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Ekici’den Aynı Ambalajda 
3 Farklı Lezzet

Avustralya’da Metal Ambalaj 
Tüketim ve Geri Dönüşüm 
Verileri (2018-2019)

Avrasya Ambalaj Hybrid+ 
20-23 Ekim 2021 En Büyük 
Ambalaj Etkinliğinde Buluşalım

Bakan Kurum: İklim 
Değişikliğiyle Mücadele 
Raporu’nu Açıkladı



Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması’nda 278 ambalajdan finale 
kalan 134 ambalaj arasından Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik 
ödülü alanlar ilan edildi. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
Başkanı Zeki Sarıbekir, 13 farklı  kategoride başvuru alan 
yarışmada ürünlerin, üretim kalitesinden çevre duyarlılığına, 
tasarımdan özgünlüğüne kadar 11 kriter doğrultusunda 
değerlendirildiğini vurguladı. 

Salgına Rağmen İlgi Büyük
Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması’nın sonuçlarını 
değerlendiren Zeki Sarıbekir, “Salgın dönemine rağmen 
yarışmamıza ilgi büyüktü. ASD olarak düzenlediğimiz bu 
yarışma ve diğer çalışmalarımızla katma değerli ihracatımızı 
daha da artırıp ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam 
edeceğiz. Yarışmamıza katılım gösteren herkese tek tek 
teşekkür ediyorum. Türkiye  
Ambalaj Sektörünün 
daha da ilerilere 
gitmesi için 
çalışmalarımıza 
son sürat devam 
edeceğiz. Ambalaj 
Ay Yıldızları 2020 
Yarışmamız hem 
sektörümüz hem de 
ülke ekonomimiz için 
büyük önem taşıyor. ASD 
olarak ülke ekonomimize 
çok büyük katkı sağlayan 
Ambalaj Sektörü için önemli 
çalışmalara imza atmaya 
devam edeceğiz.” dedi.
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https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-ay-yildizlari-odullendirildi-basin-bulteni

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir

Ambalajın Ay Yıldızları Ödüllendirildi 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından dokuzuncusu düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması’nda 
kazananlar ödüllendirildi. Yarışmanın sonucunu değerlendiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki 
Sarıbekir, “Salgın dönemine rağmen yarışmamıza ilgi büyüktü. ASD olarak düzenlediğimiz bu yarışma ve diğer 

çalışmalarımızla katma değerli ihracatımızı daha da artırıp ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-ay-yildizlari-odullendirildi-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-ay-yildizlari-odullendirildi-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-ay-yildizlari-odullendirildi-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-ay-yildizlari-odullendirildi-basin-bulteni


Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
Yönetim Kurulu Başkanımız Zeki 
Sarıbekir, 7 Şubat 2021 Pazar günü 
‘Patronlar Anlatıyor’da Gazeteci 
Vahap Munyar’ın gündeme ve sektöre 
yönelik sorularını yanıtladı. 

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye 
Ambalaj Sanayinin pandemi 
süresinde tedarik zincirini 
aksatmadığını, hammadde ve lojistik 
problemlerinin çözümünün başta 
Avrupa ülkelerine olmak üzere ihracat 
fırsatlarını artıracağını belirtti. ASD 
Başkanı, ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 
önümüzdeki dönemde tüm sektörler 
için hem risk hem fırsat olduğunu, 
atılacak doğru adımların Türkiye’ye 
büyük fayda sağlayacağını dile 
getirdi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
Yönetim Kurulu Başkanımız Zeki 
Sarıbekir 28 Ocak 2021, Perşembe 
günü BloombergHT TV İş Dünyası 
Programına Zoom üzerinden katıldı. 

Programda mevcut ekonomik 
duruma yönelik soruları yanıtlayan 
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye 
Ambalaj Sanayinin 2020 yılını 
değerlendirip, 2021 yılı öngörülerini 
paylaştı. ASD Başkanı, hammadde 
ve lojistik problemlerinin 
çözümünün ihracat fırsatlarını 
artıracağını, daha çok ülkeyle 
STA’ların imzalanmasının önemini 
belirtti. 

ASD HABERLER

INDEX 03

Canlı izleme fırsatı bulamayanlar veya tekrar izlemek isteyenler, programa aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir ‘Patronlar Anlatıyor’da 
Vahap Munyar’ın Sorularını Yanıtladı 

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir 
BloombergHT TV İş Dünyası Programına Katıldı

Programa YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.

Program, Dünya Gazetesi YouTube, Facebook ve Scope sayfalarında canlı 
yayınlandı. 

https://youtu.be/0kR5baqcXnk
https://youtu.be/0kR5baqcXnk
https://youtu.be/0kR5baqcXnk
https://youtu.be/2t6DrKlPAPk
https://youtu.be/2t6DrKlPAPk
https://youtu.be/2t6DrKlPAPk
https://youtu.be/2t6DrKlPAPk
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İstanbul Anadolu Yakası, Marmara Bölgesi, 
Kütahya ve Zonguldak Üye Toplantısı / 25 Ocak 2021 

ASD Ankara - Konya - Karaman Üye Toplantısı / 23 Kasım 2020

ASD İstanbul Avrupa 1. Bölge – Tekirdağ Üye Toplantısı / 21 Aralık 2020

İstanbul Avrupa 2 & 3. Bölge  (Avcılar – Beşiktaş) Üye Toplantısı / 
11 Ocak 2021

ASD Gaziantep – Adana – Mersin Üye Toplantısı / 16 Kasım 2020

ASD İzmir - Manisa Üye Toplantısı / 7 Aralık 2020

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), salgın sebebiyle ara verdiği fiziki üye toplantılarını tedbir kapsamında 
online / çevrim içi platformlarda gerçekleştirdi.

ASD Üye Toplantılarını
Çevrim İçi Gerçekleştirdi



 Asya Ambalaj Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen ve 
Asya’nın Ambalaj Oscar’ı olarak anılan AsiaStar Yarışması’nın 
jüri toplantısı Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak Aralık 

ayında gerçekleştirildi. 
Ambalaj Ay Yıldızları 2018 
ve 2020 Yarışmalarında 
en az bir ödül kazanan 
ürünlerin katılabildiği 
AsiaStar 2020 Yarışmasına 
toplam 174 başvuru 
yapıldı. Bangladeş, Çin, 
Hindistan, Endonezya, 
İran, Japonya, Kore, 
Filipinler, Suudi 
Arabistan, Singapur, Sri 

Lanka, Tayland ve Türkiye olmak üzere toplam 13 ülkenin katılımı 
ile yarışma gerçekleşti. AsiaStar 2020 yarışmasında; Türk şirketleri, 
Tüketici Ürünleri ve Eko-Ambalaj Kategorilerinde 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 ödül kazandı. 
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WorldStar 2021’den Türkiye’ye 12 Ödül

WorldStar 2021’in sonuçları açıklandı. 34 ülkenin 12 farklı 
kategoride yarıştığı ve toplam 345 başvurunun olduğu 
WorldStar 2021’den Türkiye’ye 12 ödül birden geldi. En çok 
ödül alan ülkeler 26 ödülle Japonya, ardından 22 ödülle Çin, 
14 ödülle ABD, 13 ödülle ANZ (Avustralya & Yeni Zelanda) ve 
12’şer ödülle Çekya ve Türkiye’nin oldu. Özel kategorilerin 
kazananları; Başkanlık Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü, 
Pazarlama Ödülü ve Gıdayı Koruyan Ambalaj Ödülü ise Mayıs 
2021’de gerçekleşecek WorldStar Töreni’nde açıklanacak.

Türk Ambalaj Sektörü Yükselişini Sürdürüyor
Yarışmanın sonuçlarını değerlendiren Ambalaj Sanayicileri 
Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Türk Ambalaj Sektörü 
küresel alandaki yükselişini sürdürüyor. Burada ödül alan 
tüm firmalarımızı tek 
tek tebrik ediyorum. 
Ambalaj sektörü olarak 
ülkemizi yurt dışında 
başarılı bir şekilde 
temsil etmeye devam 
edeceğiz. Salgın 
dönemine rağmen 
12 firmamızın ödül 
kazanması bizleri 
gururlandırdı.” dedi

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen WorldStar 2021 Yarışması’nda Türkiye 12 ödül birden 
kazandı. Başkanlık Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü, Pazarlama Ödülü ve Gıdayı Koruyan Ambalaj Ödülü ise 
Mayıs 2021’de açıklanacak.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/worldstar-2021den-turkiyeye-12-odul-basin-bulteni

https://www.ambalaj.org.tr/tr/asiastar-2020-yarismasindan-turkiyeye-21-odul

AsiaStar 2020 Yarışmasından 
Türkiye’ye 21 Ödül

Asya’nın en iyi ambalajlarının yarıştığı AsiaStar 2020 Yarışmasının sonuçları açıklandı. Türkiye toplam 21 
ürünle AsiaStar 2020 Yarışmasında büyük başarıya imza attı. 13 ülke ve 174 ambalajın yarıştığı yarışmada 
Türk şirketleri 6 ürünle ödüle layık bulunurken, öğrenci kategorisinde ise Türkiye’yi başarıyla temsil eden genç 
tasarımcılar 15 ödül kazandılar.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/worldstar-2021den-turkiyeye-12-odul-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/asiastar-2020-yarismasindan-turkiyeye-21-odul
https://www.ambalaj.org.tr/tr/worldstar-2021den-turkiyeye-12-odul-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/worldstar-2021den-turkiyeye-12-odul-basin-bulteni
https://www.asianpackaging.org/awards-winner/
https://www.ambalaj.org.tr/tr/asiastar-2020-yarismasindan-turkiyeye-21-odul
https://www.ambalaj.org.tr/tr/asiastar-2020-yarismasindan-turkiyeye-21-odul
https://www.ambalaj.org.tr/tr/worldstar-2021den-turkiyeye-12-odul-basin-bulteni
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https://www.ambalaj.org.tr/tr/egitim-takvimi-2021

ASD Ambalaj Akademisi, ambalaj sektörünün bilgi ve yeterlilik 
kalitesinin arttırılması amacıyla teknik ve kişisel gelişim 
eğitimlerine 2021 yılında çevrim içi ( online) devam ediyor. 
“Ambalaj Sektörü için Covid-19 Önlemleri Eğitimi” 27 Ocak’ta, 
Özden OSGB işbirliğinde, İşyeri Hekimi ve Pandemi Danışmanı 
Dr. İsmail Hakkı Serin tarafından verildi. Eğitime 18 kişi katıldı. 
Eğitimde; Covid-19 hastalığını nasıl tanıyabilir ve ayırt edebiliriz? 
Testler ve kullanım şartları nelerdir? Aşıda güncel durum, Kişisel 
korunma önlemleri, İşyerinde alınabilecek korunma önlemleri, 
İşyerinde temaslı ve hasta yönetimi, Salgında stres yönetimi konu 
başlıkları detaylı olarak, örneklerle anlatıldı. Dr. İsmail Hakkı Serin, 
3 saat süren eğitim sonrası katılımcıların sorularını yanıtladı.

ASD Ambalaj Akademisi 2021 Yılı Eğitimlerine Başladı

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-genc-tasarimcilari-worldstara-damgasini-vurdu-basin-bulteni

Ambalajın Genç Tasarımcıları 
WorldStar’a Damgasını Vurdu

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 
katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde her 
yıl düzenlenen ve 2020’deki 16. Ambalaj 
Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda 
dereceye giren 16 öğrenci projesi, Dünya 
Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her 
yıl düzenlenen WorldStar Student’ta 
yarıştı. 219 projenin yer aldığı uluslararası 
yarışmada, Türk öğrencilerimiz ilk üçe 

girerek Altın ve Bronz ödüllerin sahibi oldu.
WorldStar Student 2020 yarışmasında 
farklı derecelerde ödüle layık bulunan 
öğrencilerimiz; 1 Altın ödül, 1 Bronz ödül, 
1 Pazarlama Altın ödülü ,1 Pazarlama 
Bronz ödülü, 1 Sürdürülebilirlik Gümüş 
ödülü ile 4 Mansiyon ödülü kazandılar. 
Ayrıca yarışmanın sertifika ödülü ise 10 
Türk projesine giderek toplamda 19 ödül 
Türkiye’nin oldu.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından her yıl düzenlenen 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci 
Yarışması’nda dereceye giren 16 proje Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar 

Student’da yarıştı. Türk öğrenciler ilk üçe girerek Altın ve Bronz ödüllerin sahibi oldu.

Ojo Rainbow Pencils Gardener Juice 

ASD Ambalaj Akademisi 2021 takvimine ulaşmak ve  eğitimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için web sayfamızı ziyaret ediniz; 

http://www.ambalaj.org.tr/files/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.PDF
https://www.ambalaj.org.tr/tr/egitim-takvimi-2021
https://www.ambalaj.org.tr/tr/egitim-takvimi-2021
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-genc-tasarimcilari-worldstara-damgasini-vurdu-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-genc-tasarimcilari-worldstara-damgasini-vurdu-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-genc-tasarimcilari-worldstara-damgasini-vurdu-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/egitim-takvimi-2021
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-genc-tasarimcilari-worldstara-damgasini-vurdu-basin-bulteni
https://tr.surveymonkey.com/r/QNKYL7R
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20-23 Ekim 2021’de Tüyap İstanbul’da gerçekleşecek Avrasya Ambalaj İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi 
Fuarı her yıl yurt içinden ve yurt dışından 1000’in üzerinde katılımcı yaklaşık 60.000 profesyonel alıcı ile buluşturuyor. 
2021 yılında hibrit modelde sunulan çözümler ile fiziksel ve dijital platformlar üzerinden katılımcılar ve ziyaretçiler 
dijital dünyanın olanaklarını da kullanarak bir araya gelecek. 

Avrasya Ambalaj Hybrid+ 20-23 Ekim 2021
2021’in En Büyük Ambalaj Etkinliğinde Buluşalım

Bir tıkla yeni iş bağlantıları parmaklarınızın ucunda!
500’ün üzerinde firmanın yerini şimdiden onayladığı Avrasya 
Ambalaj İstanbul 2021 Fuarı’nda, online iş ağı platformu Business 
Connect üzerinden katılımcılar ve ziyaretçiler sanal ortamda bir 
araya gelecek, görüşme ayarlayabilecek ve iletişimlerini buradan 
sürdürebilecekler. Bu online hizmet sayesinde katılımcılar 
potansiyel müşterilerinin ve yeni iş ortaklarının sadece bir tık 
uzağında olacak. 

Business Connect Programı ile networking günlerini 
kaçırmayın!
Avrasya Ambalaj İstanbul 2021 Fuarı’nda, katılımcıları,  fiziksel 
fuarın yanı sıra Tüyap bünyesinde geliştirilen Akıllı Eşleştirme 
Sistemi ve Business Connect üzerinden yurt içi ve yurt dışından 
profesyoneller ile buluşturarak etkin bir ticaret platformu olarak 
hizmet vermeye devam ediyor.  

16 Eylül 2021 tarihinde  ambalaj baskı, oluklu mukavva – kağıt 
– karton ambalaj üretim ve konverting teknolojileri konusunda 
faaliyet gösteren katılımcılar için bulunmaz fırsat olan “Printpack 
& Converting Networking Günü” gerçekleştirilecek. 

21 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek “Gıda ve İçecek 
Networking Günü”nde, gıda ve içecek sektöründen oluşan yurt 
içinden ve yurt dışından alıcılar; ambalaj ürünleri, ambalaj 

makineleri, gıda işleme / paketleme makineleri grubundan 
firmaları bulabilecekler. Alım yapmak veya distribütör olmak 
isteyen profesyoneller, gıda ve içecek sektörüne hizmet veren 
katılımcılarla buluşabilecekler.

22 Eylül 2021 tarihinde ise gıda ve içecek dışındaki tüm 
sektörleri kapsayan “Endüstriyel ve Tüketici Ürünleri Networking 
Günü”nde ambalaj ürünleri, ambalajlama makineleri / 
otomasyon konularında alım yapmak veya distribütör olmak 
isteyen yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçiler, katılımcılarla 
buluşabilecekler.

500’ün üzerinde firma Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nda 
fiziksel ve dijital ortamda alıcılarla yüz yüze buluşmak için 
yerini şimdiden aldı.
Yerel ve uluslararası katılımcıları, nitelikli sektör profesyonelleri 
ile hem yüz yüze hem de dijital olarak buluşturacak Dünyanın 
ve bölgesinin en kapsamlı ve etkili fuarlarından 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.

Fuarımıza katılımınız için daha fazla bilgiyi team@PackagingFair.com 
adresine eposta göndererek alabilirsiniz.

Fuar Proje Ekibine ulaşmak için:
www.packagingfair.com  -  team@packagingfair.com  

mailto:?subject=
http://www.packagingfair.com
mailto:team%40packagingfair.com?subject=
http://www.packagingfair.com


Dünya Bankası, 
Türkiye’de organize 
sanayi bölgelerine 
300 milyon dolarlık 
finansman temin 
edeceğini duyurdu. 
Dünya Bankası’ndan 
yapılan yazılı 
açıklamada, projenin OSB’lerde temel ve “yeşil” altyapıya 
yapılacak yatırımları destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada finansman ile ilgili şu detaylara yer verildi: 
Kredinin küçük bir bölümü de yenilikçiliğe, OSB’leri bilim 
ve araştırma kuruluşları, akademik kuruluşlar ile bir araya 
getiren eğitim merkezlerine yapılacak yatırımlar yoluyla 
OSB’lerin rekabet gücünün arttırılmasına ayrılacak. Proje, 
büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlikten oluşan üç 
stratejik alan üzerinde odaklanacak. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) tarafından uygula-
nacak olan 300 milyon dolar tutarındaki yeni Türkiye 
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Projesi, temel altyapıya 
yapılacak yatırımları (yeni yollar, su ve doğal gaz boru 
hatları, elektrik hatları ve lojistik tesisleri gibi) ve “yeşil” 
altyapıya yapılacak yatırımları (örneğin iyileştirilmiş enerji 
ve su verimliliği olanakları, ileri atıksu arıtma tesisleri, 
enerji açısından verimli binalar, LED sokak aydınlatma-
ları, güneşi, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji 
varlıkları) destekleyecek.

Kaynak: www.worldbank.org/tr 
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Dünya Bankası’ndan 
Organize Sanayi Bölgelerine 
Finansman Paketi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
Beştepe Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 17 Şubat 2021 
tarihinde düzenlenen “İklim 
Değişikliğiyle Mücadele 
Toplantısı”nda Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin 
iklim değişikliğiyle mücadelesini 
ve hedeflerini ortaya koyan “İklim 
Değişikliğiyle Mücadele Sonuç 
Bildirgesi”ni kamuoyuna açıkladı.
Kurum yaptığı konuşmada, 
iklim değişikliği meselesinin 
uluslararası kurumların, liderlerin 
ana gündem maddelerinden 
biri olduğunu söyledi. Küresel 
bir kriz olan bu meselenin 
ülkelerin var olma, yok olma, 

zenginliklerini kaybetme 
veya koruma ve gelecek 
nesillerin güzel bir dünyada 
yaşayıp yaşayamayacağı 
meselesi olduğunu belirten 
Kurum, “Özellikle son 50 yılda 
tüm devletler, dünyamızın, 
iklim değişikliği nedeniyle, 
önümüzdeki dönemde geri 
dönüşü mümkün olmayan bir 
yıkımla yüz yüze kalacağını 
görmektedir. İklim değişikliğiyle 
mücadele, etkileri bakımından 
COVID-19 sonrasında dünyanın 
en önemli gündem maddesi 
olacaktır. Bu nedenle sorumluluk 
bütün dünyanındır, hepimizindir” 
dedi. 

Bakan Kurum: İklim 
Değişikliğiyle Mücadele 
Raporu’nu Açıkladı 

CHEP Logolu Çivi Dönemini Başlattı
CHEP, mülkiyet hakkı tümüyle kendisine ait olan ‘’Mavi Paletlerin’’ 
yasa dışı kullanımını engellemek için paletlerini CHEP logolu 
çivilerle üretmeye başladı.  Konuyla ilgili açıklama yapan CHEP 
Türkiye Kıdemli Saha Operasyonları Müdürü Serhat Enyüce 
“CHEP olarak, hızlı tüketim ürünleri, gıda, içecek ve perakende 
sektörlerine endüstriyel ahşap paletlerden çeyrek plastik palet 
teşhir çözümlerimizle hizmet veriyoruz. Üretim hatlarından ürünün 
son kullanıcıya ulaştırıldığı ana kadar tüm tedarik zinciri sürecinde 
yer alıyoruz. Kalite standartlarındaki sürekliliğimiz sayesinde 
ürün hasarını ve otomatik sistemlerdeki aksaklıkları azaltıyor, 
yaşanabilecek gıda ve ürün israfının da önüne geçiyoruz” dedi. 
Enyüce, sözlerine şöyle devam etti: “yaşadığımız en büyük sıkıntı, 
paletlerimizin çalınması, mülkiyet hakkı olmayan kişiler tarafından 
kullanılması ya da satılması oluyor. Bu durumun önüne geçmek 
için paletlerimize “CHEP’in mülküdür” gibi ibareler ekledik. Son 
olarak, paletlerimizi CHEP logolu çivilerle üretmeye başladık. Bu 
tedbirlerimizle birlikte paletlerimizin daha kolay ayırt edilmesini ve 
her zaman sistem içinde yer almasını sağlayacağız.” 

CHEP paletlerinin tamamen ticari ormanlardan elde edilmesi, 
kalite sürekliliğini sağlayan ve çevresel performansını yükselten 
en önemli kriterler arasında yer alıyor.

“İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi”ne bağlantıdan ulaşabilirsiniz; 
https://bit.ly/3sr5g18 

mailto:https://bit.ly/3sr5g18?subject=
http://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-akademisi.html 
https://bit.ly/3sr5g18
https://bit.ly/3sr5g18
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Atık ekmeklerden biyopolimer 
üreten yerli girişim Plastic 
Move, ilk ürün denemesini 
Evyap ve Sarten iş birliğinde 
gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği ile ticaret yapan, 
Avrupa Yeşil Mutabakatı 
kapsamında kullandıkları plastik 
oranlarını azaltmaya çalışan ve 
üretimlerini standardize etmek 
isteyen firmalar için yüksek değer 
önerili katkı hammaddeleri 
sunan Plastic Move, bu 
doğrultuda şirketlerin plastik 
kullanım oranını şimdilik yüzde 

20 oranında azaltıyor. 
Bunu da gıda ve tarım 
atıklarından elde 
ettikleri düşük maliyetli 
bir biyopolimer ile 
sağlıyor.
Plastic Move’un atık 
ekmeklerden ürettiği 
biyopolimer Evyap 
ürünlerinden, ambalajı  
Sarten  firmasına 
tarafından yapılan 
2,5 litre Işıl ve 4 litre 
Fax markalı sabun 
ambalajlarının kapak 

üretiminde denendi.

Mart 2019’da İstanbul’da 
kurulan Plastic Move, yılda 
5 milyar gibi sayılara ulaşan 
atık ekmeklerden biyoplastik 
katkı hammaddesi üreten bir 
yerli girişimdir. Ürettiği her 1 
kilogram plastik ile 6 kilogram 
karbondioksit salımını önlüyor. 
B2B olarak hizmet veren 
firmanın ürettiği  filament, 
tek kullanımlık plastikler vve 
fleksibıl (esnek) - rijit (sert) 
ambalajlama alanlarında 
kullanılabilmektedir.

Plastic Move İlk Ürün Denemelerini 
Evyap ve Sarten ile Yaptı 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, sermaye 
piyasalarının haber platformu Kamuyu Aydınlatma Platformu 
benzeri bir projenin tarım sektörü için de oluşturulması yönünde 
hazırlıklar olduğunu açıkladı. Kırali yaptığı açıklamada “ TÜRİB tarım 
piyasasında güvenilir ve öngörülebilir bir piyasa hedeflemekte, TÜRİB 
ve lisanslı depoculuk sistemi tarafından üretilen veriler ile tarım 
piyasası katılımcılarının ihtiyaç duyduğu diğer verilerin işlevsel bir 
şekilde yayımlamak amacıyla Tarım Aydınlatma Platformu’nu hayata 
geçirilmesinin planlamaktadır” dedi. 

TAP bilgi portalı özelliği ile yatırımcıların yatırım kararlarını almasında 
ve piyasada fiyat oluşumunun anlaşılmasında yardımcı olacak bir araç 
olarak planlanmaktadır. Ek olarak, akademisyenler ve araştırmacılar 
tarafından hazırlanan araştırma raporları ile tarıma ilişkin bilgilerin 
tek bir yerden anlaşılır ve işlevsel bir şekilde piyasa katılımcılarının 
erişimine sunulması hedeflenmektedir.

Kaynak: www.bloomberght.com

Rekabet Kurulu, Trakya Et ve Süt 
Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin yüzde 
77 hissesinin Ürdün merkezli 
Siniora Food Industries tarafından 
devralınmasıyla ilgili anlaşmaya onay verdi. Ürdün merkezli Arap 
Filistin Yatırım Şirketi (APIC) iştiraki olan Siniora Food Industries 
Company, Trakya Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin hisselerini 
28,3 milyon dolara satın alarak, Türkiye’deki faaliyetlerine resmi 
olarak başladı.

APIC Başkanı Tarek Aggad konuya ilişkin yaptığı açıklamada; bu satın 
almanın bölgesel ve küresel ölçekte pazar payını artırma stratejisinin 
bir parçası olduğunu, Türkiye pazarının Avrupa ve küresel pazarlara 
ulaşmada kendileri için önemli konumda bulunduğunu belirtti. 
Polonez İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Boran Uzun ise “Siniora 
1920’de kurulmuş olan, 100 yıllık geçmişe sahip bir marka. Bu 
yatırım, her iki markanın da büyüme stratejisini destkleyecek ve 
rekabet gücünü artıracak olan stratejik bir adımdır.” dedi.

KAP’ı Örnek Alan 
Yeni Platform TAP Geliyor

Polonez’in Devralınması 
Tamamlandı

GS1 Global Yönetim Kurulu’na 
Türkiye’den Üye 
Migros, İcra Başkanı Özgür Tort’un 
Dünya Perakende Başkanlığı’nı 
üstlendiği Consumer Goods 
Forum (CGF) tarafından GS1 
iş birliğinde yürütülen ürün 
bilgilerinin dijitalleştirilmesi ve 
standartlaştırılması projesinin 
Türkiye kanadına öncülük ediyor. 
Özgür Tort, çalışmanın küresel 
işleyişine de katkı sağlayabilmek adına GS1 Global Yönetim 
Kurulu’na Türkiye’den ilk ve tek üye olarak katıldı. 

Perakendeci ve üretici arasında tutarlı bilgi akışı ve şeffaflık 
sağlamayı amaçlayan proje tamamlandığında tüketiciler 
hem mağaza hem de online alışverişlerinde çok daha detaylı 
ve doğru bilgiye ulaşabilecek. Tort, “Tüketici ürünün her 
bilgisine ulaşabildiği ve bu bilgiler her ürün için aynı standartta 
sunulduğu zaman gerçek müşteri deneyiminden söz edebiliriz. 
Bu sistem sayesinde artık ürünlerin ambalajları değil, verileri 
konuşacak. Böylece müşterilerimiz ürünlerde kimlik kontrolü 
yapabilecek. Sektöre yol gösterici olması adına, ilk adımı 
Migros olarak biz attık ve özgün markalı gıda ürünlerimizin 
tamamını GS1 Barkod Doğrulama sistemine geçirdik. Tedarikçi 
firmalarımızı sisteme katılmaya davet ettik” dedi.

Migros’un GS1 Türkiye iş birliğinde yürüttüğü girişime Bahçıvan, 
Colgate Palmolive, Eti, Hayat Kimya, Nestle, Numil, P&G, Yaşar 
Birleşik Pazarlama başta olmak üzere 19 üretici firmanın dahil 
olması ile 2.400’e yakın ürünün 7 temel ürün bilgisi GS1 Barkod 
Doğrulama sistemine kaydedildi. 2021 sonuna kadar Migros’ta 
satılan tüm ürünlerin sisteme tanımlanması hedefleniyor.  
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Islak mendil üretiminde Türkiye’nin önde gelen firmalarından olan 
Sapro, Avrupa’ya yönelik çalışmalarına yeni bir atılım getirecek 
olan Bulgaristan fabrikasını Ocak ayı itibarıyla faaliyete geçirdiğini 
açıkladı. Markalı (private label) ürünlerini 6 kıtada 70’den fazla 
ülkeye ihraç eden Sapro, yeni fabrikada yıllık 45 milyon paket ıslak 
mendil üretmeyi hedefliyor. 

Bulgaristan’daki yatırımın Avrupa’ya açılan en büyük kapı olduğunu 
belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran, Silivri’de hali 
hazırda 73 bin metrekarelik tesislerde üretimin büyük bir ivmeyle 
sürdüğünün altını çizdi. Zincirkıran, “Dünyanın 6 kıtasına ihracat 
yapıyoruz ve farklı ülkelerde 7 depomuz mevcut. Ancak üretimi 
Türkiye dışına taşımaya Bulgaristan’da başlatmak istedik. Burası 
Silivri’deki tesislerimize sadece 300 kilometre uzakta. Avrupa’daki 
talepleri karşılamak adına bu faaliyeti çok önemsiyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Bulgaristan fabrikası için yaklaşık 5 milyon dolarlık bir yatırım yapan 
Sapro, 2020 yılında  ihracatta yüzde 40 büyüme gerçekleştirdi. 
Sapro A.Ş., İKMİB verilerine göre ıslak mendil ihracatında 2019 
yılında ilk sırayı aldı.

Sapro Bulgaristan 
Fabrikasını Açtı

Türkiye Ambalaj Meclisi Mart Ayı Toplantısını 
Çevrim İçi Gerçekleştirdi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Türkiye Ambalaj Meclisi 11 Mart 2021 
Perşembe günü online / çevrim içi toplandı. 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil ve 
TOBB Ambalaj Meclisi Başkanı Mustafa Tacir 
Başkanlığında yapılan toplantıda, ilk olarak 
daha önceki toplantıda alınan kararlar gözden 
geçirildi. 

Toplantının bir diğer gündem maddesi olan 
Avrupa Yeşil Mutabakatı (The European 
Green Deal) ve ambalaj sektörüne etkisi 
değerlendirildi. Plastik hammaddesinde fiyat 
artışı konusu  katılımlarıyla kapsamlı olarak ele 
alandı.

V-Block Teknolojisi 
Paşabahçe’de
Şişecam’ın 
geliştirdiği, cam 
yüzeylerdeki virüs 
ve bakterileri etkisiz 
hale getiren özel 
kaplama teknolojisi 
V-Block, Paşabahçe 
ile hayat buluyor. 
Paşabahçe’nin 
V-Block ürün serisi meşrubat, su, çay badakları; çay 
tabağı, kulplu bardaklar, kaseler gibi birçok farklı üründen 
oluşuyor. Pandemi döneminde evde, otelde, restoranda, 
hayata karıştığınız her yerde V- Block Teknolojisi’ne sahip 
cam ev eşyası ürünlerinin küresel salgına karşı sürdürülen 
mücadeleye de önemli ölçüde katkı sağlaması hedefleniyor. 

Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde geliştirilen 
V-Block Teknolojisi, özel formülü ve uygulama tekniği 
sayesinde, 7/24 hijyen sağlıyor. Antimikrobiyal V-Block 
Teknolojisi ile kaplanmış cam ev eşyası ürünlerinin yüzeyleri, 
test edilen virüs ve bakteriler üzerinde yüzde 90- 99,5 arasında 
değişen oranlarda, Covid-19 (SARS-COV2) virüsü üzerinde ise 
yüzde 94,1 oranında etkili. Akredite laboratuvarlar tarafından 
test edilen ve etkinliği T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylanan V- Block Teknolojisi ile üretilen Paşabahçe ürünleri, 
bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olduğu gibi çizilmelere 
karşı da son derece dayanıklı olan özel kaplamaya sahip. 
Paşabahçe V-Block ürünleri, ultra hijyen ihtiyacı olan tüm 
tüketiciler ve işletmelerin pandemi dönemindeki kaygılarını 
ortadan kaldırmaya yönelik çözüm sunuyor.
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Almanya’da Tedarik Zinciri Yasası 
Adlı Yeni Bir Düzenleme Gündemde
Küresel çapta faaliyet yürüten büyük Alman 
şirketlerini gelecekte insan hakları, çocuk 
işçiliği, doğal kaynaklar ve iklim koruma konu-
sunda daha fazla sorumluluk altına alacak 
olan Tedarik Zinciri Yasası üzerinde Alman-
ya’daki hükümet ortakları uzlaştı. Hazırlanan 
yasa tasarısının bakanlar kuruluna gelmesi, 
yaz tatiline girilmesinden önce de oylanarak 
Federal Meclis’ten geçmesi planlanıyor.

Kökeni, 2011 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Ekonomi 
ve İnsan Hakları İçin Temel Prensipler Kararnamesi’ne 
dayanan Tedarik Zinciri Yasası 1 Ocak 2023’den itibaren 
kademeli olarak yürürlüğe girecek. Almanya tarihinde önemli 
bir paradigma değişimi olarak da kabul edilen kanun, küre-
sel çapta faaliyet yürüten Alman şirketlerin tedarik zincirinin 
bütününde sorumluluk üstlenmesini öngörüyor.

Türkiye yasanın neresinde?
Almanya Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılında Tür-
kiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmi önceki yıla oranla 
yüzde 8,6 düşüş göstererek 33 milyar 400 milyon euro oldu. 

Rusya ve Çin’in ardından Almanya, Tür-
kiye’nin en fazla ithalat yaptığı üçüncü 
ülke. Almanya’nın Türkiye’ye ihraç ettiği 
ürünlerde ağırlığı motorlu taşıtlar, oto-
motiv yan sanayi ürünleri, makineler ve 
kimyasal ürünler oluştururken, Türki-
ye’nin Almanya’ya ihraç ettiği ürün-
lerde ağırlığı tekstil ve deri mamulleri, 
motorlu taşıtlar oluşturuyor ancak gıda 

ürünleri ve makineler de giderek önem kazanıyor.

1980’den bu yana yaklaşık 15 milyar 500 milyon dolar yatırım 
ile Almanya Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcılar arasın-
da geliyor. Türkiye’de faaliyet yürüten Alman veya Türk iştiraklı 
Alman şirketlerin sayısı 7 bin 500’i geçti. Almanya, Türkiye’deki 
patent başvurularında da 2017 yılında ABD ve Japonya’nın 
da önünde gelerek 2 bin 44 başvuruda bulundu.1985 yılından 
beri Alman ekonomisi Türkiye’de Alman-Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından da temsil ediyor ve Oda’nın yaklaşık bin 
civarında üyesi bulunuyor.

Kaynak: www.dw.com/tr

Coca-Cola’dan Geri 
Dönüştürülebilir Kâğıt Şişe

Çin, ABD’yi Geçerek AB’nin 
En Büyük Ticaret Ortağı Oldu

Coca-Cola, şirket stratejisi 
ve World Without Waste 
(Atıksız Dünya) vizyonun 
bir parçası olarak 2030 
yılına kadar şişe ve metal 
kutularının yüzde 100’ünü 
geri dönüştürmeyi hedefli-
yor. Sıfır atık taahhüdünü 
desteklemek amacıyla, 
geri dönüştürülebilir şişe 

tasarımında da çalışmalar yürütüyor. Danimarkalı girişim The 
Paper Bottle Company (Paboco) ile iş birliği içinde oluşturulan 
sürütülebilir kaynaklı kâğıt şişe örneği bunlardan bir tanesi.

Gazlı içeceklerin uygun bir şekilde korunmasını sağlayan 
ve aynı zamanda geri dönüştürülebilen kâğıt şişe ince bir 
plastik katman içeriyor. Bu şişenin sağlam olmasını sağlıyor. 
Ancak bu çok az plastik oranına rağmen şişe yüzde 100 geri 
dönüştürülebiliyor. Coca-Cola’nın Macaristan’da sunduğu 
meyveli aromalı bitki bazlı içeceği AdeZ ile kâğıt şişelerin 
deneme süreci başlayacak. Macaristan’da bir çevrim içi 
perakendeci aracılığıyla yapılacak satışlarda 250 ml’lik 2000 
şişe dağıtıma sunulacak. Bu sayede teknik aksaklık yaşanan 
konularda çözümler için adımlar atılacak. 

Çin, 2020’de ABD’yi geçerek Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük 
ticaret ortağı haline geldi. Çin ile AB arasındaki ithalat ve 
ihracatın toplam değeri geçen yıl 709 milyar dolara ulaştı. AB 
ile ABD arasındaki ticaret ise 671 milyar dolarda kaldı.

2020’nin ilk çeyreğinde koronavirüs salgını nedeniyle Çin 
ekonomisi daralma kaydetse de, daha sonra toparlandı. 
Bunda AB’den talep artışı da etkili oldu. Dünyanın en büyük 
ekonomileri arasında sadece Çin 2020’de büyüme kaydetti.

Çin, Avrupa’dan otomobil ve lüks mallar satın aldı ve Avrupa 
pazarının sağlık ekipmanı ve elektronik ürünlere talep 
artışından faydalandı. AB İstatistik ofisi Eurostat’a göre, 
2020’de Çin AB’nin ana ticaret 
ortağı oldu. Bunda, ithalattaki 
yüzde 5,6 ve ihracattaki yüzde 
2,2’lik artış rol oynadı. Eurostat 
verileri, AB ile Çin arasındaki 
ticaret açığının da Çin lehine 
artmaya devam ettiğini ve 199 
milyar dolardan 219 milyar 
dolara yükseldiğini gösteriyor.

Kaynak: www.bbc.com 
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İngiltere Dünyanın 
İlk Uçan Otomobil 
Havalimanını İnşa Ediyor

Tayvan’daki Kuraklık 
Küresel Çip Üretimini Vurdu

İngiltere’nin Coventry şehrinde uçan otomobiller 
ve drone’lar için bir havalimanı inşa edilecek. 
Hava taksilerinin şehir merkezlerinde nasıl çalışa-
cağını göstermeyi amaçlayan projenin bu yılın 
sonuna doğru hayata geçmesi bekleniyor.

İngiliz start-up Urban-Air Port, uçan otomobillerin 
gökyüzüne çıkması için gereken altyapıyı 
geliştirmek amacıyla Güney Koreli otomotiv devi 
Hyundai Motors ile ortaklık kurdu. Kasım ayında 
ziyarete açılması beklenen ve Urban Air Port adı 
verilen havalimanında uçan otomobillerin yanı 
sıra yolcu taşıyan drone’lar ve dikey kalkış ve iniş 
(eVTOL) araçları da yer alacak. Bununla birlikte 
Urban-Air Port, sıfır emisyonlu yeni hava taşıtları 
geliştirmeyi amaçlayan bir hükümet programı 
tarafından seçildi ve havaalanının Coventry şehir 
merkezindeki geçici kurulumunu finanse etmeye 
yardımcı olmak için 1,2 milyon sterlin (yaklaşık 12 
milyon Türk lirası) hibe kazandı.

Küresel çip talebindeki artışa yetişmekte 
zorlanan elektronik sektörüne bir darbe de 
Tayvan’da yaşanan kuraklıktan geldi. Çip 
fabrikaları, üretim için ihtiyaç duydukları suya 
erişmekte sorun yaşıyor. Bu durum, ülkedeki çip 
üretimini artırma planlarına da zarar veriyor.

Tayvan dünyanın en büyük çip üreticileri arasında yer alıyor. Dünya çapında 
sokağa çıkma kısıtlamaları bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik cihazlarda 
talep patlamasına yol açmış, kısıtlamalar nedeniyle tedarik, üretim ve dağıtımda 
sorun yaşayan üreticiler talebe yetişemez hale gelmişti.

ABD’de Başkanlık Kararnamesi
Buna ek olarak küresel otomobil piyasasının da son aylarda canlanmaya başla-
ması, otomobillerin çok sayıda çip içermesi nedeniyle talebi daha da artırıyor. 
Modern araçlarda yüzden fazla mikro işlemci çipi bulunabiliyor. ABD merkezli 
otomotiv şirketi General Motors, piyasadaki çip kıtlığının kâr beklentilerini 2 mil-
yar dolara kadar düşürebileceğini açıkladı. Ford ve diğer üreticiler de otomobil ve 
kamyon üretimlerinin etkilendiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden bir başkanlık kararnamesi ile ülkede yerli çip üretimini 
artırmanın yollarının üzerine 100 gün içinde bir rapor hazırlanmasına karar verdi. 
Ada ülkesi Tayvan gelen talep üzerine ABD, Almanya ve Japonya’ya yardımcı 
olma sözü verdi. Fakat son kuraklık, Tayvan’ın bu talebi karşılamasını zorlaştı-
rıyor. Hükümet işyerlerinin kullanabileceği su miktarına kısıtlama getirdi. Bunun 
üzerine TSMC ve United Microelectronics’in de aralarında yer aldığı büyük çip 
üreticileri, tesislerine kamyonla su taşımanın yollarını aradıklarını açıkladı.  TMSC 
günde 156 bin ton suya ihtiyaç duyduğunu paylaştı.

Kaynak: www.bbc.com   

Avustralya’da Metal Ambalaj Tüketim ve 
Geri Dönüşüm Verileri (2018-2019)

Avustralya’da yeniden metal ambalaj üretmek için alüminyum 
kutu sac veya kalay kaplı çelik sac üretimi bulunmamaktadır 
ve toplanan tüm metal ambalaj atıkları geri kazanım amacıyla 
ihraç edilmektedir. 

Geri kazanılmış metaller yüksek bir değere 
sahip olmasına rağmen, 2017-2018 yıllarında 
metal ambalajların ancak yarısından biraz 
daha az bir kısmı (%48) Avustralyalı tüketiciler 
tarafından geri kazanım yönetim sistemine 
dahil edilmiştir.

Şu an için Avustralya’nın büyük metal 
ergitme fabrikalarında, neredeyse sadece 
saf malzeme kullanılıyor, geri kazanılmış 
metaller kullanılmıyor. Bu fabrikalar 

ambalajdan ziyade, endüstriyel ürünler (demiryolu 
rayları ve pencere profilleri gibi) için çelik ve alüminyum 
malzemeler üretiyorlar. Avustralya’da henüz tasarı 

aşamasında olan yeni metal ergitme 
tesislerinin açılması halinde, bu durum 
önümüzdeki yıllarda değişebilir.

Tüketici tarafından kullanım sonrasında 
atılmış alüminyum içecek kutuları için geri 
kazanım oranı büyük bir farkla en yüksek 
orana sahip. Bu durum, malzemenin değe-
rini ve hem kaynağında ayrı toplama hem 
de depozito toplama sistemleri aracılığıyla 
yüksek geri kazanıma sahip içecek ambalaj-
larındaki kullanım yoğunluğunu da ortaya 
koymaktadır.

Makalenin tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz; 
https://www.ambalaj.org.tr/tr/avustralyada-metal-ambalaj-tuketim-ve-geri-donusum-verileri

https://www.ambalaj.org.tr/tr/avustralyada-metal-ambalaj-tuketim-ve-geri-donusum-verileri
https://www.ambalaj.org.tr/tr/avustralyada-metal-ambalaj-tuketim-ve-geri-donusum-verileri
https://www.ambalaj.org.tr/tr/avustralyada-metal-ambalaj-tuketim-ve-geri-donusum-verileri
https://www.ambalaj.org.tr/tr/avustralyada-metal-ambalaj-tuketim-ve-geri-donusum-verileri


MAKRO EKONOMİK GÖRÜNÜM

Ekonomik Veriler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Bu verilere göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 1,8 büyüdü.  Ekonomi 2020 yılının son üç ayını kapsayan yılın dördüncü 

çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,9 büyüdü. Türkiye ekonomisi 
yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme kaydetmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 
büyüme verisinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Küresel sağlık krizinin 

damga vurduğu 2020’yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel 
önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve 
sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ, Ekonomik güven 
endeksi Ocak ayında 96,2 iken, Şubat ayında %0,5 
oranında azalarak 95,8 değerine düştü. Ekonomik 
güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), 
hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki 
düşüşlerden kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi bir 
önceki aya göre Şubat ayında %0,3 oranında azalarak 
108,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,4 
oranında azalarak 100,4 değerini, inşaat sektörü güven 
endeksi %1,3 oranında azalarak 83,1 değerini aldı. 
Tüketici güven endeksi %1,5 oranında artarak 84,5 
değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi 
%0,4 oranında artarak 108,9 değerini aldı.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE),
2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,22, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,92, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %27,09 ve on iki aylık 
ortalamalara göre %15,14 artış gösterdi. Sanayinin 
dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve 
taşocakçılığında %17,32, imalatta %29,57, elektrik, 
gaz üretimi ve dağıtımında %0,68, su temininde 
%27,31 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin dört 
sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve 
taşocakçılığında %0,14 azalış, imalatta %1,56 artış, 
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,73 azalış, su 
temininde %1,06 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi 
gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,05, 
dayanıklı tüketim malında %0,85, dayanıksız tüketim 
malında %2,44, enerjide %0,68 artış, sermaye 
malında %0,48 azalış olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) 
2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara 
göre %12,81 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın 
aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana 
gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim 
ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna 
karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek 
olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, 
%22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve 
hizmetler oldu.

Ekonomik 
Güven 

Endeksi
% 0,5 azaldı

Tüketici Fiyat 
Endeksi 

(TÜFE) Aylık
% 0,91 arttı

Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi 
(Yİ-ÜFE) Aylık
% 1,22 arttı

% 
0,5

% 
0,91

% 
1,5

% 
1,22

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ, Türkiye İstatistik Ku-
rumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği 
ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından 
hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici 
güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %1,5 
oranında arttı; Ocak ayında 83,3 olan endeks, Şubat 
ayında 84,5 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut 
dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ocak ayın-
da 63,7 iken, Şubat ayında %4,1 oranında artarak 66,3 
oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik 
durum beklentisi endeksi Ocak ayında 88,2 iken, 
Şubat ayında %4,0 oranında artarak 91,7 oldu. Geçen 
12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde da-
yanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 
endeksi Ocak ayında 97,3 iken, Şubat ayında %1,9 
oranında azalarak 95,5 oldu.
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Tüketici 
Güven 

Endeksi
1,5 oldu
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Yayla Yemek Hazır ailesi, seriye yeni eklenen 
etli yemekleri, pirinç pilavları ve meyve 
hoşafları ile büyüyor. Yayla Agro’nun yenilikçi 
markası Yemek Hazır ürünleri; hijyenik ve 
standartlara uygun bir ortamda pişirilerek 

sofralara taşınıyor.  Soğuk zincire ihtiyaç 
duymayan ambalajlar içerisinde yer alan 
yemeklerin besin değerini ve lezzetini 
koruyor. Yemek Hazır ailesi şimdi çorba, pilaki 
ve bulgur pilavlarına eklenen etli kuru fasulye, 
etli nohut yemeği, nohutlu pirinç pilavı, 
şehriyeli pirinç pilavı, garnitürlü pirinç pilavı, 
basmati pirinç pilavı ve kayısı - üzüm - karışık 
hoşaf seçenekleri ile genişledi. Yemek Hazır 
ürünleri ambalajından çıkartılıp tencerede 
ya da tavada, ister ambalajıyla birlikte 
mikrodalga fırında ısıtılabiliyor. 

Freşa Extra Vitaminli serisinde yer alan Nar, 
Mandalina ve Elma aromalı maden suları, 
kış hastalıklarına karşı önlem almada yar-
dımcı olmayı hedefliyor. Freşa yeni serisin-
de, maden suyuna extra vitamin ekleyerek, 
daha da sağlıklı bir hale dönüşmek için kış 
aylarında yetişen C vitamini oranı yüksek 
meyveleri tercih ediyor. Besin değeri yüksek 
olan elma, turunçgiller arasında yer alan 
mandalina, antioksidan içeriği en yüksek 
olan meyve türleri arasında yer alan nar 
ile günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 
40’ından fazlasını karşılıyor.  Ürünlerde; Vi-
tamin B6, folik asit, biotin, vitamin B12 gibi 
vitaminler de yer alıyor. Freşa Extra Vitamin 
serisi içeriğine uygun renkte tasarımlarıyla 
cam ambalajlarda  satışa sunuluyor. 

Ekici, yeni ürünü ile tek bir ambalajda 3 
ayrı peynir lezzeti sunuyor. Sofralarında 
çeşitliliği sevenler için pratiklik sunan ‘Lezzet 
Paketi’nde markanın favori ürünlerinden olan 
Klasik Beyaz Peynir, Taze Kaşar ve İzmir Tulum 
Peyniri yer alıyor. Lezzet Paketi Ocak ayı 
itibarıyla Carrefoursa ve birçok yerel market 
zincirlerinde satışa sunuldu. Tüketicilere 30’a 
yakın peynir çeşidi sunan Ekici, “Kaliteli ham 
maddeden kaliteli ürün üretilir” felsefesiyle 
ve yüksek süt oranları ile üretim yaptığını 
taahhüt ediyor. 

Cif, tüketicilerinin değişen 
ihtiyaçları doğrultusunda 
ürün portföyünü 
geliştirmeye devam ediyor. 
Pandemi dönemde ev içi 
yaşam alanlarının yanı 
sıra dış alanlarda da artan 
hijyen ihtiyacına yönelik 
olarak geliştirilen Cif Ultra 
Hijyen Alkol Bazlı Sprey, 
pratik kullanımı ile sık 
temas edilen yüzeylerde 
hijyen sağlamayı 
hedefliyor. İçeriğinde 
yüzde 80 alkol bulunan 
Cif Ultra Hijyen Alkol Bazlı 
Sprey, her kullanımda 
geriye ferah bir koku 
bırakıyor. Cif Ultra Hijyen 
Alkol Bazlı Sprey evde 
ve dışarıda taşınabilecek 
üç farklı ebatta ambalaj 
seçeneğiyle süpermarketler 
ve e-ticare kanallarında 
satışa sunuluyor.

Cif’ten Alkol 
Bazlı Sprey

Ekici’den Aynı 
Ambalajda 3 Farklı 
Lezzet 

Freşa Extra’dan 
Vitaminli Seri 

Yayla Yemek Hazır Serisini Genişletti
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