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Geçen yıl 5,1 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ambalaj 
sektörünün çatı kuruluşu ASD, 13. Olağan Genel Kurulu’nu 
gerçekleştirdi. Derneğin Genel Kurulu’nda tek aday olan Zeki 
Sarıbekir oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Sektör için çalışmaya devam
Genel kurul sonrası yaptığı açıklamada Zeki Sarıbekir, “ASD’nin 
yeni dönemde de başkanı seçilmekten dolayı son derece 
gururluyum. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarımızdaki 
arkadaşlarımızla sektörümüz için çalışmaya devam edeceğiz. 
Ambalaj sektörü olarak ülke ihracatımıza hiç durmadan katkı 
sunmaya devam ediyoruz. 2020 yılında 5 milyar 147 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirip bir önceki yıla göre miktar olarak 
yüzde 12, değer olarak ise yüzde 9 artış yakaladık. Ayrıca 
ambalaj sektörü olarak geleceğe ve yeniliklere hızlı bir şekilde 
adapte olarak kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Pandemiyle birlikte dünyadan Türkiye’ye doğru bir talep 
oluştu. Bizlerin çalışmalarını sürdürmesi; gıda, ilaç ve 
temizlik ürünleri sektörleri başta olmak üzere tüm sektörler 
için ambalaj tedariğini aksatmadan devam ettirdi. Bunu 
sürdürülebilir kılmalı, pazar sayımızı artırarak daha çok 
ülkeye ambalaj satmalıyız. Türkiye ambalaj sektörü güçlü bir 
altyapıya ve dünyadaki şirketlerle yarışacak yetkinliğe sahip. 

Ar-Ge ve inovasyona sürekli yatırım yaparak, hızlı, ekonomik 
ve sürdürülebilir şekilde üretim yapmamız, rekabetin yoğun 
olduğu dünya pazarlarından aldığımız payı artırmamız 
gerekiyor. Hem üretim hacminin yükseltilmesi hem de katma 

değerli ürün imalatının mümkün olan en ekonomik biçimde 
gerçekleştirilebilmesi için üretimde otomasyon sağlanmalı.” 
diye konuştu.

ASD HABERLER

INDEX 02

Zeki Sarıbekir ASD’ye Yeniden Başkan Seçildi 
Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin 13. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda tek aday olan mevcut başkan Zeki Sarıbekir oyların 

tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Zeki Sarıbekir, yeni dönemde de sektör için ihracat ve çevre odaklı çalışmalarına hız 
kesmeden devam edeceklerini söyledi.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/zeki-saribekir-asdye-yeniden-baskan-secildi-basin-bulteni 

Ambalaj Sanayicileri Derneği Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Oybirliği ile Seçildi

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir

ASD yeni ve önceki dönem Yönetim & Denetleme Kurulu Üyeleri 

https://www.ambalaj.org.tr/tr/zeki-saribekir-asdye-yeniden-baskan-secildi-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sanayicileri-dernegi-yeni-yonetim-ve-denetleme-kurulu-oybirligi-ile
https://www.ambalaj.org.tr/tr/zeki-saribekir-asdye-yeniden-baskan-secildi-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sanayicileri-dernegi-yeni-yonetim-ve-denetleme-kurulu-oybirligi-ile
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sanayicileri-dernegi-yeni-yonetim-ve-denetleme-kurulu-oybirligi-ile
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ASD 13. Olağan Genel Kurulu’na ait fotoğraflara Flickr sayfamızdan ulaşabilirsiniz.  

  ASD Yeni Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri
  M. Zeki Sarıbekir, Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. – Başkan
  A. Enver Bakioğlu, Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. – Başkan Yardımcısı
  Murat Özadam, Özler Plastik San. Tic. A.Ş. – Sayman
  Alican Duran, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
  Aydın Okay, Can Hassas Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
  Burak Atalay, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
  Cem Büyükcıngıl, Keramik Makina San. ve Tic. A.Ş.
  Doğan Levi, Deren Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
  C. Murat Özhun, Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
  Vedat Baylan, İspak Esnek Ambalaj San. A.Ş.
  Yakup Benli, Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.

  ASD Yeni Dönem Denetleme Kurulu Üyeleri
Serdar Başarır, Konbaş Ambalaj San. A.Ş.
Fahri Özer, Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Onur Setbas, Poşetsan Ambalaj San ve Tic. A.Ş.

https://flic.kr/s/aHsmWbPjK9
https://flic.kr/s/aHsmWbPjK9
https://flic.kr/s/aHsmWbPjK9


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 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nda, paydaşlar 20-23 Ekim 
2021 tarihlerinde Tüyap İstanbul’da fiziksel olarak yüz yüze 

ve aynı zamanda hibrit model sayesinde fuar öncesinde, 
sırasında ve sonrasında dijital platform sayesinde uzaktan 
erişim ile bir araya geliyor. 

Yeni nesil fuarcılık anlayışının en önemli ürünü olan ve tüm 
paydaşlara kişiselleştirilmiş fuar deneyimi sunan MyTüyap 
çatısı altındaki Business Connect, Hibrit+ etkinliklere ev 
sahipliği yapıyor. Ticareti, fuarların gücüne ek olarak dijitalde 
de zaman ve mekân kısıtı olmadan devam ettirme imkânı 
sunan platform, Avrasya Ambalaj İstanbul 2021 Fuarı’nda 
kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Platform üzerinde düzenlenen  Hibrit + etkinliklerde 
kullanıcılar katılımcı firmaların detaylı profillerine, görüşmek 
istedikleri yetkililerine ve firmaların ürünlerinin en kapsamlı 
bilgilerine kolayca erişebiliyor. Ayrıca firma yetkilileri ile 
birebir online toplantı yapmanın yanı sıra, networking 
gruplarına katılma şansı da elde ediyorlar. MyTüyap’ın 
benzersiz algoritması olan Akıllı Eşleştirme Sistemi ile de 
katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz bu platform üzerinden de 
ilgi alanlarına göre eşleşip, yeni ticari bağlantılara kolay bir 
şekilde erişebiliyorlar.
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Avrasya’nın En Kapsamlı Ambalaj Endüstrisi 
Fuarı’nda Hibrit Fuar Deneyimi

Fuar hakkında daha fazla bilgiyi team@PackagingFair.com adresine eposta göndererek 
proje ekibimizden alabilirsiniz. 

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP 
işbirliğinde düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2021’in kazananları belli oldu. Her 

yıl düzenlenen bu yarışma ile ülkemizde tasarım eğitimi alan öğrencilerimizin ambalaj tasarımı alanına da 
yönelmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci 
Yarışması 2021’in Finalistleri Belli Oldu 

17. Ambalaj Tasarımı 
Ulusal Öğrenci Yarışması 
2021’in iki gün süren çevrim 
içi / online seçici kurul 
toplantısı 7 - 8 Temmuz 
2021 tarihlerinde yapıldı. 
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 açık 
olan yarışmaya 92 öğrenci projesi başvuru yaptı. Seçici Kurul 
değerlendirmesi sonrası kazanan 18 öğrenciprojesi Temmuz 
2021’de www.ambalaj.org.tr  web sayfasında açıklanacak. 

17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2021’in  Birinci, 

İkinci, Üçüncü, Mansiyon ve Sertifika sıralamasını 20 Ekim 
2021 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul 2021 - 26. Uluslararası 
Ambalaj Endüstrisi Fuarı açılış günü ilan edilecek.  

Seçici Kurul

http://
http://team@PackagingFair.com
http://team@PackagingFair.com


Beyaz et sektöründe 53. 
yılını geride bırakan Banvit 
BRF, 2021 yılıyla birlikte 
büyüme odaklı yatırım-
larını devreye alıyor. Bu 
kapsamda şirket tarafından 25 Mayıs 2021 Salı günü 
düzenlenen basın toplantısında, piliç üretim ve ileri işlem 
tesislerinin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik olarak 
toplam 46 Milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılacağı 
açıklandı.

Banvit BRF bu yatırımına 2021 yılında başlayarak, sonraki 
2 yıl içerisinde kademeli olarak Bandırma ana üretim 
kampüsünde yer alan iki üretim tesisinin kapasitelerini 
artırmayı hedefliyor. Şirket, yatırım tamamlandığında 
Bandırma piliç üretim tesisinin üretim kapasitesini yak-
laşık yüzde 12, kaplamalı ve pişmiş ürünler ile şarküteri 
ürünlerinin üretildiği Bandırma ileri işlem tesisinin üretim 
kapasitesini ise yaklaşık yüzde 40 artırmayı hedefliyor. 
Basın toplantısında konuşan Banvit BRF CEO’su Tolga 
Gündüz, yapacakları bu yeni yatırımlarla birlikte şirketin 
pazardaki yerini daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini 
belirterek; “Kapasitelerimizi artırarak üretimden, lojistik 
ve depolamaya kadar farklı alanlarda yaklaşık 600 kişiye 
daha iş imkanı sağlamayı ve toplam çalışan sayımızı 
6.000’e ulaştırmayı hedefliyoruz. Kullandığımız ambalaj 
malzemelerimizin şu an yüzde 98 olan geri dönüştürüle-
bilirlik oranını yüzde 100’e çıkartmaya çalışıyoruz. Ayrıca 
2025 yılına kadar tesislerimizdeki su kullanımımızı ise 
yüzde 13 azaltmış olmayı hedefliyoruz” dedi
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Banvit BRF’ten 
46 Milyon Dolar Yatırım

Hayata geçirdikleri ve yapmayı 
planladıkları her yeni yatırımda 
“verimlilik”, “suyun adil paylaşımı 
ve sosyal eşitlik” ile “çevre 
sağlığı ve ekosistem devamlılığı” 
ilkelerini ön planda tuttuklarının 
altını çizen Pınar Su ve İçecek 
Operasyonlar Direktörü Koral 
Kalpaklıoğlu, Yaşar Topluluğu’nun 
kuruluşundan bu yana taviz 
vermeden yaşatmayı hedeflediği 
sürdürülebilirlik kültürü 
çerçevesinde faaliyetlerini 
anlattı; Son dokuz yılda PET 
şişe üretiminde kullandıkları 
ambalaj ve kapak malzemelerinin 
plastik miktarını düzenli olarak 
azalttıklarını belirten Koral 
Kalpaklıoğlu; “Bu kapsamda 
ambalaj ağırlıklarımızda; 0,5L 
ürün grubumuzda yüzde 26’ya, 
0,33L ürün grubumuzda yüzde 
23’e, 1,5L ürün grubumuzda 
ise yüzde 18’e varan azaltım 
gerçekleştirdik. Ürün 
paketlerimizde yapılan gramaj 
optimizasyon çalışmaları ile 
shrink ve stretch kullanımında, 
belirli ürün gruplarında, yüzde 
25 ile yüzde 30 arasında azaltım 

sağladık. Atıkların azaltılması, 
kaynağında ayrıştırılması, 
geçici depolanması, taşınması 
ve geri dönüştürülmesi için 
yetkilendirilmiş kuruluşlara 
iletilmesi süreçlerini kapsayan 
Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni 
kurduk. Ambalaj atığı yönetimi 
konusunda, tüketicilerimize 
sunduğumuz ürünlerde, üretim 
ve kullanım sonrasında en 
az atık üretecek ve çevreye 
yükümüzü azaltacağımız ambalaj 
malzemelerini kullanmaya, ürün 
ambalajlarının tekrar kullanılabilir 
ve geri dönüştürülebilir özellikte 
olmasına öncelik vermeye devam 
edeceğiz” dedi.  

Pınar Su ve İçecek’ten 
Ambalaj Atığı Yönetimi 

Çevre Bakanı Kurum’dan 
‘Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ Açıklaması

Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat 
Kurum, Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği ile tüm 
ambalaj atıklarının 
Sıfır Atık Yönetmeliği 
hükümleri esas 
alınarak, sıfır 
atık yönetim 
sistemi dahilinde 

toplanacağını bildirdi. Kurum, Twitter hesabından, 26 Haziran 
2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin geri dönüşüm 
altyapısının gelişiminde büyük rol oynayan Ambalaj Atıklarının 
Yönetimi mevzuatı yenilendiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

“Çevrenin korunması ve koruma çalışmalarının geliştirilmesi ana 
amacı ile düzenlenen yeni mevzuatın hayırlı olmasını diliyorum. 
Yeni yönetmelik ile tüm ambalaj atıkları Sıfır Atık Yönetmeliği 
hükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim sistemi dâhilinde 
toplanacak, geri kazanılabilir nitelikli ambalaj atıkları düzenli 
depolama tesislerine gönderilemeyecek. Yönetmelik ile ambalaj 
ve ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kuruluşlar, 
bunların çevreye zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için 
gerekli tedbirleri almakla ve atık yönetiminden kaynaklanan her 
türlü çevresel zararın giderilmesi hususunda sorumlu olacak. 
1 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlayacak depozito 
sistemi ile içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer 
ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacak.” 
değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Yeni Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

https://www.ambalaj.org.tr/tr/yeni-ambalaj-atiklarinin-kontrolu-yonetmeligi
https://www.ambalaj.org.tr/tr/yeni-ambalaj-atiklarinin-kontrolu-yonetmeligi
https://www.ambalaj.org.tr/tr/yeni-ambalaj-atiklarinin-kontrolu-yonetmeligi


Geleceğin Fırını Projesi, yenilikçi 
ve düşük karbonlu teknolojilerin 
arzı için dünyanın en büyük 
finansman programlarından biri 
olan AB İnovasyon Fonu’nun 
ikinci aşamasına geçmek üzere 
Mayıs ayında 311 proje arasından 
seçilmişti. Projes için 23 Haziran 
2021 tarihinde AB İnovasyon 
Fonu’na ikinci ve son başvuru 
gerçekleştirildi. 

Sürecin bir sonraki adımı olarak, 
Avrupa cam ambalaj pazarının 
%90’dan fazlasını temsil eden Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri 
Federasyonu (FEVE), GCA’nın da içinde bulunduğu proje 
sponsoru olan 19 cam ambalaj üreticisi adına, 23 Haziran 

2021’de ayrıntılı ikinci aşama 
başvurusunu AB İnovasyon 
Fonu’na  sundu. Son 
kararın Kasım ayı sonunda 
açıklanması bekleniyor.

GCA Genel Müdürü 
Dr. Abdullah Gayret yaptığı 
açıklamada; ‘GCA’nın da 
destekçisi olduğu projenin 
ikinci başvuru aşamasına 
geçilmesinden dolayı 
firmamız ve sektörümüzün 
geleceği adına heyecanlıyız. 

Projenin başarılı şekilde hayata geçmesi ile birlikte fırın 
ergitme sürecinde CO2 emisyonlarının %60’a kadar 
düşürülmesi mümkün olacak’ dedi. 
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Temeli 1937 yılına uzanan Hayat 
Holding, 84 yıllık büyüme yolculuğunu 
globalleşmeye odaklanan bir vizyonla 
genişletiyor. Holding, küreselleşme 
vizyonunu tanımlayan yeni logosunu  
Türkiye, Fas, Cezayir, Mısır, Nijerya, 
Kenya, Rusya, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Romanya, İtalya, İran, 
Pakistan, Vietnam, Tayland ve Malezya 
başta olmak üzere dünyanın pek çok 
ülkesinden çalışan, iş ortağı ve basın 
mensuplarından oluşan 22 bin kişinin 
katıldığı büyük bir dijital lansmanla 
duyurdu. 
Lansmanda konuşan Hayat Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve İcra Kurulu Başkanı M.Avni Kiğılı, 
“Globalleşme yolculuğumuzun ve 
insanla fayda arasında kurduğumuz 
köprünün bir yansıması olan 
yeni logomuz, doğanın en güzel 
renkleri olan ve sürdürülebilir bir 
geleceği temsil eden mavi ve yeşili 
buluşturuyor” dedi. Kiğılı, “Yeni 
çehremizle yatırımlarımızı tam gaz 
sürdüreceğiz. Salgının başlangıcından 

bu yana, 1,1 milyar dolar yatırım 
kararı aldık. Bu süreçte; Hayat Kimya 
ile Mersin’de yeni bir temizlik kağıdı 
üretim tesisi; Kastamonu Entegre 
ile Samsun’da yonga levha ve 
Balıkesir’de MDF tesisi kuruyoruz. 
Geçen yıl ülkemizde oluşan acil 
ihtiyaca cevap verebilmek için Kocaeli 
üretim kampüsümüz içinde cerrahi 
maske fabrikası kurduk. Yurt dışına 
baktığımızda da Mısır’da non-woven, 
Cezayir ve Rusya’da kağıt ve yine 
Rusya’da yonga levha tesislerimizi 
kuracağız. Rusya’da var olan kağıt 
fabrikamıza ek olarak devreye 
alacağımız yeni tesisimizle bu ülkedeki 
en büyük temizlik kağıdı üreticisi 
olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Hayat Holding Küresel Bir Lansmanla 
Logo Değişimini ve Yatırımlarını Duyurdu 

Geleceğin Fırını Projesinde AB İnovasyon Fonu’na 
Son Başvuru Yapıldı

ESD Genel Kurulu 
Yapıldı 

Etiket Sanayicileri Derneği’nin (ESD)  
pandemi nedeniyle ertelenen 11. Olağan 
Genel Kurulu, 22 Haziran 2021 Salı günü  
Holiday Inn İstanbul Airport Otel’de yapıldı. 
Aydın Okay ESD Yönetim Kurulu Başkanlığına 
tekrar seçildi.  

  ESD  2021- 2024 Dönemi 
  Yönetim Kurulu Asil Üyeleri 
  Aydın Okay - Yönetim Kurulu Başkanı
  Tufan Ali Bahçıvan - Yönetim Kurulu Başkan    
  Yardımcısı 
  N. Mehmet Ağaoğlu - Sayman 
  Hüseyin Özgür Çetinkaya - Yönetim Kurulu     
  Sekreteri 
  Burak Yıldırım - Asıl Üye 
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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 
(İKMİB) 2019 ve 2020 yılı Olağan Genel Kurulu, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB Genel Kurul Üyeleri, İstanbul 
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri 
Dr.S. Armağan Vurdu’nun yanı sıra Ticaret Bakanlığı ile TİM 
temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran 2021 tarihinde Dış Ticaret 
Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle oluşan olağanüstü durumdan dolayı geçen 
yıl gerçekleştirilemeyen İKMİB Genel Kurulu, bu yıl 29 Haziran 
tarihinde 2019 ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu olarak iki yılı 
kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin 
değerlendirildiği Genel Kurul’da, İKMİB tarafından tahsil edilecek 
nispi aidat oranının on binde dört olarak belirlenmesi ve yıllık 
aidatın sıfır TL olarak belirlenmesi kararları alındı. TİM’in ve 
Bakanlığın izni olduktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İKMİB 2019 ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

BASF ve Omya’nın Kuşeli 
Kağıt ve Karton Sektörüne 
Taahhüdü Yenilendi

Mondi, Olmuksan Satın Alma 
İşlemini Tamamladı

Kağıt ve karton sektöründe kullanılan kuşe formülasyonu 
için hammaddeler alanındaki iki pazar lideri olan Omya ve 
BASF, 2003 yılında kuşeli kağıt ve karton alanındaki bilgilerini 
birleştirdi. Omya, kağıt ve karton üretimi için Kalsiyum Karbonat, 
tamamlayıcı pigmentler ve katkı maddelerine dayanan mineral 
dolgu çözümleri ve yenilikçi kaplama konseptler, BASF ise, 
kağıt ve karton kuşe formülasyonu için kapsamlı ve yenilikçi bir 
bağlayıcı ve kuşe katkıları ürün yelpazesi sunuyor.

BASF ve Omya arasındaki iş birliğinin en önemli unsuru ise, 
Almanya’nın Ludwigshafen kentindeki BASF Pilot Kuşe Merkezi. 
Bu merkez, 2 adet pilot kuşe makinesi, bir adet Supercalendar 
(İnce perdah makinesi) ve laboratuvar test ekipmanları dahil 
olmak üzere son derece yetenekli bir ekip tarafından işletilen 
son teknoloji pilot kuşe ekipmanlarına sahip. 2003 yılında, 
ortaklık süresinin 2021 yılının sonuna kadar olması planlanırken, 
Omya ve BASF yeniden anlaşarak, mevcut ortaklığın en az 
dört yıl daha süreceğini duyurdu. Müşterileri, iki pazar liderinin 
dünya standartlarında teknik servis ve kuşe uzmanlığından 
yararlanmaya devam edecek.

Mondi, Olmuksan 
International 
Paper Ambalaj 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin hisselerinin 

%90,38’inin International Paper’dan toplam 66 milyon Avro bedelle 
satın alımını tamamladığını teyit etti. 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda listelenen, Türkiye’nin önde 
gelen ve köklü oluklu ambalaj firması Olmuksan’ın beş tesisten 
oluşan ağı, yiyecek, içecek, tarım ve endüstriyel uygulamalar için 
yüksek kaliteli sürdürülebilir ambalajlarla çok çeşitli bir müşteri 
tabanına sahip.

Mondi Grup İcra Kurulu Başkanı Andrew King, satın alma ile ilgili 
olarak şunları söyledi: “Hızla büyüyen Türkiye oluklu mukavva 
pazarındaki konumumuzu önemli ölçüde güçlendiren ve bölgedeki 
mevcut ve yeni müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri genişleten 
bu satın almayı tamamlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Olmuksan 
ekibini Mondi’de 
ağırlamayı dört 
gözle bekliyoruz.”

Mondi, şirkette 
kalan ve sahip 
olmadığı %9,62’lik 
hisseyi satın 
almak için zorunlu 
bir ihale teklifi 
başlatacak.



Her yıl başarılı ve özgün çalışmalarıyla sektörün gelişimine katkıda 
bulunan kişi ve kurumların ödüllendirildiği sektörün en prestijli ödülleri 
olan ‘Perakende Güneşi Ödülleri’ kapsamında bu sene ‘Pandemi Dönemi 
Başarı Ödülleri’ verildi. 

2-3 Haziran 2021 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 
Perakende Günleri 20. Yılı’nın kapanışında yapılan etkinlikle, pandemi 
döneminde müşteri deneyiminden ürün geliştirmeye, inovatif uygulama-
lardan sektöre katkı ve dijitalleşmeye kadar uzanan geniş bir yelpazede 
başarılarıyla öne çıkan kişi, kurum veya projelere Pandemi Dönemi Başarı 
Ödülleri’ verildi. Perakende sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul 
edilen ‘Perakende Güneşi Ödülleri’nin jürisi de sektörün temsilcilerinden 
oluşuyor. Jüride; ASD Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan da yer alıyor. 

  Perakende Güneşi 2021 Pandemi Dönemi Başarı Ödülü kazananlar:
   Arçelik Pazarlama A.Ş. – “Online Sipariş Atama Sistemi (Osas) Projesi”
  Arzum – “Dijital Promotör Projesi”
  Atasun Optik – “Mağazam, Dijital Ölçüm ve Canm Anlatım Projesi”
  Dominos – “Bir Restoran Zinciri Pandemi Döneminde Binlerce Kişiye Moral    
  Verebilir mi? Projesi”
  Faik Sönmez – “Uzaktan Görüntülü Satış Projesi” 
  İşbir Yatak – “Hijyen Tüneli, Dezenfektanlı Paspas ve İşbir Mask Projesi” 
  Koçtaş – “Sıfır Tolerans Manifestosu Projesi”
  Migros – “Tarım Bizim Geleceğimiz Projesi” 
  Nata Holding – “Sektöre ve İstihdama Tam Destek Projesi”
  Paşabahçe – “Sağlıkla Kal, Evde Kal Projesi” 
  Vestel – “Gün Işığı Teknolojisi, 24 Saatte Teslim, Vestel Ekspres Mağaza Projesi”    
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‘Pandemi Dönemi Başarı 
Ödülleri’ Sahiplerini Buldu

Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği  (MASD)  2021 
Yılı Olağan Genel Kurulu, 23 Haziran 2021 Çarşamba 
tarihinde Feriye – İstanbul’da gerçekleşti. MASD 
Yönetim Kurulu Başkanlığına Serdar başarır tekrar 
seçildi.  

  MASD  Yönetim Kurulu Asil Üyeleri 
  Serdar Başarır - Yönetim Kurulu Başkanı

  Veli Kenan Çakır -  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

  Nail Umar - Sayman 

  İlyas Gökhan Aktaş -  Yönetim Kurulu Üyesi

  Osman Şahin - Yönetim Kurulu Üyesi

MASD 2021 Yılı 
Olağan Genel 
Kurulu Yapıldı 

The Kraft Heinz Company Assan Gıda’yı Satın Alıyor

The Kraft Heinz Company, Assan Gıda’yı satın almak üzere 
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Kibar Holding ile yaklaşık 
100 milyon dolar değerleme üzerinden bir anlaşmaya vardı. Assan 
Gıda perakende ve ev dışı tüketim sektöründe hızla büyüyen, 
Balıkesir ve İzmir’de sos üretim tesisleri bulunan ve 2019 yılından 
beri Kraft Heinz’ın sertifikalı üretici ortağı olan bir firma. Assan 
Gıda’nın satın alınması, Kraft Heinz’a perakende ve ev dışı tüketim 
sektörlerinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki operasyonlarını 
güçlendirme imkanını sağlıyor.  

Kraft Heinz Uluslararası Bölge Başkanı Rafael Oliveira bu satın 
alma ile ilgili şunları söyledi, “Bu girişimimiz, lezzet geliştirme 
odaklı uluslararası büyüme stratejimizi hızlandırmak için 
harika bir fırsat. İnanıyoruz ki Assan Gıda’nın yenilikçi sos ve 
domates ürün portföyüne ek olarak büyüyen ev dışı tüketim 
sektöründeki geniş dağıtım ağı ve başarılı ekibiyle, Kraft Heinz’a, 
Türkiye’deki Heinz markasını büyütme ve Kraft Heinz’ın küresel 
ölçeği ve büyüme hızıyla birleşerek uluslararası lezzet geliştirme 
platformumuzu daha da genişletme imkânı sunacaktır.”

Anlaşmanın, Rekabet Kurumu onayı sonrası, 2021’in ikinci 
yarısında tamamlanması bekleniyor.



Sebze ve meyvelerin 
toptan ve perakende 
ticaretinde uyulması 
gereken standart-
ların yürürlüğe giriş 
tarihi, 1 Temmuz 
2022 olarak be-
lirlendi. Sebze ve 
Meyvelerin Toptan 
ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ, 29 
Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Ticaret Bakanlığının yayımladığı Tebliğ ile, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile 
Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun uyarınca malların toptan ve perakende ticaretinde uyulması 
gereken standartlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğ; malların ambalajlanmasında, taşınmasında, depolanmasında ve 
perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlara ilişkin usul ve 
esasları kapsıyor.
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Sebze Meyve Ticaretine 
Ertelemeli Zorunlu Standart 
DüzenlemesiEsnek Ambalaj 

Sanayicileri Derneği 
(FASD) 10. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 21 
Haziran 2021 Pazartesi 

tarihinde gerçekleştirildi. FASD tüzüğünde 
belirtilen azami iki dönem (2017-2021 arası) 
olan Başkanlık görevini tamamlamış olan Fahri 
Özer’in yerine Murat Özhun FASD Yönetim Kurulu 
Başkanlığına seçildi. 

  FASD Yeni Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri
  Celal Murat Özhun - Yönetim Kurulu Başkanı
  Fahri Özer - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
  Ali Enver Bakioğlu - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
  Hakan Salargil - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
  Alpan Mithat Baran - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
  Vedat Baylan -  Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
  Mustafa Tacir -  Yönetim Kurulu Asil Üyesi
  Emir İncekara - Yönetim Kurulu Asil Üyesi
  Faik Önaldı - Yönetim Kurulu Asil Üyesi
  Tayfun Terzioğlu - Yönetim Kurulu Asil Üyesi
  Tevfik Ateş - Yönetim Kurulu Asil Üyesi

FASD Yeni Yönetim 
Kurulunu Seçti 

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat Çevre Kanunu Teklifi Yasalaştı
Avrupa Birliği Komisyonu 
tarafından hazırlanan 
ve pandemi sebebiyle 
uzun süre gündemde 
yer bulamayan ‘Avrupa 
Birliği Yeşil Mutabakatı 
– EU Green Deal’ 
yasası AB’nin sürpriz 
oylamasının ardından 24 
Haziran 2021 tarihinde 

kanunlaştı. Yeşil Mutabakat, 2030 yılına kadar Avrupa’nın karbon 
emisyonlarını yüzde 55 düşürerek, 2050 yılında ise karbon 
emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, AB’nin 24 
Haziran 2021 tarihinde kanunlaştırdığı AB sınırları içerisindeki 
karbon emisyon oranlarını düşürmeyi amaçladığı Yeşil Mutakabat 
yasası ile ilgili önemli konulara dikkat çekti. Aralık 2019 tarihinde 
bir kanun çağrı metni olarak Avrupa Komisyonu tarafından 
yayınlandığı ilk günden beri gelişmeleri yakından izlediklerini, 
özellikle yapı ve inşaat malzemeleri sektörüne yönelik tespit ve 
yaptırımları incelediklerini söyleyen Hinginar, “AB ülkeleri yapı 
malzemeleri ihtiyacının yüzde 12’lik oranını yurtdışından satın 
alıyor. AB’nin yapı ürünleri aldığı en önemli ülkelerden biri de 
Türkiye. AB pazarına ürün satan Türk şirketleri Yeşil Mutabakat 
tarafından belirlenen çevreci üretim kriterlerine uymadan ürettikleri 
mallar için gümrüklerde ilave vergi ödemek zorunda kalacak.” dedi.

İlgili tebliğe bağlantıdan ulaşılabilir; 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210629-13.htm 

PLASFED Genel Kurulu Yapıldı 
PLASFED - Plastik Sanayicileri Federasyonu  4. Olağan Genel Kurul 
toplantısı 2 Temmuz 2021 Cuma günü Dış Ticaret Kompleksi’nde 
gerçekleştirildi. Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği, 
Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği, Kayseri Plastik 
İşletmeciler Derneği, Kompozit Sanayicileri Derneği ile Plastik 
Sanayicileri Derneği bünyesinde bulunduran PLASFED Yönetim 
Kurulu Başkanlığına tekrar Ömer Karadeniz seçildi. 

PLASFED 2021 – 2024 Dönemi Yönetim 
Kurulu Asil Üyeleri; 

Ömer Karadeniz
Şener Gençer
Tolga Kutluğ
Yusuf Özkan
Kağan Yeşil
Selçuk Gülsün

Berat Güzelel
Ayhan Çatalkaya
Hakan Efe
Tarık Özdemir
Burak Darcan

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210629-13.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210629-13.htm
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AB Ülkeleri “İklim Yasasını” Onayladı
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, birliğin 2050 
yılına kadar iklime zararsız olma hedefini 
yasal olarak bağlayıcı hale getirecek iklim 
yasasına onay verdi. AB Konseyi, iklim 
değişikliği ile mücadele için hazırlanan 
yasanın resmen onaylandığını 28 Haziran 
2021 tarihinde açıkladı.

Buna göre, AB’nin 2050 yılına kadar iklime 
zararsız hale gelme hedefi yasal olarak bağlayıcı olacak. Üye 
ülkeler ve AB kurumları bu hedefe ulaşmak için gerekli tedbir-
leri alacak. AB ülkeleri, 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını 

1990’daki seviyesinin yüzde 55 daha 
aşağısına düşürecek. Bilim insanla-
rından meydana gelen bağımsız bir 
“Avrupa Bilimsel Danışma Kurulu” 
oluşturulacak. Bu kurul, AB’nin iklim 
değişikliği ve çevre konusundaki ön-
lemleri, emisyon hedefleri, Paris İklim 
Anlaşması kapsamındaki taahhütlere 
uyum konularında raporlar hazırlaya-

cak ve bilimsel tavsiyelerde bulunacak. AB Komisyonu, 2040 yılı 
emisyon düşürme hedefleri konusunda çeşitli yasal düzenleme 
tekliflerini hızla hazırlayacak.

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 
2021 Yayınlandı 

Barbie’den Sürdürülebilir 
Yeni Koleksiyon

2030 için Küresel Hedeflerdeki ilerlemeyi izlemek için Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları (SKA) Endeksi ve Gösterge Tablolarını içeren Sürdürülebilir Kalkınma 
Raporu yayınlandı. 193 Birleşmiş Milletler (BM) üye ülkelerinin devlet başkan-
larının 2015’teki zirveden bu evrensel hedefler üzerinde anlaşmalarından bu 
yana ilk kez, yıllık rapor ilerlemenin tersine döndüğünü gösteriyor.

Rapor, Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (Sustainable Development 
Solutions Network – SDSN) Başkanı Prof. Jeffrey Sachs liderliğindeki bir grup 
yazar tarafından kaleme alındı. Sachs: “SKA’ların 2015’te kabul edilmesinden 
bu yana ilk kez, dünya 2020’de SKA zeminini kaybetti. Covid-19 salgını sadece 
küresel bir sağlık acil durumu değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınma 
krizi de. SKA ilerlemesini yeniden sağlamak için, gelişmekte olan ülkelerin 
küresel vergi reformu ve çok taraflı kalkınma bankaları tarafından genişletilmiş 
finansman yoluyla mali alanda önemli bir artışa ihtiyacı var. Mali harcamalar 
“6 SKA Dönüşümünü” desteklemelidir: Herkes için kaliteli eğitim, evrensel 
sağlık kapsamı, temiz enerji ve sanayi, sürdürülebilir tarım ve arazi kullanımı, 
sürdürülebilir kentsel altyapı ve dijital teknolojilere evrensel erişim,” dedi.

Türkiye’nin 70,38 puanla sıralamaya giren 165 ülkeden 70. sırada yer aldığı 
raporda, ilk üç Finlandiya (85,90), İsveç (85,61) ve Danimarka (84,86) oldu. 
Türkiye, 2020 yılında 70,35 aldı. Türkiye, yalnızca “Yoksulluğa Son” ve “Nitelikli 
Eğitim” hedefinde ilerleme kaydederken, “Eşitsizliklerin Azaltılması” hedefinde 
puan kaybetti ve “Sorumlu Üretim ve Tüketim” hedefinde yerinde saydı. Kalan 
diğer hedeflerde durgun ya da çok az ilerleme kaydetti. 

Barbie, yüzde 90 okyanus kaynaklı geri dönüş-
türülmüş plastiklerden (OBP) üretilen ilk bebek 
koleksiyonu ‘Barbie Loves the Ocean/Barbie Ok-
yanusu Seviyor’ ile 2030 yılına kadar ürünlerinde 
ve ambalajlarında yüzde 100 geri dönüştürülmüş, 
geri dönüştürülebilir veya biyolojik temelli plastik 
malzemeler kullanmayı planladığı sürdürülebilir-
lik hedeflerine doğru ilerliyor.

Mattel Başkanı ve Uygulayıcı Genel Müdürü (COO) 
Richard Dickson, Barbie’nin sürdürülebilirlik 
çalışmaları hakkında; “Barbie’nin bu yeni serisi; 
Mattel’in gittikçe genişleyen, müşteriyi merkezine 
koyan ve çevrecilik bilinci aşılama amacına 
dayanan marka portföyünün yeni üyesi. Bu büyük 
sorumluluğun farkındayız ve çocuklara daha 
temiz bir dünya bırakmak için üzerimize düşeni 
yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. 
Barbie, 2021 yılının sonuna kadar ambalajlamada 
kullanılan kâğıt ve ahşap lif malzemelerde yüzde 
95 oranında geri dönüştürülmüş veya Orman 
Yönetim Konseyi (FSC) tarafından tescillenmiş 
içerikler kullanmayı amaçlıyor.

Raporun tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz; 
https://dashboards.sdgindex.org/ 

Türkiye SKA Endeksi 

https://dashboards.sdgindex.org/
https://dashboards.sdgindex.org/
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Ekonomik Veriler
Ekonomik güven endeksi 97,8 oldu, Tüketici güven endeksi ise bir önceki aya göre %5,8 

oranında arttı; Mayıs ayında 77,3 olan endeks, Haziran ayında 81,7 oldu2021 yılı Haziran 
ayında bir önceki aya göre %4,01, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,04, bir önceki yılın 

aynı ayına göre %42,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,38 artış gösterdi. Tüketici fiyat 
endeksi (TÜFE) 2021 Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına 

göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 
artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış %2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ
Mayıs ayında 92,6 iken, Haziran ayında %5,6 oranında 
artarak 97,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven 
endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), 
hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven 
endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güven 
endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında %5,8 oranında 
artarak 81,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki 
aya göre %2,5 oranında artarak 109,8 değerini, hizmet 
sektörü güven endeksi %6,2 oranında artarak 108,5 
değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,8 
oranında artarak 105,7 değerini ve inşaat sektörü güven 
endeksi %3,6 oranında artarak 82,4 değerini aldı.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE),
2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 
%4,01, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,04, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %42,89 ve 
on iki aylık ortalamalara göre %25,38 artış 
gösterdi. Sanayinin dört sektörünün yıllık 
değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında 
%35,34, imalatta %45,87, elektrik, gaz üretimi 
ve dağıtımında %11,22, su temininde %28,59 
artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının 
yıllık değişimleri; ara malında %54,89, dayanıklı 
tüketim malında %33,05, dayanıksız tüketim 
malında %28,25, enerjide %41,74, sermaye 
malında %31,65 artış olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) 
2021 Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara 
göre %14,55 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış 
%2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın 
düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile 
haberleşme, %7,05 ile giyim ve ayakkabı ve %10,86 
ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı 
ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise 
sırasıyla, %26,29 ile ulaştırma, %25,69 ile ev eşyası 
ve %19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ekonomik 
Güven 

Endeksi
% 5,6 arttı

Tüketici Fiyat 
Endeksi 

(TÜFE) Aylık
% 5,8 arttı

Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi 
(Yİ-ÜFE) Aylık
% 4,01 arttı

% 
5,6

% 
1,94

% 
5,8

% 
4,01

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuç-
larından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış 
tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya 
göre %5,8 oranında arttı; Mayıs ayında 77,3 olan endeks, 
Haziran ayında 81,7 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre 
mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mayıs 
ayında 61,5 iken, Haziran ayında %0,8 oranında azalarak 
61,0 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin 
maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 76,6 iken, 
Haziran ayında %8,3 oranında artarak 82,9 oldu. Gelecek 
12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi 
endeksi Mayıs ayında 78,8 iken, Haziran ayında %9,2 
oranında artarak 86,0 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre 
gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına 
harcama yapma düşüncesi endeksi Mayıs ayında 92,2 
iken, Haziran ayında %5,2 oranında artarak 96,9 oldu.
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Tüketici 
Güven 

Endeksi
% 1,94 arttı
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Coca-Cola, ikonik Coca-
Cola Orijinal tadına yakın, 
lezzetli ve ferahlatıcı yeni 
Coca-Cola Zero Sugar’ı 
tüketicilerin beğenisine 
sunuyor. Yeni Coca-
Cola Zero Sugar, Güney 
Amerika ve Avrupa’dan 
sonra Türkiye’de de satış 
noktalarında tüketicilere 
sunulmaya başlandı. 
Şekersiz bir tarife sahip olan Coca-Cola Zero 

Sugar’un ferahlatıcı ve lezzetli yeni 
tadı ile tüketicilere Coca-Cola Orijinal 
Tat’ına daha yakın bir tat sunuluyor.
Yenilenen ambalaj ve tasarımda, 
ikonik Coca-Cola logosu ön plana 
çıkarken, Coca-Cola markasının 
evrensel olarak tanınan kırmızı 
rengi tasarımda temel alınıyor. 
Sadeleştirilen yeni tasarımla birlikte, 
siyah renge çevrilen Coca-Cola 
logosu görsel bir ikon olarak etiketin 

en üstünde yer alıyor. 

OMO, doğaya duyarlı bir 
değişim başlatıyor; ürün 
içeriklerini ve şişelerini ye-
niliyor. Yıllardır “Kirlenmek 
Güzeldir” sloganını kulla-
nan marka, bu değişim ile 
artık “İyilik için kirlenmek 
güzeldir!” diyor. 
Temiz çamaşırlar, temiz bir 
gezegen ve temiz bir gele-
cek için yola çıkan OMO bu doğrultuda en büyük 
değişikliği sıvı deterjan şişelerinde gerçekleştiriyor. 
Marka yıllardır yüzde 100 geri dönüştürülebilir 
olan 1950 ml sıvı deterjan şişelerini şimdi yüzde 25 
geri dönüştürülmüş plastikten üretmeye başlıyor. 

OMO, sıfır atık ve döngüsel ekonomi gibi sürdürü-
lebilirlik çözümleriyle yeşil bir geleceğin inşasına 
katkı sağlıyor. Ayrıca OMO Sıvı Deterjan formülle-
rinde yer alan doğada çözünebilir içeriklerin oranı 
da kusursuz leke çıkarma performansını elden 
bırakmadan artıyor, tüketiciler a zorlu lekeleri 
çıkarma gücünü doğaya daha duyarlı bir ürünle 
elde edebiliyor.

Red Bull, bu 
yaza özel olarak 
mevsimin en güzel 
meyvelerinden 
karpuzun ferahlatıcı 
aroması ile bir 
araya getirdiği yeni 
ürünü Red Bull 
Summer Edition 
Karpuz Lezzeti’ni 

tüketicinin beğenisine sundu. Red Bull 
enerjisiyle karpuz lezzetini aynı kutuda 
buluşturan ürün 17 Mayıs’tan itibaren 
raflardaki yerini aldı.  

Red Bull Summer Edition Karpuz Lezzeti 
sadece bu yaz için sınırlı sayıda üretildi. 
Red Bull Summer Edition Karpuz Lezzeti; 
şeftali, yaban mersini, tropikal meyve, 
hindistan cevizi & açai lezzetlerinin 
ardından, Editions ailesinin beşinci üyesi 
olarak yazı kanatlandırmak isteyenlere 
eşlik edecek. Ürün Eylül ayına kadar 
satışta olacak.

Lipton, tüketicilerin farklı lezzet 
arayışlarını ve fonksiyonel 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
yardımcı olmak üzere yeni 
ürünler geliştirmeye devam 
ediyor. Günlük vitamin ve 
mineral ihtiyaçlarınızı içecek 
yoluyla almanıza yardımcı olan 
yeni B6, C ve D Vitaminli Bitki 
ve Meyve Çayları renkli karton 
ambalajlarında raflarda yerini 
almaya başladı.   

Mate yapraklı, elma ve tarçın 
kokusunun yenileyici karışımını 
içeren Lipton B6 Vitaminli, 
Selenyumlu ve Ginsengli Bitki ve 
Meyve Çayı, ekinazyanın yoğun 
limon ve aromatik portakal tadıyla 
harmanlandığı Lipton C Vitaminli 
ve Çinkolu Bitki ve Meyve Çayı 
ve yaban mersini ve ahududulu 
Lipton D Vitaminli Bitki ve Meyve 
Çayı iyiliği bardağınıza ulaştırmayı 
hedefliyor. Bir bardak Lipton 
Vitaminli Çay’ın içerdiği vitamin ve 
mineraller, ortalama bir yetişkin 
kişinin günlük ihtiyacının yüzde 
15ini karşılamaya yetiyor. Çay 
serisi, daha iyi demleme sunan, 
bitki bazlı ve doğada çözünebilen 
piramit çay keselerinde sunuluyor.

Lipton’dan 
Vitaminli 
Çaylar Serisi

Red Bull’dan 
Yeni Alternatif

Doğaya Daha 
Duyarlı OMO

Yeni Coca-Cola Zero Sugar
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