ödüle layık bulunurken,
öğrenci kategorisinde ise Türkiye’yi başarıyla
temsil eden genç tasarımcılar 15 ödül
kazandı.
Ambalajda yükseliş devam edecek
AsiaStar 2020 Yarışması’nda; Türk
şirketleri, Tüketici Ürünleri ve EkoAmbalaj Kategorileri’nde toplam 6 ödül
kazanırken, Ambalaj Sanayicileri Derneği
(ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul
Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde
düzenlenen 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal
Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren genç

tasarımcıların katılabildiği
AsiaStar Öğrenci
Kategorisi’nde ise 15 proje
ödüle layık görüldü.
Yarışmanın sonuçlarını
değerlendiren ASD
Başkanı Zeki Sarıbekir,
“Yarışmada ödül kazanan
şirketlerimizi ve genç tasarımcılarımızı tebrik
ediyorum. Sektör olarak ülkemizi uluslararası
arenada başarılı bir şekilde temsil ettiğimiz
için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu
yarışmadan 21 ödül aldık. Dernek olarak
düzenlediğimiz yarışmalara devam edip
Türk Ambalaj Sektörünü dünyaya tanıtmayı
ve gençlerimizin yurt dışına açılmalarını
sağlamayı sürdüreceğiz. Ambalaj sektöründe
yükseliş devam edecek.” dedi.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/turkiye-asiastardan-21-odulle-dondu-basin-bulteni

17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci
Yarışması 2021 Başvuruları Devam Ediyor!

Ulusal Öğrenci Yarışması’nda ilk üç dereceye giren öğrencilerimiz para ödülünün yanı sıra “ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu”
ile öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay burs hakkı kazanacak. Yarışmada başarı elde eden diğer öğrencilerimiz de
çeşitli ödüllerin yanı sıra uluslararası yarışmalara katılma hakkı elde edecekler.
Ambalaj Sanayicileri
Derneği (ASD)
tarafından Avrasya
Ambalaj İstanbul
Fuarı katkısıyla, Reed
TÜYAP işbirliğinde
bu yıl on yedincisi
düzenlenmekte olan
Ambalaj Tasarımı
Ulusal Öğrenci
Yarışması 2021
başvuruları devam
ediyor. Bu yıl da
yarışma başvuruları
Covid-19 salgını nedeniyle elektronik ortamda alınacaktır.
Her yıl düzenlenen bu yarışma ile ülkemizde tasarım eğitimi
alan öğrencilerimizin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini
sağlamak hedeflenmektedir.

Yarışma, üniversitelerin
Güzel Sanatlar ve
Mimarlık fakültelerinin
Grafik ve Grafik Tasarım,
Endüstri Ürünleri
Tasarımı veya Endüstriyel
Tasarım Bölümleri ve
bu bölümlere eşdeğer
lisans veya yüksek
lisans düzeyinde eğitim
gören tüm öğrencilerin
katılımına açıktır. Diğer
bölümlerde okuyan
öğrenciler yarışmaya
bireysel olarak katılamazlar; ancak, Grafik ve Grafik Tasarım
ile Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım
Bölümleri’nde eğitim gören öğrencilerle birlikte grup
oluşturarak katılabilirler. Bir öğrenci yarışmaya en fazla üç
defa katılabilir.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/17-ambalaj-tasarimi-ulusal-ogrenci-yarismasi-2021-basvurulari-devam-ediyor
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“Ambalajın Hayatımızdaki ve Dünyadaki Önemi”
Lise Webinar’ında Konuşuldu
Kurulu Üyesi Sena Balkaç’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek
programın açılış konuşmasını da GIDABİL Gıda Bileşenleri ve
Geliştiricileri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Mehmet Çetin Duruk gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Grafik ve Fotoğrafçılık ve Gıda Teknolojisi öğrencileri ve
öğretmenleri için düzenledikleri Webinar’da Ambalaj Sanayicileri
Derneği (ASD) Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan’ı ağırladı.
Arıkan’ın konuk olduğu, “Ambalajın Hayatımızdaki ve Dünyadaki
Önemi” başlıklı Webinar, 11 Nisan 2021, Perşembe günü
gerçekleşti. Sena Ofset Genel Müdürü ve TOBB İGGK İcra

Okul Yönetimi, Öğretmen
ve Öğrencilerin yoğun
ilgi gösterdiği ve yaklaşık
120 kişinin katıldığı
“Ambalajın Hayatımızdaki ve
Dünyadaki Önemi” Webinarı
bilgilendirme sonrası sorulan
soruların yanıtlanmasıyla son
buldu. İki saat süren etkinliğin
bitimde Büyükçekmece
Hayriye Duruk M.T.A.L.
Yönetimi tarafından, Aslıhan
Arıkan’a, adına TEMA
Vakfı’na yaptıkları fidan
bağışı sertifikasını teşekkür
mahiyetinde sunuldu.

HAYRİYE DURUK LİSESİ
AMBALAJIN HAYATIMIZDAKİ YERİ
ASD - ASLIHAN ARIKAN

ELAZIĞ KARAALİ
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ASD Ambalaj Akademisi
2021 Yılı Eğitimlerine Devam Ediyor

Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin ASD Ambalaj Akademisi markasıyla düzenlediği 2021 yılı eğitim programı
online- çevrim içi platformlarda devam ediyor.
“İhracata Yönelik Dijital Pazarlama Eğitimi” 1 Nisan 2021 tarihinde,
Dr. Zeynep İyiler tarafından verildi. E-Ticaret Yönetimi, E-İhracat,
E-Pazaryerleri, E-Ticarette Lojistik, Temel Hukuki Konular ve İlgili
Devlet Yardımları konu başlıklarının ayrıntılı olarak ele alındığı eğitme
20 kişi katıldı.
ASD Ambalaj Akademisi’nin her sene açtığı ve yoğun ilgi gören eğitimlerinden olan, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşyerleri
için Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Eğitimi 14 Nisan 2021 tarihinde
Danışman, Eğitmen Halil tarafından verildi. Eğitime 23 kişi katıldı.
“2021 Yılı 1. Dönem Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi
Eğitimi” 21 Nisan 2021 Perşembe günü online - çevrim içi olarak
KPMG Türkiye’den Eğitimci Zahide Demir tarafından verildi.

INDEX

GEKAP mevzuatı baz alınarak verilen eğitimde konular örnek soru
çözümleriyle detaylı olarak ele alındı.
Eğitimler Devam Edecek
Türkiye ambalaj sektörünün küresel piyasalardaki rekabet gücünü
arttırmak gayretiyle dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip
ASD, ASD Ambalaj Akademisi ile sektörel eğitim ihtiyaçlarını tek
çatı altında topluyor. ASD Ambalaj Akademisi, ambalaj sektöründe
faaliyet gösteren birçok şirketin ihtiyacını karşılayacak teknik
eğitimler vermeye devam edecek.
ASD Ambalaj Akademisi eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için
www.ambalaj.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Avrasya Ambalaj Hybrid+ 2021
ile Bağlantıda Kalın
20-23 Ekim 2021 tarihlerinde Tüyap İstanbul’da gerçekleşecek 26. Avrasya Ambalaj İstanbul Uluslararası Ambalaj
Endüstrisi Fuarı’nda her yıl yurt içinden ve yurt dışından 1000’in üzerinde katılımcı yaklaşık 60.000 profesyonel alıcı
ile buluşuyor. 2021 yılında hibrit model ile fiziki fuarda ve dijital platform Business Connect üzerinden katılımcılar ve
ziyaretçiler dijital dünyanın olanaklarını da kullanarak bir araya gelecek.

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 edilen, yerel ve uluslararası katılımcıları,
nitelikli sektör profesyonelleriyle hem yüz yüze hem de dijital
olarak buluşturacak Dünyanın ve bölgesinin en kapsamlı ve etkili
fuarlarından 26. Avrasya Ambalaj İstanbul Uluslararası Ambalaj
Endüstrisi Fuarı 20-23 Ekim 2021 tarihlerinde Tüyap İstanbul’da
gerçekleşecek.
Hibrit formatta düzenlenecek 26. Avrasya Ambalaj İstanbul
Uluslararası Ambalaj Endüstrisi ve eş zamanlı 15. Food-Tech
Eurasia Gıda ve İçecek Teknolojileri Fuar’ları öncesinde, 20-24
Eylül tarihlerinde, Business Connect uygulaması üzerinden
gerçekleşecek
Networking
Haftası sayesinde
fuar katılımcıları
potansiyel
müşterileriyle
karşılıklı iletişime
geçerek, yeni
iş birlikleri ile
ticaret hacimlerini
artıracaklar.

560’ın üzerinde katılımcı hibrit fuar fırsatını kaçırmadı!
Avrasya Ambalaj İstanbul’un fiziksel fuarı öncesinde 20-24
Eylül tarihlerinde dijital platform Business Connect üzerinden
Networking Haftası düzenlenecek. Bu özel haftada hayata
geçirilecek “Baskı & Konverting”, “Gıda ve İçecek”, “Endüstriyel
ve Tüketici Ürünleri” etkinlikleri sayesinde katılımcılar potansiyel
müşterilerinin ve yeni iş ortaklarının sadece bir tık uzağında
olacak ve iş birlikleri gerçekleştirme olanağı bulacaklar. Fuar
paydaşlarının birbirlerine karşılıklı olarak ulaşabilecekleri
Business Connect Platformu’nda, fiziksel fuarda veya dijital
ortamda buluşmak için toplantı organize etme, online
mesajlaşma ve video konferans hizmetleri bulunuyor. Avrasya
Ambalaj Hybrid+, 17 Aralık 2021 tarihine dek online platform
üzerinden devam edecek.
560’ın üzerinde firmanın yerini şimdiden onayladığı Avrasya
Ambalaj İstanbul 2021 Fuarı’nda, online iş ağı platformu Business
Connect üzerinden katılımcılar ve ziyaretçiler dijital ortamda bir
araya gelecek, görüşme ayarlayabilecek ve iletişimlerini platform
üzerinden sürdürebilecekler.
“Ticaret için sağlık”
TÜYAP Fuarcılık yeni dönemde “ticaret için sağlık” mottosuyla
fuarlar düzenlerken, paydaşlarının sağlığını önemsiyor. TÜYAP,
Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine
getirerek TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak
kazanan ilk fuarcılık şirketi oldu. MyTüyap mobil uygulamasının
verdiği olanaklarla temassız fuar deneyimini katılımcı ve
ziyaretçilerine yaşatırken,
2020’de olduğu gibi 2021’de
de hijyen tedbirlerinden
taviz vermeden fuarlarını
düzenlemeyi sürdürecek.
Fuarı hakkında daha fazla
bilgiyi team@PackagingFair.
com adresine eposta
göndererek proje ekibinden
alabilirsiniz.

Fuar Proje Ekibine ulaşmak için:
www.packagingfair.com - team@packagingfair.com
INDEX
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BİM ve A101 Dünya Perakende Listesindeki Yerini Aldı
Deloitte,
Perakendenin
Küresel Güçleri
raporunu yayınladı.
En büyük 250 küresel
perakende şirketi,
2019 mali yılında
(30 Haziran 2020 ile
biten) 4,85 trilyon dolar tutarında toplam gelir elde ederek, yüzde
4,4’lük bileşik büyümeyi temsil etti. Türkiye’den ise 152’nci sıra
ile BİM Birleşik Mağazacılık AŞ ve 244’üncü sıra ile A101 bu yıl da
listedeki yerini aldı.
Dünyanın en büyük 10 perakendecisinin ilk 250’nin toplam
perakende geliri içindeki payı, bir önceki yıl yüzde 32,2 iken, bu

sene yüzde 32,7’ye yükseldi. 2019 mali yılında ilk 10 şirketin gelir
artışı (dolar bazında gelirlerinin ağırlıklı ortalama büyümesi), ilk 250
perakendeciyle aynı şekilde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. Listede ilk
10’da 7 şirketle yer alan Amerika bu yıl da hakimiyetini sürdürdü.
İlk 250 içerisinde bu sene de sektör bazında en fazla sayıda şirket,
135 şirkete ulaşarak hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektöründen
oldu. Bu sektörde faaliyet gösteren bu şirketler perakende gelirinin
yüzde 66’sını oluşturdu. Perakendeciler 23,7 milyar dolar ile en
büyük ortalama gelire sahip olmalarına rağmen, aynı zamanda
yüzde 2 ile en düşük net kar marjına sahip sektör olarak da
ortaya çıktı. Listede Avrupa, 87 şirket ile ilk 250 arasında en çok
perakendeciyi bulunduran bölge olarak öne çıkarken; gelir
açısından bakıldığında ise Kuzey Amerikalı perakendeciler, ilk
250’nin gelirinin neredeyse yarısını oluşturdu.

Rapora bağlantıdan ulaşabilirsiniz: 2021 Perakende Sektörünün Küresel Güçleri | Deloitte Türkiye | Yayınlar

Gıda Etiketleme ve
Tüketicileri Bilgilendirme
Kılavuzu Güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda
ve Kontrol Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan Türk
Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme
ve Tüketicileri Bilgilendirme
Yönetmeliği Hakkında Kılavuz
güncellendi. Güncellenen
Etiketleme Kılavuzu Genel
Müdürlük sayfasında yayınlandı.
Etiketleme Kılavuzu içerisinde
neler değişti?
Tarım ve Orman Bakanlığı altında
yer alan Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü sayfasında yayınlanan
güncellemede yapılan bazı
eklemeler şu şekilde:
n “Aroma verici içermez”, “laktoz
içermez”, “gluten içermez” gibi
beyanlarla ilgili açıklamalar.
n Vitamin/mineral referans alım

değerleri, lif ve protein gibi besin
ögelerinde isteğe bağlı tekrar
gösterim, porsiyon büyüklükleri
gibi beslenme bildirimine yönelik
açıklamalar.
n Vitamin/mineral/lif gibi besin
ögeleri ve azaltılmış besin ögesi
içeren ürünler için beyan örnekleri.
n Satış birimi, tekli paketli ürün,
bağımsız hazır ambalajlı ürün, net
miktar ve adet bildirimi ile ilgili
açıklamalar.
Ülkemizde gıda ve içeceklerin
uyması gereken koşullar 5996 sayılı
Kanun (Veteriner Hizmetleri, Gıda
Sağlığı ve Yem Kanunu) ve Tarım
ve Orman Bakanlığı tarafından
yayınlanarak Türk Gıda Kodeksi
altında yer alan yönetmelik ve
tebliğler ile düzenlenmektedir.
Güncellenen Etiketleme Kılavuzu ile
paydaşlar için yorumlama kolaylığı
sağlanan Etiketleme Yönetmeliği;
Katkı Maddeleri Yönetmeliği,
Beslenme ve Sağlık Beyanları
Yönetmeliği yanında üreticilerin ve
tüketicilerin gündeminde en fazla
yer alan düzenlemeler arasında
bulunmaktadır.
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MEYED’in yeni
Yönetim Kurulu
Başkanı Ozan Diren

Meyve suyu
sektöründe
yarı mamul ve
mamul üreticisi
firmaların yanı
sıra ambalaj ve
ham madde
sağlayıcı firmaları da kapsayan
42 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan MEYED
Meyve Suyu Endüstrisi Derneği’nde gerçekleştirilen
Genel Kurulda seçilen yeni Yönetim Kurulu görevi
devraldı. Yönetim Kurulu içerisinde yapılan görev
dağılımında, Dimes Genel Müdürü Ozan Diren MEYED Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. MEYED
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak belirlenen
isim de Tunay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay
Kırtıloğlu oldu.
MEYED Yönetim Kurulunda ayrıca İlker Güney (Limkon), Mahmut A. Duruk (Aroma), Bekir Güldüoğlu
(Meysu), Cem Kurt (DOĞANAY) ve Murat Yasa (Aromsa) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaklar.
Endüstrinin gelişimine katkı sağlayan MEYED, tarım,
gıda sanayi, ihracat, beslenme ve sağlık gibi konularda ortak akıl ve ortak çözümler oluşturmak için
kamu, özel sektör ve STK’lar nezdinde ulusal ve
uluslararası iş birlikleri ile konuların paydaşlarını,
uzman akademisyenleri ve sektörün profesyonellerini bir araya getiriyor.
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Hayalet Ağlar Geri Dönüştürülerek Migros’tan Robot TARO
Yoğun talep gören
Beyaz Eşya Üretilecek
e-siparişlerde ürün toplama

Marmara Adaları Hayalet
Ağlar Projesi ile Balıkesir
Marmara Adaları Bölgesinde
25 lokasyondan çıkarılacak
95 basketbol sahası
büyüklüğündeki 40 bin
metrekare hayalet ağ ile sucul
ekosisteme önemli katkı
sağlanması hedefleniyor.
Çıkarılacak ağlar geri
dönüştürülerek ikincil plastik
hammadde olarak ülke
ekonomisine kazandırılacak.
Şenmak Makina Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Semerci’nin
girişimleri ile Temmuz 2020’de
başlayan Marmara Adaları
Hayalet Ağlar Projesi, dalgıçlar
eşliğinde yapılan ön çalışmalar
neticesinde tespit edilen 25
lokasyonda gerçekleşiyor.

Çıkarılacak ağların bertaraf
tesislerinde imha edilmesi
yerine, ikincil hammadde
olarak sanayide kullanılmasını,
ekonomiye kazandırılmasının
hedeflendiği projede, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı da
“plastik nitelikli olan atıkların
atık kodlarına uygun olarak
ekonomiye tekrar kazandırılması”
için onay verdi. Marmara Adaları
Hayalet Ağlar Projesi kapsamında
çıkarılacak olan hayalet ağlar,
geri dönüşüm firmalarında
dönüştürülerek beyaz eşya
üretiminde kullanılacak. Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün
verilerine göre; her yıl 640 bin ton
hayalet ağ denizlere giriyor ve
100 metrelik hayalet ağ, en az 300
deniz canlısının ölümüne sebep
oluyor. Marmara Adaları Hayalet
Ağlar Projesi; Marmara Adası
Gündoğdu Köyü Kalkındırma
ve Güzelleştirme Derneği’nin
desteği ile, Şenmak Makina’nın
sponsorluğunda, Balıkesir İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü tarafından
yürütülüyor.

adımında büyük önem
kazanan robotik teknolojiler
adına bir çalışmaya imza
atan Migros, TARO ile hizmet
kapasitesini arttırmayı
hedefliyor. Sipariş toplama
sürecinde TARO ile verimliliği
maksimum seviyeye çıkarmayı planlayan Migros, hem
müşterileri hem de çalışanları için fayda sağlıyor. Migros’un
ihtiyaçları doğrultusunda Asis Otomasyon’un tamamı Türk
mühendisleri tarafından geliştirilen robot teknolojili ürün
toplama asistanı TARO, robot ve insan iş birliğiyle çalışarak,
online sipariş veren müşterilerin sepetlerindeki ürünleri 5 kat
daha hızlı ve hatasız şekilde topluyor.
Perakende sektörüne getirdiği teknoloji desteği bakımından
önemli bir adım olan TARO, mağaza içerisinde bulunan
akıllı rafların rehberliğinde en doğru ve en kısa yol haritasını
çıkartıyor. Arka planda binlerce algoritmanın çalıştığı
yapay zeka ve sensör teknolojilerini kullanan sistem,
böylece siparişte yer alan ürünlere hızla ulaşıyor. Akıllı
raflar üzerindeki LED ışıklar ürünü göstermek için yanarak
hedefteki doğru ürünü işaret ediyor. Robot üzerindeki
QR okuyucuları ve sepet ağırlık sensörleriyle ürün Migros
çalışanları tarafından doğrulanarak sipariş hatasız bir şekilde
tamamlanıyor. Kullanıcı dostu tasarıma sahip robot ile 3
sipariş aynı anda toplanabiliyor. Yılsonuna kadar Migros
Sanal Market siparişlerinin yüzde 50’sini TARO ile hazırlamayı
hedefliyor.

KASAD 30 Yaşında
Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Mayıs ayı üye
toplantısını çevrim içi / online olarak 25 Mayıs 2021, Salı günü
gerçekleştirdi. “Kuruluşumuzun 30. Yılında Nasıl Başladık?” başlıklı
toplantının konuğu KASAD Kurucu Başkanı Oktay Duran oldu.
KASAD üyeleri, çalışanları başta olmak üzere, ambalaj
sektörünün her alanından katılıma açık olan toplantı sektörden
ilgi gördü. KASAD Genel Sekreteri Erol Gül’ün açılışını yaptığı
toplantıda sözü ilk olarak dernek başkanı Alican Duran aldı.
Duran katılımcılara derneğin ve sektörün güncel durumu
hakkında kısaca bilgi verdi.
Toplantı konuğu KASAD Kurucu Başkanı Oktay Duran
konuşmasında derneğin fikir aşamasından bugünlere nasıl
geldiğini, sivil toplum kuruluşlarının varlığının sanayi ve kamu
için önemini belirtti. Katılımcılar arasında derneğin kuruluşunda
görev alan önemli isimlerin o günlere dair anlattıkları hafızaları
tazeledi. Karton ambalajın gelişimini, sektörün yaşadığı
sıkıntılar ve nereye evrileceği katılımcıların interaktif katılımıyla
konuşuldu. Oktay Duran, iş hayatına, şirket evliliklerine dair
tavsiye niteliğindeki örneklendirmeleri sonrasında sanayici
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Oktay Duran, KASAD Kurucu Başkanı

kimliğinin yanında sanat çalışmaları konusunda da toplantıya
katılanları bilgilendirdi.
İki saat olarak planlanan toplantı soru cevap bölümü ardında iki
buçuk saatin sonunda bitti. Erol Gül pandemi sebebiyle fiziksel
olarak gerçekleştiremedikleri toplantılarına sık sık yaptıkları
cevrim içi / online toplantılarla bir süre daha devam edecekleri
bilgisini yeniledi.
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OYAK, Tamek’i de Satın Alıyor Türkiye Ambalaj Meclisi Mayıs
Demir çelik, kimya, çimento,
Toplantısını Gerçekleştirdi
enerji, hizmet ve otomotiv
başta olmak üzere bir çok
sektörde faaliyet gösteren
OYAK, Türkiye’nin önde gelen
gıda üreticilerinden Tamek
Gıda’yı bünyesine katıyor.

Bir süre önce Türkiye’nin en büyük yerli çikolatalı ürünler ve
atıştırmalık üreticilerinden Sanset Gıda’yı satın alan OYAK bu
kez meyve suyu, konserve ve salça üreticisi Tamek için harekete
geçti. Hektaş ile birlikte tarım ve gıda sektöründe önemli bir yeri
olan OYAK, bu sektördeki gücünü arttırmak için ardı ardına satın
almalara başladı. Sagra ve Tamek operasyonuyla, Hektaş’la
henüz toprakta başlayan tarım ve gıda faaliyetlerini son tüketiciye
taşımış oldu.
Tamek Gıda, Türkiye’de 1955 yılından bu yana üretim ve satış
faaliyetlerini yürütüyor. İlk fabrikasını Bursa Demirtaş’ta kurarak,
Türk Alman Meyve Ekstreleri Kumpanyası sözcüklerinin baş
harflerinden oluşturulan Tamek ismiyle faaliyete başladı. Kurucusu
Mehmet Sipahioğlu, Almanlarla yaptığı teknolojik iş birliğiyle
üretime geçti. Bir yıl sonra Alman ortağın ayrılmasıyla Tamek, yüzde
100 Türk menşeli bir gıda üreticisi olarak yola devam etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ambalaj Meclisi
6 Mayıs 2021 Perşembe günü online / çevrim içi toplandı. TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil ve Ambalaj Meclisi Başkanı
Mustafa Tacir’in başkanlığını yaptığı toplantı Meclis Üyelerinin geniş
katılımıyla gerçekleştirildi.
Ambalaj sektörünün gündemindeki ana konuların masaya yatırıldığı
toplantıda ilk olarak hammadde fiyat artışlarının ambalaj sektörüne
etkisi ve çözüm önerileri meclis üyeleriyle değerlendirildi.
Diğer gündem maddeleri olan petrokimya yatırım girişimleri
ve TOBB Yeşil Mutabakat Komitesi faaliyetleri hakkında yapılan
bilgilendirilme ve iletilen görüşlerle bilgi alışverişinde bulunuldu.

Propak Ambalaj, Constantia
Toyo Birleşmiş Milletler Küresel
Flexibles’a satılıyor
İlkeler Sözleşmesi’ne İmza Attı

Yıldız Holding iştiraklerinden Gözde
Girişim çatısı altında faaliyet gösteren
Propak Ambalaj’ın dünyanın en
büyük 3’üncü esnek ambalaj şirketi
Constantia Flexibles’a satışı için anlaşma
imzalandı. KAP’a da bildirilen 120 Milyon
euro’luk anlaşmanın ardından, yasal
onayların alınmasıyla birlikte hisse devri
gerçekleşecek.
Ambalaj sektöründe 45 yıla yaklaşan deneyimiyle Propak, flexo
ve rotogravür baskı kabiliyetleriyle Türkiye’nin baskılı esnek
ambalaj üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Propak,
üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini ihraç ediyor. Propak Ambalaj, 40
bin metrekareyi aşan Düzce üretim tesisi ve 360 çalışanıyla hizmet
veriyor. Propak Ambalaj’ı satın almak üzere anlaşma imzalayan
Constantia Flexibles da halen 16 ülkede 37 tesis ve yaklaşık 8 bin
300 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Yıldız Holding CEO’su Mehmet
Tütüncü, Propak Ambalaj’ın Constantia Flexibles’a satışı hakkında
şunları ifade etti: “2017 yılında satın aldığımız Propak Ambalaj’ı
bugün daha da verimli ve kârlı bir şirket olarak Constantia
Flexibles’a devretmek üzere ilk adımı atmış bulunuyoruz.
Propak Ambalaj, esnek ambalaj sektöründe Constantia Flexibles
bünyesinde tam anlamıyla global bir oyuncu olacak.
Propak’ın bu yeni dönemde daha da başarılı işlere imza atacağına
inanıyor, satış anlaşmasının tüm taraflara hayırlı olmasını diliyoruz.”
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Toyo Matbaa
Mürekkepleri,
Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) imza atarak
dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik hareketinin bir parçası
oldu. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
ve Kadınların Güçlerindirilmesi Birimi’nin (UN Women) İşbirliği ile
oluşturulan “Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri” (Women’s
Empowerment Principles) imzacısı da olan Toyo Matbaa Mürekkepleri
gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda toplumsal sorumluğu göz önünde
bulundurarak çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.
Ambalaj ve basım sektörlerine hizmet sunan Toyo Matbaa Mürekkepleri
CEO’su Yakup Benli “Toyo Matbaa Mürekkepleri, UN Global Compact’in
insan hakları, çalışma standardı, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile
ilgili on ilkesini desteklediğimizi belirtmekten memnuniyet duyarım.
Bu vesileyle söz konusu ilkeleri kendi etki alanımızda geliştirilmesine
yönelik niyetimizi belirtiyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’de ve dünyada
gelişmeleri yakından takip ederek, toplumumuzun kültürel ve ekonomik
refah seviyesine ulaşması için katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz.
Teknoloji ve dijitalleşmeyi iş süreçlerimize dahil ederek Türkiye’nin ilk
mürekkep Ar-Ge Merkezi’yle değişimin ve sektörümüzün öncülerinden
biri olmayı başardık. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarımızda
emeği olan, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bize eşlik eden tüm
paydaşlarımıza teşekkür ederim.” diye konuştu.
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WorldStar Özel Ödül ve WorldStar Student
Kazananları Açıklandı
Dünya Ambalaj Örgütü – WPO, 9 Haziran 2021 tarihlerinde
düzenlediği WorldStar Sanal Ödül Töreninde, Özel Ödül Kategorilerinde ( Başkan Ödülü, Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü, Gıdayı Koruyan Ambalaj Ödülü, Pazarlama Ödülü )
ve WorldStar Student yarışmasında Ödül kazananları açıklandı.
WorldStar Sanal Ödül Töreninde, WorldStar Ödül Kazananları ve
WorldStar Student
Altın Ödül Kazananı
röportaj videolarıyla
yer aldılar.
Törende, Ambalaj
Sanayicileri Derneği
(ASD) tarafından
organize edilen
Ambalaj Ay Yıldızları

2020 Yarışması’nda “Fonksiyonel, Şeffaf Pencereli, Porsiyonluk
Gıda Ambalajı” ürünüyle Altın Ambalaj Ödülü alan Tulipack Ambalaj, WorldStar 2021 Pazarlama Bronz Ödülü kazandı.
ASD tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed
TÜYAP işbirliğinde bu yıl 16.’sı düzenlenen Ambalaj Tasarımı
Ulusal Öğrenci Yarışması’nda
geliştirdiği “Ojo” projesiyle İkincilik Ödülü
kazanan İlyas Sımpil,
WorldStar Student
yarışmasında Altın
Ödül ve Pazarlama
Altın Ödülü almaya
hak kazandı.

Ödül kazananların tam listesine ve sanal ödül töreni videolarına WPO’nun web sayfasından ulaşabilirsiniz;
https://www.worldstar.org/

Japonya: Geleceğe Hoş Geldiniz!

Japonya’daki Ambalaj uzmanları, Ambalaj Sektörünün geleceğine yönelik
değerlendirme raporunu ve sektörün 2030 Vizyonunu birkaç yıl önce
açıklamıştı. İki yıl önce ziyaret etme fırsatı bulduğumuz Tokyo Pack fuarı
da geleceğin Ambalajlarla şekilleneceğini kanıtlıyordu.
Japonya Ambalaj Sektörünün 2030 Vizyonuna yönelik rapor, kuruluşunun
30. Yıldönümünü kutlayan Japon Ambalaj Uzmanları Enstitüsü’nün (ICPPJ) iki yıl süren projesinin ardından hazırlanmış. Japon Ambalaj Enstitüsü
JPI’ya bağlı kuruluşlardan biri olan ICPPJ gönüllü bir meslek kuruluşu
olup JPI tarafından da onaylanan ambalaj uzmanlarından oluşmaktadır.
Amaçlarının toplumun, ekonominin ve insanların yaşam tarzının değişimini ambalaj penceresinden görebilmek olduğunu belirtiyorlar. Ülkedeki
teknolojik gelişmelerin boyutu ve derinliği ölçülemiyor. Bilgi ve İletişim
Teknolojileri (ICT) gibi teknolojiler kayda değer gelişmeler gösterirken,
ambalaj sektörünü etkileyecek sosyal yapı da büyük ölçüde değişmekte.
Japon ambalaj uzmanları da geleceği sadece geçmişin/şimdinin bir
devamı olarak değil sürdürülebilir toplumlar için Ambalaj geliştirerek
belirlemek istiyorlar.

Makalenin tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz;
https://www.ambalaj.org.tr/tr/japonya-gelecege-hos-geldiniz
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İtalya’da 1 km’lik
Elektrikli Şarj otoyolu
Kuruluyor

Dünyanın ilk EV-şarj otoyol teknoloji denemesi
İtalya’da başlıyor. İsrailli ElectReon Wireless şirketi,
teknolojinin yaygın bir şekilde benimsenmesini test
etmek için İtalya’da Milano ve Brescia arasında 0,6 mil
uzunluğunda (1 kilometre) bir elektrikli araç şarj otoyolu inşa ediyor. İtalya’daki deneme, elektrikli araç şarj
yolunun ilk örneği olmasa da bir otoyol içeren teknolojinin ilk denemesi olacak. ElectReon Wireless, ‘Dinamik
Kablosuz Güç Aktarımı’ teknolojisiyle, “menzil kaygısı”
olmadan elektrikli araç sürüşü öngörüyor.
Şirketin on İtalyan ortak ile geliştirdiği şarj altyapısı
esasen yolların içine inşa edilecek. Böylece sistem büyük
bataryaların yanı sıra şarj istasyonlarına olan ihtiyacı da
büyük ölçüde azaltacak. Otoyol, enerjiyi asfaltın altına
yerleştirilen bakır bobinlerden manyetik indüklenme
yoluyla doğrudan elektrikli araçların pillerine aktarıyor.
Öte yandan şarj sistemi, yolun kenarına yerleştirilen kontrol ünitesi ve her aracın şasisine yerleştirilen bir alıcıyla
tamamlanıyor. İsrail ve İsveç’te hâlihazırda çalışmaları
yapan ElectReon’ın önceki denemelerinde, şarj yolundan
alıcılara ortalama 70 kilovat aktarım hızı tespit edildi.
Kaynak: interestingengineering.com
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IBM, Dünyanın İlk 2 Nanometrelik Çipini Geliştirdi
Çip performansının ve enerji verimliliğinin yükseltilmesine ilişkin
talep; özellikle hibrit bulut, yapay
zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT)
çağında artmaya devam ediyor.
IBM’in bu artan talep için geliştirdiği 2 nanometrelik çip teknolojisi yarı iletken sektörünün en
güncel teknoloji ile ilerlemesine
katkı sağlayacak. Tasarımın
günümüzdeki en gelişmiş 7
nanometrelik çiplere göre yüzde
45 daha yüksek performansa
ulaşacağı ya da yüzde 75 daha
az enerji tüketimi sağlayacağı
tahmin ediliyor.
IBM tarafından geliştirilen 2 nanometrelik çiplerin
sağlayabileceği avantajlar şunlar:
n Cep telefonu pil ömrü dört katına çıkarma.
n Veri merkezlerinin karbon ayak izini azaltma: Küresel enerjinin yüzde biri veri merkezleri tarafından kullanılıyor.

Nesquik Süt Kağıt Pipete
Geçiş Yaptı

Merkezlerdeki sunucularının
tamamının 2 nanometrelik
işlemcilerle değiştirilmesi, bu
oranın önemli ölçüde düşmesini
sağlayabilir.
n Dizüstü bilgisayar işlevlerini
büyük ölçüde hızlandırma: İşlemciler; uygulamalarda daha hızlı
işleme, diller arası çeviri işlerinin
daha kolay yapılmasına yardımcı
olma ve daha hızlı internet erişimi
gibi çeşitli işlevler sunabilecek.
n Nesne algılama ve yanıt süresini
hızlandırma: Sürücüsüz otomobiller gibi otonom araçlarda da
kullanılabilecek.
IBM’in yarı iletken geliştirme çalışmaları, New York’taki Albany
Nanotech Complex araştırma laboratuvarında sürdürülüyor.
Bu laboratuvardaki IBM bilim insanları, mantık ölçekleme
ve yarı iletken yeteneklerinin sınırlarını zorlamaya yönelik
olarak, kamu sektörü ve özel sektör ortaklarıyla iş birliği içinde
çalışıyor.
n

APF Yıllık Stratejik Planlama
Toplantısını Gerçekleştirdi

Nesquik, sürdürülebilir
bir gelecek için tüm
ambalajlarındaki plastik pipet kullanımına
son vererek kağıt pipete geçişini tamamladı.
Hem dünyada hem
Türkiye’de aromalı
sütler pazarında öncü
bir uygulamaya imza
atan Nesquik Süt’ün, doğaya saygılı kağıt pipetli ürünleri
Nisan ayı itibariyle raflarda yerini almaya başladı.
Marka, yıllık yaklaşık 40 milyon adet plastik pipetin
kullanımına son verdi. Kullanılan kağıt pipetler yalnızca
Orman Yönetimi Konseyi (FSC) sertifikalı üreticilerden,
kimyasal işleme maruz bırakılmadan doğada çözünebilen ağaç selülozu kullanılarak tedarik edilecek.
Çocukları kağıt pipetle tanıştıracak olan Nesquik,
doğaya saygılı yeni uygulamasıyla, çocukların doğaya
karşı sorumluluk bilinci geliştirmelerine katkı sağlayacak. Nestlé 2025’e kadar ambalajlarının %100’ünü
geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir hale
getirmeyi; yeni üretilmiş plastik kullanımını üçte bir
oranında azaltılmayı; geri dönüştürülemeyen plastikleri
kullanımdan çıkartmayı taahhüt etmişti.

Asya Ambalaj Federasyonu (APF) Stratejik Planlama Toplantısı 28 Nisan
2021 Çarşamba günü saat 13.00 - 16.00 (Bangkok yerel saati)’de çevrim
içi / online olarak gerçekleştirildi.
Toplantıda, Bangladeş, Çin, Endonezya, Filipinler, Hindistan, İran,
Japonya, Kore, Singapur, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tayland ve Türkiye
olmak üzere Asya kıtasındaki 13 ülkeden toplam 20 katılımcı bulundu.
Toplantıya Başkanlık eden 2020 - 2021 dönemi APF Başkanı ve
Ambalaj Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan, Covid-19
durum değerlendirmesinde bulunarak, üyelerin sağlığı, ticareti ve
faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Toplantıda APF’nin yıllık strateji planları belirlendi.

INDEX
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Ekonomik Veriler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak- Mart 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla
(GSYH) verilerine göre, ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Beklentiler yüzde 6,5
civarı büyüme rakamına işaret ediyordu. Türkiye ekonomisi, 2020’nin genelinde yüzde
1,8 büyürken, 4. çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış göstermişti. GSYH’yi oluşturan faaliyetler
incelendiğinde; 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi
olarak; bilgi ve iletişim faaliyetleri %18,1, diğer hizmet faaliyetleri %14,4, sanayi %11,7, tarım
%7,5, hizmetler %5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,3, kamu yönetimi, eğitim,
insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,7, finans ve sigorta faaliyetleri %2,9, inşaat %2,8
ve gayrimenkul faaliyetleri %2,4 arttı.

EKONOMIK GÜVEN ENDEKSI
Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 93,9 iken,
Mayıs ayında %1,3 oranında azalarak 92,6 değerine
düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici,
reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende
ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden
kaynaklandı. Tüketici güven endeksi bir önceki
aya göre Mayıs ayında %3,6 oranında azalarak 77,3
değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre
%0,3 oranında azalarak 107,1 değerini, hizmet sektörü
güven endeksi %1,1 oranında azalarak 102,2 değerini,
perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,1
oranında azalarak 100,9 değerini aldı. İnşaat sektörü
güven endeksi %3,0 oranında artarak 79,6 değerini aldı.

TÜKETICI GÜVEN ENDEKSİ
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi
sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden
arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir
önceki aya göre %3,6 oranında azaldı; Nisan ayında
80,2 olan endeks, Mayıs ayında 77,3 oldu. Geçen 12
aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi
durumu endeksi Nisan ayında 64,0 iken, Mayıs ayında
%3,8 oranında azalarak 61,5 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu
endeksi Nisan ayında 64,0 iken, Mayıs ayında %3,8
oranında azalarak 61,5 oldu. Gelecek 12 aylık döneme
ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan
ayında 81,0 iken, Mayıs ayında %5,5 oranında azalarak
76,6 oldu.

YURT İÇI ÜRETICI FIYAT ENDEKSI (Yİ-ÜFE),
2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,92, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %17,34, bir önceki yılın
aynı ayına göre %38,33 ve on iki aylık ortalamalara göre
%22,24 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün yıllık
değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %32,88,
imalatta %41,27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında
%6,64, su temininde %29,72 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında
%47,76, dayanıklı tüketim malında %29,18, dayanıksız
tüketim malında %25,22, enerjide %43,33, sermaye
malında %29,49 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin
dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş
ocakçılığında %2,76, imalatta %3,94, elektrik, gaz üretimi
ve dağıtımında %4,55, su temininde %0,47 artış olarak
gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri;
ara malında %5,20, dayanıklı tüketim malında %2,40,
dayanıksız tüketim malında %1,65, enerjide %5,17,
sermaye malında %3,14 artış olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE)
2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın
aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara
göre %14,13 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış
%2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda
gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın
düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,75 ile
giyim ve ayakkabı, %8,07 ile haberleşme ve %10,05
ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki
yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana
gruplar ise sırasıyla, %28,39 ile ulaştırma, %21,79 ile
ev eşyası ve %19,30 ile sağlık oldu.
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Kemal Kükrer’den Yeni Bir Sirke Ailesi:
Yudumluk Sirkeler
Japon Ajnomoto Grubu
bünyesine 2013 yılında giren
Kemal Kükrer, geleneksel
fermentasyon yöntemiyle
üretilmiş, meyve ve
baharatlarla zenginleştirilerek
içimi kolay hale getirilen
yeni ‘Yudumluk Sirkeler”
serisini lanse etti. Ajinomoto
Pazarlamadan Sorumlu İcra
Kurulu Üyesi Hülya Gündoğan Uçarlar, “Son 2 yılda
sirke tüketicileri arasında sirkeyi sağlık amacıyla
içenlerin oranının yüzde 10’dan yüzde 46’ya,
neredeyse 5 katına çıktı. Sirke kolay ulaşılabilir,

Doritos’tan
Risk 5.0
PepsiCo’nun
yiyecek grubu
markalarından
Doritos,
tüketicilerden
ilgi gören ‘Risk
oyunu’ konsepti
ile adeta bir
fenomen haline
gelen Risk
serisinin 6’ncı
yılında her zamankinden daha iddialı
bir ürün geliştirdi. Doritos, bu kez
Risk ürününün acısını değiştirerek
yeni Doritos Risk 5.0 Wasabi Acısı
ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.
Ambalajındaki cipslerden bazıları
alışılmış lezzetiyle Doritos Taco
iken bazıları yiyenin gözünden yaş
getirecek kadar acı ve dili de yeşile
boyuyor. Riskli cipsler, Uzak Doğu’nun
efsanevi acısı Wasabi ile acıyı
dibine kadar yaşatmayı hedefliyor.
Dikkat çeken ambalaj tasarımıyla
yeni Doritos Risk 5.0 Wasabi Acısı,
raflardaki yerini aldı.

doğal ve oldukça faydalı bir ürün
olmasına rağmen tadı ve kokusu
itibariyle aslında çoğu tüketici için kolay
içilebilir bir ürün değil. Buna rağmen
sirke tüketenlerin yarısının sağlıkları
için sirke içiyor olması, önemli. Kemal
Kükrer markası yeni “Yudumluk”
kategorisiyle içimi daha kolay yeni bir
sirke ailesi yarattı” dedi. “Yudumluk
Sirkeler” serisinde Sandaloz Sakızlı
Elma Sirkesi, Dört Hırsız Sirkesi, Alıç Sirkesi ve
Ballı Elma Sirkesi olmak üzere dört farklı sirke
bulunuyor. Sirkeler 500 ml’lik cam ambalajında
tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Ev Temizliğinde
Yepyeni Bir Deneyim:
Cif Ultra Serum
Cif, ürün portföyüne ev bakım
kategorisinde ilk olan inovasyonu Cif Ultra Serum’u ekledi. Cif
Power & Shine ile aynı etkili ve
güçlü temizliği sunmak üzere
özel olarak tasarlanan doğa
dostu Cif Ultra Serum, boş Cif
Power & Shine sprey şişesinde su
ile seyreltilerek kullanılıyor; böylece sprey şişelerinin yeniden doldurulmasına ve uzun yıllar kullanılmasına olanak
tanıyor. Tüketicilere alıştıkları ve sevdikleri Cif temizliğini
çok daha düşük bir karbon ayak izi ve yüzde 25 daha
ekonomik fiyatıyla sunan Cif Ultra Serum, hem çevresel
hem de ekonomik tasarruf sağlıyor. Power & Shine Mutfak,
yemek hazırlanan yüzeylerde de kullanılırken Power &
Shine Banyo, su ve kir tutmayan teknolojisi ile banyodaki
hiçbir yüzeyin üzerinde kireç tortusu veya sabun kalıntıları
bırakmıyor. 10 kat daha konsantre bir formülü olan, yüzde
75 daha az plastik içeren ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir
olan şişelerde sunulan Cif Ultra Serum, küçük boyutu
sayesinde daha az nakliye aracı kullanılmasını sağlıyor ve
böylece taşıma sırasında ortaya çıkan karbon salınımını da
azaltıyor. Cif Ultra Serum, süpermarketler ve e-ticaret gibi
kanallarda satışa sunuluyor.

Zek Tasarım
www.zektasarim.com
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Sapro’dan
Vegan Gözlük
Temizleme
Mendili
Sapro’nun markalı ürünü olan Hops
gözlük temizleme mendilleri hem
tüm camlar için kullanılabiliyor hem
de vegan özelliğiyle dikkat çekiyor.
Mineral, organik, multicoated ve
polycarbonate tüm camlar için uygun
olan gözlük temizleme mendili; yağ,
toz ve diğer kirleri iz bırakmadan
hızlı bir şekilde temizlemek isteyen
tüketicileri hedefliyor. Yoğun leke
çözme gücüne sahip olan ürün,
sadece gözlükler için değil aynı
zamanda telefon, bilgisayar ekranı
ve LCD gibi hassas camları da iz
bırakmadan, kullanım sonrasında
kurulama gerektirmeyecek şekilde,
camların çizilmeden yumuşak
şekilde temizliğini sağlıyor. Limon
kokusuna sahip olan Hops vegan
gözlük temizleme mendilinin hayvan
testleri yapılmadan üretildiği, vegan
içerikli onaylı hammaddelerle
formüle edildiği Sapro’dan verilen
bilgide kaydediliyor. Pandemiyle
birlikte dijital ağını güçlendiren
Sapro; markalı ürünü olan Hops’un
online satışlarına da hız verdi. Hops
ürünlerine, hops.com.tr adresinden
hem de trendyol.com; hepsiburada.
com ve n11.com online satış
kanallarından ulaşılabiliyor.

