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Ambalajın Oscarları için Geri 
Sayım Başladı!

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen “Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması” 
2022 yılı başvuruları 1 Şubat 2022’de başladı. Bu sene 10’uncusu düzenlenecek olan yarışmaya 

başvurular, 3 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Ülkemizin en prestijli ödülleri arasında gösterilen Ambalaj Ay 
Yıldızları Yarışması’na, 2015 yılından itibaren yurt dışından 
başvurular da kabul ediliyor ve dünya çapında sektöre 
damga vuran özgün ambalaj tasarımları, farklı ve yenilikçi 
ambalaj uygulamaları ödüllendiriliyor. Ambalaj üreticileri 
ve tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları ve ürünlerini piyasaya 
süren marka sahiplerinin katılabildiği Ambalaj Ay Yıldızları 
Yarışması’na 13 kategoride 
başvurulabiliyor.

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda 
dereceye giren ambalajların 
başarıları “Altın, Gümüş, Bronz ve 
Yetkinlik Ödülleri” ile tescilleniyor. 
“Altın Ödül” almaya hak kazanan 
ürünler arasından ise Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) iş 
birliği ile en fazla üç adet “Altın 
Ambalaj Ödülü” veriliyor.

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

Yarışması’nda tüm kazananların ödülleri ise Ekim ayında 
İstanbul’da düzenlenecek törenle verilecek. Ayrıca tören günü 
28 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip ve tüm dünyaya 
ambalaj ihraç eden Türkiye ambalaj sektörünün çatı kuruluşu 
ASD’nin kuruluşunun 30. yılı da kutlanacak. 

Yarışma ve 30. yıl ile ilgili görüşlerini aktaran ASD Başkanı Zeki 
Sarıbekir, “Yarışmamızın bu sene 
10’uncusunu düzenleyeceğiz. 
Derneğimizin kuruluşunun 30. 
yılına denk gelmesi de bizleri 
ayrıca gururlandırıyor. Bundan 
dolayı da 30. yıl kutlamalarımızı 
ödül törenimizle birlikte 
gerçekleştireceğiz. Yarışmamız 
bu sene de 13 farklı kategoride 
gerçekleştiriliyor. Yarışmamıza 
başvuru sayısı her geçen sene 
giderek artıyor. Buna şahit 
olmak, emeklerimizin karşılığını 
almak bizleri son derece mutlu 
ediyor. Yarışmaya katılan herkese 
şimdiden başarılar diliyorum” 
dedi.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere 
www.ambalajyarismasi.com  
adresinden ulaşılabiliyor.

AMBALAJ AY YILDIZLARI 
YARIŞMASI KATEGORİLERİ
1. Gıda
2. İçecekler
3. Elektronik ve Elektrikli Eşya
4. Sağlık ve Güzellik Ürünleri
5. Ev-Otomotiv-Ofis Araç ve Gereçleri ile   
     İhtiyaç Malzemeleri
6. Diğer Gıda Dışı Ürün Ambalajları
7. Tıp ve Eczacılık Ürünleri
8. Endüstriyel ve Taşıma Ambalajları
9. Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri   
    (Komponentler)
10.  Satış Noktası Sergileme, Sunum ve        
        Muhafaza Ürünleri
11.  Fleksibıl Ambalajlar
12.  Grafik Tasarım
13.  Lüks Ambalajlar

http://www.ambalajyarismasi.com
http://www.ambalajyarismasi.com
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Ambalaj Sektöründen 
6,5 Milyar Dolarlık İhracat

Ambalaj sektörü, geçen yılı yüzde 26 değer artışı ile 6,5 milyar dolar ihracatla kapattı. Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Birim değerimiz 2,5 dolar/kg civarında. Emtia 
fiyatları, ham madde sorunu, üretim maliyetlerinde üç kata varan artışlar ve konteyner sıkıntıları 

ihracatımızı olumsuz etkileyen faktörlerin başında geliyor. Sürdürülebilirlik konusu ertelenmemeli. 
Atık ithalatına karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sektorunden-6-5-milyar-dolar-ihracat-basin-bulteni 

Üretim, ihracat ve istihdam odaklı çalışan 
ambalaj sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına 
verdiği katkıyı aralıksız sürdürüyor. Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (ASD), 2021 yılı ihracat 
rakamları raporunu yayınladı. Sektör, geçen 
yılı yüzde 26 değer artışı ile 6,5 milyar dolar 
ihracatla kapattı. En fazla ihracat yapılan ilk 
üç ülke sırasıyla Birleşik Krallık, Almanya ve 
Irak oldu. Bu ülkeleri ABD, İsrail, İtalya, Fransa, 
Hollanda, Mısır ve İran takip etti. Plastik ambalaj 
grubu, 2021 ihracatının yüzde 66’sını oluşturdu. 
Kağıt/karton ambalajlar yüzde 23 pay sahibi 
olurken, metal ambalaj grubu yüzde 7, cam 
ambalaj yüzde 3, ahşap ambalaj yüzde 1 pay 
sahibi oldu.

Ürettiğimizin Yarısını İhraç Etmeliyiz
İhracat rakamlarını değerlendiren ASD Başkanı 
Zeki Sarıbekir, “Sektörümüz 2021 yılında 6,5 
milyar dolarlık ihracat yapmış ve 2,7 milyar dolar 
dış ticaret fazlası vererek, cari açığa yaptığı pozitif 
katkısını artırdı. Ambalaj sektörü olarak her geçen 
gün daha çok ihracat yapmayı hedefleyerek, 
Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını 
ihraç edebilmek amacıyla çalışıyoruz” dedi.

2021 Yılı 
Ambalaj 
Sektörü 
İhracatı

%26
DEĞER ARTIŞI

6,5 
milyar dolar

SEKTÖR İHRACATI

2,5 
dolar/kg

BİRİM DEĞERİ

2,7 
milyar dolar

DIŞ TİCARET FAZLASI

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sektorunden-6-5-milyar-dolar-ihracat-basin-bulteni 
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sektorunden-6-5-milyar-dolar-ihracat-basin-bulteni
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AsiaStar’dan Türkiye’ye 18 Ödül

Dünya Starlığına Götüren Yarışma için 
Başvurular Devam Ediyor

Ulusal Öğrenci Yarışması’nda ilk üç dereceye giren öğrenci, para 
ödülünün yanı sıra “ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu” ile öğrenim hayatları 

boyunca yılda 12 ay burs hakkı kazanacak. Yarışmada başarı elde 
eden diğer öğrenciler ise çeşitli ödüllerin yanı sıra uluslararası 

yarışmalara katılma hakkı elde edecekler.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/dunya-starligina-goturen-yarisma-icin-basvurular-basladi

https://www.ambalaj.org.tr/tr/asiastardan-turkiyeye-18-odul

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 
katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğinde bu 
yıl 18’incisi düzenlenecek olan Ambalaj 
Tasarımı Ulusal 
Öğrenci Yarışması 
2022 başvuruları 
başladı. Bu yıl da 
yarışma başvuruları 
Covid-19 salgını 
nedeniyle elektronik 
ortamda alınacak.

Her yıl düzenlenen 
bu yarışma ile 
ülkemizde tasarım eğitimi alan öğrencilerin 
ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini 
sağlamak hedefleniyor.

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 
açık. Diğer bölümlerde 
okuyan öğrenciler 
yarışmaya bireysel olarak 
katılamıyor ancak grafik 
ve grafik tasarım ile 
endüstri ürünleri tasarımı 
veya endüstriyel tasarım 

bölümlerinde eğitim gören öğrencilerle 
birlikte grup oluşturarak katılabilirler. Bir 
öğrenci yarışmaya en fazla üç defa katılabilir.

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 
çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Yarışmada 
Türk şirketleri üç ürünle ödüle layık 
bulunurken, öğrenci kategorisinde ise 
Türkiye’yi başarıyla temsil eden genç 
tasarımcılar 15 ödül kazandı.

Türkiye’nin Ambalajda 
Yükselişi Sürüyor
AsiaStar 2021 Yarışması’nda; Türk şirketleri, 
Tüketici Ürünleri kategorisinde toplam üç 
ödül kazanırken, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP iş 
birliğinde düzenlenen 17. 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, “Türkiye ambalaj sektörü olarak, 
ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde 
temsil ettiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. 
Bu yarışmadan 18 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. Yarışmada ödül kazanan şirketlerimizi ve 
genç tasarımcılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

 
AsiaStar 2021 yarışmasının tüm sonuçlarına 
https://www.asianpackaging.org/awards-winner/ adresinden 
ulaşabilirsiniz.

2021 YILI KAZANANLARI

1.

2.

3.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/dunya-starligina-goturen-yarisma-icin-basvurular-basladi
https://www.ambalaj.org.tr/tr/dunya-starligina-goturen-yarisma-icin-basvurular-basladi
https://www.ambalaj.org.tr/tr/asiastardan-turkiyeye-18-odul
https://www.asianpackaging.org/awards-winner/
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ASD Ambalaj Akademisi 2022 Yılı 
Eğitimlerine Devam Ediyor

Türkiye ambalaj sektörünün küresel 
piyasalardaki rekabet gücünü artırmak 
gayretiyle dünyadaki gelişmeleri çok 
yakından takip eden ASD, ASD Ambalaj 
Akademisi ile sektörel eğitim ihtiyaçlarını 
tek çatı altında topluyor. ASD Ambalaj 
Akademisi, ambalaj sektöründe faaliyet 
gösteren birçok şirketin ihtiyacını 
karşılayacak teknik eğitimlerine 2022 
yılında da çevrim içi (online) olarak 
devam ediyor.

ASD Ambalaj Akademisi’nde 
“Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi 
Perspektifinde Ambalaj Sektörü Eğitimi”, 
13 Nisan Çarşamba günü Dr. Mevlüt 
Çetinkaya tarafından verildi. Eğitimde; 
sürdürülebilirlik olgusuna farklı bir 
yaklaşım, sürdürülebilirlik için döngüsel 
ekonomi, sürdürülebilirlik ve döngüsel 
ekonomi perspektifinde ambalaj sektörü 
ana başlıkları detaylı olarak, interaktif bir 
şekilde ele alındı.

“Ambalaj İhracatında Ülke ve Bölge 
Analizleri Eğitimi” ise Dr. Zeynep 
İyiler tarafından 27 Nisan Çarşamba 
günü verildi. İnternetten araştırma 
yöntemlerinin ticari amaçlı kullanımı, 
hedef pazar belirleme metodolojisi, 
sektör-ülke-rekabet-potansiyel 
müşteri bilgisi araştırma kaynakları 
ve yorumlama, Türkiye ve dünyada 

kullanılan pazar belirleme sistemleri 
konu başlıklarının ayrıntılı olarak 
anlatıldığı eğitimin sonunda İyiler, 
katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

ASD Ambalaj Akademisi 2022 yılı online 
eğitim takvimi ve detaylı bilgi için 
www.ambalaj.org.tr adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

ASD HABERLER

deep Projesinde Türkiye Ambalaj Sektörünün 
Çevresel Sürdürülebilirlik Çalışmaları Paylaşıldı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 
“Türkiye’nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş 
Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Yardım 
(deep) Projesi” kapsamında, 11-13 Mayıs 2022 
tarihleri arasında Antalya’da, T.C. Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili birimleri ve diğer 
kilit bakanlıklardan teknik personele yönelik bir 
eğitim programı düzenlendi. 

Döngüsel ekonomiye geçiş konusundaki deneyimlerini 
Türk meslektaşlarıyla paylaşmak için uluslararası ve 
ulusal çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri üç 
günlük programda yer aldı. Eğitimin üçüncü günü 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Genel Sekreteri 
Aslıhan Arıkan, ülkemizde ambalaj sektörünün döngüsel 
ekonomi bağlamındaki durumunu ve güncel sektörel 
gelişmeleri yaptığı sunumla katılımcılarla paylaştı. 

http://www.ambalaj.org.tr
http://www.ambalaj.org.tr
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27. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı için 
Ziyaretçi Kayıtları Başladı!

12-15 Ekim 2022 tarihleri 
arasında 27. kez düzenlenecek 
Avrasya Ambalaj İstanbul 
Fuarı için hazırlıklar tüm 
hızıyla devam ediyor. İstanbul 
Büyükçekmece’deki Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşecek fuarı yerinde 
ziyaret edip yüzlerce katılımcı 
firma ve binlerce ürün ile 
hizmeti yakından görüp, en 
doğru tedarikçi ve çözüm 
ortakları ile buluşmak için 
online bilet alınarak fuar 
ziyaret edilebilir. 

Online Bilet 31 Ağustos’a 
Kadar Ücretsiz
Ağustos ayına kadar fuar web sitesi üzerinden ücretsiz 
olarak alınabilecek online bilet ile fuarı dört gün boyunca, 
sıra beklemeden ve temassız bir şekilde alana girerek 
katılımcı firmaların temsilcileri ile buluşulabilir ve aranılan 
ürün, hizmet ve çözümler yerinde görülebilir. Online 
bilet https://packagingfair.com/e-bilet adresinden alıma 
açılmıştır. 

Online bilet alırken tercih edilmesi durumunda; fuar ile birlikte 
düzenlenen online iş bağlantısı etkinliklerine de kayıt olunması 
mümkün. Fuarın online etkinlikleri dahilinde; 10-14 Ekim 2022 
tarihleri arasında online iş ağı platformu Business Connect 
Programı üzerinden gerçekleşecek PACK DAYS kapsamında fuar 
katılımcıları ve ziyaretçileri, alanda gerçekleşecek fuardan önce 
birbirleri ile online platform üzerinden iletişim kurabilecek. 
Bu kapsamda; ambalaj ürün ve makine, gıda ve içecek işlem, 
baskı ve konverting sektörlerindeki katılımcı firmalar, hedef 
kitlelerine uygun ziyaretçiler ile online iş platformu üzerinden 
görüşme imkanına sahip olabilecekler.

Katılımcılar ve ziyaretçiler, 17-18 Ekim 2022 tarihleri 
arasındaki Online Networking Günleri kapsamında ise yine 
Business Connect Programı üzerinden fuar zamanı yarım 
kalan görüşmeleri mesajlaşarak devam ettirebilecek veya 
yepyeni bağlantılar kurabilecekler. 

Katılımcı Listesi Web Sitesinde Yayında
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın 2022 katılımcı firma listesi 
fuar web sitesinde yayına açıldı. Ekim ayındaki fuara şu ana 
kadar katılımı kesinleşen tüm firmaların detaylı bilgilerine 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı web sitesinden erişim 
sağlanıyor. Fuara gelmeden önce hangi firmaların katılımcı 

olduğunu görmek için https://packagingfair.com/katilimci-listesi 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 

IPACK-IMA 2022 Fuarı’nda da Çalışmalarımız Devam Etti
Fuarın uluslararası yönünü daha da güçlendirmek amacıyla 
3-6 Mayıs 2022 tarihleri arasında İtalya’nın Milano şehrinde 
düzenlenen IPACK-IMA Fuarı’nda temaslarda bulunuldu. 
Avrupa’dan ve dünya genelinden farklı kurum, kuruluş ve firmalarla 
yapılan görüşmeler ile Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı tanıtıldı. 

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(ASD) ve Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. iş birliğinde; 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 gerçekleşecektir.

https://packagingfair.com/e-bilet
https://packagingfair.com/katilimci-listesi
https://packagingfair.com/e-bilet
https://packagingfair.com/katilimci-listesi
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Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 
Dersinin Müfredatı Tamamlandı

Coca-Cola İçecek 2030 
Sürdürülebilirlik 

Taahhütlerini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda 
seçmeli olarak okutulacak “Çevre Eğitimi 
ve İklim Değişikliği” dersinin müfredatının 
tamamlandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı 
açıklamada, Talim ve Terbiye Kurulu 
onayından da geçen dersin, 2022-
2023 eğitim öğretim yılından itibaren 
ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda, haftada 
iki ders saati olmak üzere toplam 72 saat 

seçmeli olarak okutulacağı bildirildi. 
Açıklamadaki bilgilere göre ders; İnsan ve 
Doğa, Döngüsel Doğa, Çevre Sorunları, 
Küresel İklim Değişikliği, İklim Değişikliği 
ve Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma ve 
Çevre Dostu Teknolojiler olmak üzere altı 
üniteden oluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı 
istatistiklerine göre, 2022-2023 döneminde 
ortaokullarda okuyan yaklaşık 6 milyon 
öğrenciden 55 bin 674’ü dersi almak için 
seçim yapmış durumda.

Faaliyet gösterdiği 11 ülkede, 10 bin 
çalışanı ve yaklaşık 100 bin kişiden 
oluşan dev ekosistemiyle 430 milyonluk 
bir nüfusa hizmet sunan Coca-Cola 
İçecek (CCI), 22 Nisan Dünya Günü’nde 
gelecek için taşıdığı sorumluluğu 2030 
Sürdürülebilirlik Taahhütleri ile ortaya 
koydu. Yol haritasını çevresel konularda 
ambalaj, su ve iklim değişikliği; sosyal 
konularda ise insan hakları, çeşitlilik ve 
kapsayıcılıkla toplumsal yatırımlar olmak 
üzere altı ana başlığa odaklayan CCI, 
hayata geçirmeyi taahhüt ettiği çalışmaları 
dokuz maddede topladı.

Coca-Cola İçecek’in 
2030 Sürdürülebilirlik 
Taahhütleri şöyle: 

1. 2030 yılına kadar 
ambalajlarımızın yüzde 100’ünü geri 
dönüştürülebilir yapmaya devam 
etmek ve en az yüzde 50 oranında geri 
dönüştürülmüş plastik kullanmak.

2. Türkiye, Pakistan ve Kazakistan’da 
piyasaya sürdüğümüz ambalajları 
toplamak ve geri dönüştürmek, diğer 
ülkelerde ambalaj toplama programlarına 
öncülük etmek ve farkındalık yaratmak.
3. 2030’a kadar su verimliliğini yüzde 20 
artırmak (Baz yıl: 2020).

4. Su nötrlüğünü hedeflemek ve su 
sıkıntısı olan bölgelerde toplum projeleri 
aracılığıyla su güvenliğini sağlamak.

5. Tesislerimizi yüzde 100 yenilenebilir 
elektrikle çalıştırmak ve karbon nötr 
üretime geçmek.

6. 2030’a kadar iş hacmimizi büyütürken 
değer zincirimiz boyunca mutlak 
karbon emisyonlarımızı yüzde 13, litre 
ürün başına emisyonlarımızı yüzde 50 
azaltmak (Baz yıl: 2015).

7. CCI bayilerinin ve öncelikli 
tedarikçilerinin CCI İnsan 
Hakları Politikası’na yüzde 
100 uyumlu olmaları için 
gerekli mekanizmaları 
oluşturmak.

8. 2030 yılına kadar yeni işe alınanların 
yüzde 35’inin, yönetici pozisyonlarının 
yüzde 40’ının ve icra komitesi üyelerinin 
yüzde 50’sinin kadınlardan oluşmasını 
sağlamak.

9. 2030 itibarıyla kadınların ve gençlerin 
güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına 
odaklanan sürdürülebilir kalkınma 
programlarıyla toplam 3,5 milyon kişiye 
ulaşmak.

Analiz Gümrük Müşavirliği tarafından, 
pandemi döneminde tedarik zincirinde 
yaşanan kırılmaların olumsuz etkilerini 
en aza indirmek amacıyla planlanan ve 
altyapısı oluşturulmuş “Bi Tıkla Eta” projesi 
artık kullanılabilir durumda. 

Mobil ve masaüstü versiyonları ile hizmete 
sunulan olan Bir Tıkla Eta projesi ile gemi 
ve konteyner taşımacılığı şeklinde ithalat 
yapan firmaların, yüklerini taşıyan ana 
ve aracı deniz acentelerinin 
sağladığı bilgiler 
dahilinde, firmaların 
kendi kurumsal 
referansları ve ticari 
tanımlı eşya ismi 
ile takip edeceği, 
gemi ismi, gemilerin 
kalkış limanı, aktarma 
ve uğrak liman isimleri, 
varış limanı, güncel ETA bilgisi konteyner 
no, konşimento no,  demuraj başlangıç ve 
bitiş tarihleri, ithal eşyasının tahmini depo 
stoklarına giriş tarihi vb. birçok bilgiye 
erişmek mümkün olacak. 

Analiz Gümrük Müşavirliği’nin kurumsal 
müşteri portföyünde olmayıp, Bir 
Tıkla Eta projesini kullanmak isteyen 
ithalatçı firmalar da uygulamadan 
yararlanabilecek. Ayrıntılı bilgi için;  
https://bitiklaeta.com/ 

“Bi Tıkla Eta” 
Projesi Hayata 

Geçiyor

https://bitiklaeta.com/
https://bitiklaeta.com/
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Komili Zeytinyağı Komili 
Zeytin ve Zeytinyağı 

Enstitüsü’nü Kuruyor

Bunge Gıda Türkiye ve Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında 
sürdürülebilirlik projeleri alanında 
gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, 
EBRD sponsorluğunda kuruluş çalışmaları 
başlayan “Komili Zeytin ve Zeytinyağı 
Enstitüsü” Ayvalık’ta açılacak. Komili 
Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü; öncelikli 
olarak kadın zeytin çiftçileri yetiştirme, 
iklim dostu, sürdürülebilir ve verimli 
çiftçilik pratiklerini öğretme ve organik 
zeytin üretimini destekleme başta olmak 
üzere üç temel amaca hizmet edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bunge 
Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa, 
“Toplumların gelişmesi ve daha başarılı 
olması için kadın emeğinin odağa 
alınması gerektiğine sonuna kadar 

inanıyorum ve bu inançla; doğal olanı 
koruma yolunda kadın çiftçi ve çiftçi 
adaylarına destek olmak için kuracağımız 
Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü 
için çok heyecanlıyım. Komili’de doğal 
olana sahip çıkmak ve doğal kalmasını 
sağlamak misyonu ile çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 1878 yılından süre gelen 
deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve 
uzmanlığımız ile ürettiğimiz en iyi kalite 
zeytinyağını sevenleriyle buluşturuyoruz. 
Kuruluş çalışmalarına büyük bir inanç 
ve heyecanla başladığımız Komili Zeytin 
ve Zeytinyağı Enstitüsü’nün ülkemizin 
geleceği için önemli çalışmalara imza 
atmasını diler, EBRD başta olmak üzere 
Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü’ne 
emeği geçen ve geçecek olan herkese 
teşekkür ederim” dedi.

McDonald’s Türkiye Katarlılara Satıldı
Tuncay Özilhan’ın yönetim kurulu 
başkanlığını yaptığı Anadolu 
Grubu’na bağlı olarak faaliyet yürüten 
McDonald’s Türkiye, Katarlı iş insanı 
Saleh Al Mana’ya satıldı.

Dünyanın en büyük fast food restoran 
zinciri olan McDonald’s, günümüzde 
119’dan fazla ülkede 34 binden fazla 
restoranla hizmet veriyor. Ülkemizde 
ise 1986 yılında İstanbul Taksim’de 
ilk restoranın açılmasıyla faaliyetlerine başladı. 2005 yılında 
Anadolu Grubu’nun McDonald’s’ın Türkiye lisansörlüğünü 
almasından bu yana Anadolu Grubu çatısı altında faaliyetlerine 

devam eden McDonald’s Türkiye 
el değiştirdi. Kamuyu Aydınlatma 
Platformu (KAP) tarafından yapılan 
açıklamayla şirketin satıldığı kesinleşti. 
Yapılan açıklamaya göre restoran 
zinciri, Katarlı iş insanı Saleh Al 
Mana’nın Avusturya merkezli Boheme 
Investment şirketine geçti. Tuncay 
Özilhan’ın yönetim kurulu başkanlığını 
yaptığı Anadolu Grubu tarafından 
54,5 milyon dolar karşılığında 

devredilen şirketin satış işlemlerinin tamamlanmasının ve 
Boheme Investment’a devredilmesinin 2022 yılının ilk yarısında 
gerçekleşeceği bildirildi.

Vestel ABD’de 
Yeni Şirket 

Kurdu
Vestel, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama 
ile yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel 
Ticaret A.Ş.’nin ABD’nin New York 
eyaletinde Vestel USA Inc. isimli 
yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. 
Vestel’den KAP’a yapılan açıklama 
şöyle: “Şirketimizin yüzde 100 bağlı 
ortaklığı Vestel Ticaret A.Ş. tarafından, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin New 
York eyaletinde Vestel Ticaret A.Ş.’nin 
yüzde 100 hissedarlığında Vestel USA 
Inc. isimli yeni bir şirket kurulmuştur. 
Yeni kurulan şirket vasıtasıyla, Kuzey 
Amerika’da artan iş hacmi ve müşteri 
portföyünün yakından takip edilmesi 
ve yönetilmesi, pazar araştırmaları 
ile pazardaki ihtiyaçların doğru bir 
şekilde tespit edilmesi, bu sayede 
mevcut ürün gamının adaptasyonu 
ve pazara özel ürünlerin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır.”
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Naksan Plastik’te 
Kimpack Dönemi 

OMO ve Migros’tan 
İş Birliği 

Naksan Plastik, faaliyetlerine artık 
KİMPAŞ Grubu’nun Kimpack markası 
altında devam edecek. Şirket 
açıklamasına göre, TMSF tarafından 
gerçekleştirilen satış ihalesinde 1 milyar 
476 milyon 180 bin lira ile en yüksek 
teklifi veren İstanbul merkezli ABY 
Plastik Ambalaj A.Ş., sektörün öne çıkan 
firmalarından Naksan Plastik’in yeni 
sahibi oldu.

Gaziantep’te faaliyetlerini yürütmek 
üzere Kimpaş Grubu tarafından 580 
milyon TL sermaye ile kurulan ABY Plastik 
Ambalaj, Naksan Plastik Ticari İktisadi 
Bütünlüğü’nü satın alarak Kimpack çatısı 
altında üretim, ihracat ve istihdam odaklı 
büyümesini sürdürüp ülke ekonomisine 
katkı sağlamaya devam edecek. ABY 
Plastik Ambalaj, Naksan Plastik’i 
devralırken yaklaşık 2 bin çalışanın 
kıdem ve ihbar gibi özlük haklarından 
oluşan, toplamı 125 milyon TL’yi aşan 
yükümlülüğü de üstlenmiş oldu. Naksan 
Plastik; endüstriyel shrink film, strech 
film, palet örtüleri, ağır hizmet torbaları, 
sera örtüleri, malç filmleri, ev tekstili 
ambalajları, fleksibıl ambalajlar ile her 
türlü baskılı baskısız torba ve poşetlerin 
üretimini gerçekleştiriyordu.
Kaynak: AA

OMO ve Migros, tüketicilerin plastik ayak 
izini azaltmalarına katkı sağlayacak “Yeniden 
Dolum Ünitesi” için güç birliği yaptı. Migros 
ve OMO iş birliği ile başlayan uygulama, 
tüketicilerin boş OMO sıvı deterjan şişelerini 
mağazada doldurup yeniden kullanmasını 
sağlıyor. Ataşehir MMM Migros mağazasına 
kurulan OMO Yeniden Dolum Ünitesi’nde 
OMO’nun beyazlar ve renkliler için sıvı 
deterjanları (OMO Sıvı Active Fresh ve OMO 
Sıvı Color), müşterilerin yanında getirdikleri 
aynı ürünün boş şişesine doldurulabiliyor. 
Aynı deterjan şişesini tekrar tekrar kullanarak 
yeni ambalaj üretiminin önüne geçen ve 
kendi plastik ayak izini azaltan tüketiciler, 
raftaki ürüne kıyasla yeniden doldurulan 
ürüne daha uygun fiyata sahip oluyor.

Yeniden Dolum Ünitesi Nasıl 
Kullanılabilir?
Daha önce kullandıkları ürünün boşalan 
şişesini getiren tüketiciler, şişenin barkodunu 
dolum ünitesinde okuttuğunda şişenin 
büyüklüğü tespit ediliyor ve şişenin alacağı 
miktardaki ürün yeniden dolduruluyor. 910 
ml, 1690 ml ve 1950 ml’lik üç farklı dolum 
seçeneği olan ünite, işlem bittiğinde şişe için 
yeni bir barkod veriyor ve ödeme bu barkod 
ile gerçekleştiriliyor. Sistemi denemek isteyen 
ancak yanında şişesi olmayan müşteriler 
ise dolum ünitelerinde bir süreliğine kısıtlı 
sayıda bulundurulacak küçük boy (910 ml) 
şişelerden faydalanabiliyor.

Yayla Agro Gıda’nın 
Halka Arzında Talep 

Toplama Başlıyor
Yayla Agro Gıda, halka arz edildi. 
Stratejik önemi günden güne artan gıda 
sektöründe faaliyetlerini sürdüren Yayla 
Agro Gıda; pirinç, bakliyat ve işlenmiş 
gıda sektöründe 26 yıllık bir geçmişe 
sahip. Ankara’da küçük bir paketleme 
tesisinde marka yolculuğuna başlayan 
kuruluş, 
bugün Ankara 
ve Mersin’de 
bulunan iki 
üretim tesisi ve 
532 çalışanıyla 
NielsenIQ 2021 
verilerine göre, 
pirinç ve bakliyat sektöründe pazar 
lideri konumunda. Yayla Agro Gıda, 
Türkiye’de kendi sektörünün ilk ve tek 
Ar-Ge Merkezi’ne sahip kuruluşu. 

“Gıdanın Geleceğine Ortak Olmaya” 
davet eden Yayla Agro Gıda’nın 

halka arzı için talep toplama, Garanti 
BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş 
liderliğinde oluşturulan konsorsiyum 
tarafından gerçekleştiriliyor. Halka arz 
edilecek toplam 71 milyon TL nominal 
değerli payların; 21 milyon 300 TL 
nominal değerdeki (yüzde 30) kısmı 

Yurt İçi Bireysel 
Yatırımcılar’a, 
21 milyon 300 
TL nominal 
değerdeki 
(yüzde 30) kısmı 
Yurt İçi Yüksek 
Başvurulu 

Bireysel Yatırımcılar’a, 21 milyon 300 
TL nominal değerdeki (yüzde 30) 
kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a, 
7 milyon 100 TL nominal değerdeki 
(yüzde 10) kısmı Yurt Dışı Kurumsal 
Yatırımcılar’a gerçekleştirilecek satışlar 
için tahsis edildi.
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Perfektüp Ambalaj Tubettificio 
Favia’yı Satın Aldı

Henkel 31. Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı
Henkel 2021 sonu itibarıyla 21 
ülkede, üretimde kullandığı 
elektriğin yüzde 100’ünü 
yenilenebilir hale dönüştürdü. 
Henkel bugün halihazırda 
yüzde 68 oranında yenilenebilir 
elektrik kullanımı seviyesine 
ulaşmış durumda.

Henkel CEO’su Carsten 
Knobel, “Sürdürülebilirlik 
şirketimizin DNA’sında 
var ve iş yapış şeklimizin 
önemli bir unsuru. Stratejik 
önceliklerimiz arasında yer 
alan inovasyon ve dijitalleşme 
ile birlikte, sürdürülebilirlik de “amaca yönelik 
büyüme” gündemimizin merkezinde yer 
alıyor. Sürdürülebilirlik, aynı zamanda temel 
değerlerimizden biri ve kurumsal yaklaşımımızda da 
nihai amaç olarak yerini almış durumda: “Pioneers at Heart for 
the Good of Generations” (Gelecek Nesiller için İyiliğe Öncülük 
Ediyoruz) ilkemizle hareket ediyoruz. Daha da iddialı hedeflerle 
belirlediğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz ile dönüşümümüze hız 
kazandırırken, portföyümüzü ve süreçlerimizi de sürdürülebilirlik 

doğrultusunda daha güçlü bir 
şekilde geliştireceğiz” şeklinde 
konuştu.

Hedefler, “2030+ 
Sürdürülebilirlik Hedefi 
Çerçevesi” kapsamında daha 
ileri taşınıyor. Önemli yeni 
hedeflerden bazıları:
 2030’a kadar operasyonların 

iklim-pozitif olması ve “Bilim 
Temelli Hedefler” girişimi ile 
uyumlu şekilde, “Kapsam 3” 
salınımları (kaynaktan rafa) için 
net sıfır bir yol belirlenmesi.
 Döngüselliğin, 2030’a kadar 

suyun ve üretim atıklarının döngüsel kullanımının 
artırılması yoluyla güçlendirilmesi.
 2025’e kadar tüm yönetim seviyelerinde cinsiyet 

eşitliğinin sağlanması.
 Toplumsal eğitim programlarının ve gönüllülüğün kapsamının 

genişletilmesi.
 2021’de başlatılan “Smart Work” programının daha çok 

geliştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi yoluyla, şirket ve 
çalışanları için çalışma hayatının geleceğinin şekillendirilmesi.

Türkiye ve Bulgaristan’daki 
üretim merkezlerinde 500’ü 
aşkın çalışan ile faaliyet 
gösteren Perfektüp Ambalaj, 
İtalya’nın önde gelen 

alüminyum tüp üreticilerinden Tubettificio Favia’yı satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Perfektüp 
Yönetim Kurulu Başkanı Livio Manzini, Tubettificio Favia’nın 
gruplarına katılmasının arkasında belirgin bir endüstriyel 
mantık olmasının yanında kendisi için çok özel ve duygusal bir 
anlamı bulunduğunu belirtti. Büyükbabasının 1900’lü yılların 
başında İtalya’dan göç edip Türkiye’ye yerleştiğini ve kendisinin 
ailenin yurt dışında doğan üçüncü neslini temsil ettiğini 
aktaran Manzini, şunları kaydetti: “Bu girişimle, başlamış bir 
yolculuğun döngüsünü tekrar bir araya getiren kişi olduğum 
için çok mutluyum. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerin 
daha da yakın ve dostane olmasına katkıda bulunacağımız için 
ayrıca mutlu ve gururluyuz. Favia’nın üretim tesisi grubumuzun 
sadece İtalya’da değil, AB’de de gelişimine katkıda bulunacak. 
Bu satın alma ile küresel bir marka olma yolunda önemli bir 
adım attık. Birleşme sonrası üretim ağının ve ürün portföyünün 

genişlemesiyle daha etkin bir hizmet verip büyümeye devam 
edeceğiz”. 

Bu birleşmenin aynı zamanda özellikle geri dönüştürülebilir 
ürünlerde yeni bir yolun oluşmasını sağlayacağını belirten 
Manzini, “Bu iki şirket geri dönüşümlü ürünlerde ortak bir bakış 
açısı ve yenilikçilikle hareket edecek” ifadesini kullandı.
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Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) Kurul Toplantısı, İtalya’nın 
Milano şehrinde 3-6 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen 
Ipack-Ima Fuarı’nın son günü yapıldı. Toplantıda 23 ülkeden 
28 WPO üyesi bir araya geldi. WPO Başkanı Başkanı Pierre 
Pienaar başkanlığında gerçekleşen toplantı, pandeminin 
başlangıcından bu yana WPO’nun ilk fiziksel toplantısı oldu. 
Toplantıda dünya ambalaj sektörünün geleceği üyeler ile 
değerlendirildi.  

WPO tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli 
yarışmalarından olan WorldStar 2022 Yarışması’nın kazananları 
da fuarın açılış gününde yapılan törenle ödüllerini aldı. Törende; 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Avrasya Ambalaj İstanbul 
Fuarı’nın katkılarıyla, Reed TÜYAP iş birliğiyle düzenlenen 17. 
Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nın birincisi Atahan 
Göktürk Güner, Gümüş Ödül kazandı. Ambalaj Ay Yıldızları 2020 
Yarışması’nın kazananlarından Tasarist, “Greyder V Design 
Ayakkabı Kutusu” tasarımıyla e-ticaret kategorisinde aldığı ödül 
ile birlikte Pazarlama Gümüş Ödülü kazandı. Etapak Ambalaj, 
“Geri Dönüştürülmüş PET ile Üretilmiş Sarmal Etiket” ürünüyle 
ambalaj malzemeleri ve bileşenleri kategorisinde ödül aldı. 

ASD, iki buçuk yıllık aradan sonra dünya ambalaj sektörü 
temsilcileri ile Ipack-Ima Fuarı’nda buluştu. Fuara katılan 
üyeleriyle bir araya gelerek ikili görüşmeler yaptı ve WPO 
toplantılarına katılma fırsatı buldu.

Dünya Ambalaj Sektörü İtalya’da Bir Araya Geldi 
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Asya Ambalaj Federasyonu 
(APF), 7. Strateji Planlama 
Toplantısı’nı 19 Nisan 2022 
tarihinde Zoom uygulaması 

üzerinden çevrim içi gerçekleştirdi. Toplantıya Bangladeş, 
Çin, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Japonya, Kore, 
Singapur, Sri Lanka, Tayland ve Türkiye olmak üzere 
11 ülkeden temsilciler ile onursal üyeler katıldı.

Ülkelerin Covid-19’un ardından yaşadığı deneyimleri 
paylaşmasıyla başlayan toplantıda, yıllık iş planı ve 
stratejiler gözden geçirildi.  

Kuruluşla ilgili detaylı bilgiye web sitesinden 
ulaşabilirsiniz: www.asianpackaging.org

Apple, kullanıcılara bozulan telefonlarını onarmaları için imkan 
tanıyan kitleri ABD’de satışa sundu. Yapılan açıklamaya göre ilk 
etapta; iPhone 12, iPhone 13 ve üçüncü nesil iPhone SE için yedek 
parçalar sunulacak. Kullanıcılar, yedek parçaları ve tamir kitlerini 
selfservicerepair.com sitesi üzerinden satın alıp, kılavuzlar yardımıyla 
telefonlarını kendi başlarına tamir edebilecek. Tamir kitlerini satın 
almak istemeyenler ise kiralama seçeneğinden yararlanarak gerekli 
ekipmana sadece tamir için sahip olabilecek. Kitler, 49 dolarlık 
kiralama bedeli karşılığında yedi gün boyunca kullanabilecek.

Apple ayrıca onarımın 
ardından kullanılmış 
parçaların geri 
dönüşüm için iade 
edilebileceğini ve 
müşterilerin bu 
sayede satın aldıkları 
ürünler için kredi 
kazanabileceğini 
paylaşmıştı. Apple’ın 
ardından önce 
Samsung sonra da Google, iFixit ile bir iş birliği gerçekleştirmiş, 
“Kendin Tamir Et” programı sunacağını açıklamıştı. Bu tip programlar, 
şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemesinin yanı sıra 
müşteriler için ekonomik bir seçenek sunuyor.

Kaynak: Bigumigu.com

APF 2022 Strateji Planlama Toplantısı 
Çevrim İçi Gerçekleştirildi

Apple’ın “Kendin 
Tamir Et” Programı 

ABD’de Başladı
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi 
Aramco’nun yılın ilk çeyreğinde net kârı, yüksek 
petrol fiyatlarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 82 arttı. Değeri 2,42 trilyon dolara yükselen 
Saudi Aramco, toplam değeri 2,37 trilyon olan 
Apple’ı ilk kez geride bırakarak dünyanın en değerli 
şirketi oldu.

Saudi Aramco 
tarafından 
açıklanan finansal 
bilançoya göre, 
şirketin Ocak-Mart 
döneminde net 
kârı 39,5 milyar 
dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 
21,7 milyar dolar net kâr açıklamıştı. Aralık 2019’da ilk 
kez halka arz edildiği dönemden sonraki en yüksek 
geliri kaydeden şirket, bilançosundaki pozitif sonuçları 
artan petrol fiyatlarına dayandırdı. 

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü 
ham petrolün ortalama varil fiyatı, Rusya-Ukrayna 
Savaşı’nın yol açtığı arz endişeleriyle 7 Mart’ta 
139,13 dolara kadar yükselerek, son 14 yılın en 
yüksek seviyesini görmüştü.

Kaynak: Euronews.com

Saudi Aramco 
Dünyanın En Değerli 

Şirketi Oldu

http://www.asianpackaging.org
http://www.asianpackaging.org
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Evsel atıklardan elde edilen 
esnek ambalajların Avrupa’da 
geri dönüşüm oranları çok 

düşük; polietilenin (PE) bugün yalnızca yüzde 17’si ayrıştırılıp geri 
dönüştürülüyor. CEFLEX (A Circular Economy for Flexible Packaging) 
Teknoloji İş Akışı Lideri Dana Mosora, “Kalite Geri Dönüşüm Süreci 
(QRP), esnek ambalajın çok daha büyük bir yüzdesinin -yeni 
pazarların gereksinimlerini karşılamak için gereken miktar ve 
niteliklerde- ekonomiye geri döndürülmesini sağlıyor” dedi. 
CEFLEX, esnek ambalajlardan daha yüksek oranda plastiği 

mekanik bir şekilde geri dönüştürmek için daha değerli bir yol 
sunmak amacıyla QRP’yi geliştirdi. QRP, her biri mevcut bir 
teknoloji tarafından sağlanan -gelişmiş ayırma teknikleri, sıcak 
yıkama, ekstra filtreleme ile ekstrüzyon ve koku gidermeyi içeren- 
dört adımın birleşimini kullanıyor. Ancak bu teknolojiler Avrupa 
çapında farklı tesislerde başarıyla denenmiş ve uygulanmış 
olsa da henüz aynı ticari sitede yer almıyor. Mosara, CEFLEX’in 
2023’ün sonuna kadar ticari olarak çalıştırılması hedefiyle 
endüstriyel ölçekli bir QRP demonstrasyon tesisi inşa etme 
yolculuğuna bu nedenle başladığını açıkladı. 

CEFLEX’ten 2023 Yılına Kadar 
Yeni Nesil Geri Dönüşüm Tesisi

https://ceflex.eu/ceflex-launches-plan-for-next-generation-recycling-plant-by-2023/ 

Coca-Cola, geri dönüşümde 
kolaylık sağlamak adına 
çıkmayan kapaklı şişeler üretti.

Coca-Cola, çevreye verilen 
zararın önüne geçmek ve 
atığı azaltmak adına plastik 
şişelerini, ambalaja yapışan 
kapaklara sahip olacak şekilde 
yeniledi ve atıkların tek parça 
halinde geri dönüştürülebilir olmasını sağladı.

Coca-Cola’nın, 2024’e kadar Birleşik Krallık’ta tüm plastik 
şişelerinde bu tasarım kullanılarak daha çevre dostu adımlar 
atması hedefleniyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, 
şişelerle bütün halinde olan kapaklı tasarımlar İskoçya’daki 

raflarda şimdiden yer almaya 
başladı.

Coca-Cola Büyük Britanya 
Genel Müdürü Jon Woods, 
“Bu, tüketiciler şişelerimizi geri 
dönüştürdüklerinde geride 
hiçbir kapak kalmamasını 
sağlayarak büyük bir etkisi 
olacağını umduğumuz küçük 

bir değişiklik oldu” açıklamasında bulundu. Woods, yeniden 
tasarlanan şişelerin, Coca-Cola’nın küresel olarak benimsediği 
birkaç adımdan sadece biri olduğunu ekleyerek, “Atıksız bir 
dünyaya doğru yolculuğumuzda 2025 yılına kadar sattığımız her 
şişe için bir şişe veya kutuyu toplamaya ve geri dönüştürmeye 
yardımcı oluyoruz” dedi.

Coca-Cola Şişelerinde Çıkmayan 
Kapak Kullanacak

https://ceflex.eu/ceflex-launches-plan-for-next-generation-recycling-plant-by-2023/ 
https://ceflex.eu/ceflex-launches-plan-for-next-generation-recycling-plant-by-2023/
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EKONOMİK VERİLER
TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki 
aya göre %7,25; yıllık bazda ise %69,97 artış kaydetti. Üretici fiyatlarında ise aylık artış 

%7,67; yıllık artış ise %121,82 olarak kayıtlara geçti. 

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ 
Ekonomik güven endeksi Mart ayında 95,7 iken, 
Nisan ayında %1,1 oranında azalarak 94,7 değerine 
düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici 
ve reel kesim (imalat sanayii) güven endekslerindeki 
düşüşlerden kaynaklandı. Bir önceki aya göre 
Nisan ayında tüketici güven endeksi %7,3 oranında 
azalarak 67,3 değerini, reel kesim güven endeksi %0,5 
oranında azalarak 107,7 değerini aldı. Hizmet sektörü 
güven endeksi %3,0 oranında artarak 114,6 değerini, 
perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,9 oranında 
artarak 119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi 
%3,0 oranında artarak 83,5 değerini aldı.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) 
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE); 2022’nin 
Nisan ayında bir önceki aya göre %7,67, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre %39,23, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %121,82 ve 12 aylık ortalamalara göre 
%72,03 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün 
yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında 
%125,88, imalatta %112,08, elektrik, gaz üretimi 
ve dağıtımında %247,50 ve su temininde %63,17 
artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının 
yıllık değişimleri; ara malında %122,65, dayanıklı 
tüketim malında %81,33, dayanıksız tüketim 
malında %96,37, enerjide %229,68 ve sermaye 
malında %77,40 artış olarak gerçekleşti.

Tüketici 
Fiyat Endeksi 
(TÜFE) aylık 
%7,25 arttı.

Yurt içi üretici 
fiyat endeksi 
(Yİ-ÜFE) aylık 
%7,67 arttı.

Ekonomik 
Güven Endeksi 

aylık 
%1,1 azaldı.

Tüketici 
Güven Endeksi 

%0,4 arttı.

% 
7,25

% 
1,1

% 
7,67

% 
0,4

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE); 2022 yılı Nisan 
ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına 
göre %69,97 ve 12 aylık ortalamalara göre %34,46 
artış yakaladı. Yıllık en düşük artış %18,71 ile 
haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki 
yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer 
ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, 
%27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu. Buna 
karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın 
yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 
ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, 
%77,64 ile ev eşyası oldu.
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TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile 
yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından 
hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici 
güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,4 
oranında arttı; Nisan ayında 67,3 olan endeks, Mayıs 
ayında 67,6 oldu.

Tüketici fiyat endeksinde Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71 artış 
gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi, Mart ayında 95,7 iken, Nisan ayında %1,1 oranında azalarak 94,7 değerine 
düştü. Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,4 oranında arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi 
2022 yılının Nisan ayında bir önceki aya göre %7,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,23, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %121,82 ve 12 aylık ortalamalara göre %72,03 artış gösterdi.
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Banvit, Köri Soslu Tavuk, Acılı Tavuk Fajita, Yayla 
Soslu Tavuk Kuşbaşı ürünlerinden oluşan 
“Lezzet Serisi”ni tüketicilerin beğenisine 
sundu. Lezzet Serisi, tüketiciye ön hazırlık 
gerektirmediğinden zamandan tasarruf 
sağlanmasına ola nak sunuyor. Ayrıca 
farklı baharatlarla hazırlandığından sofraya 
renk katıyor. Son dönemde tüketicilerin 
evde daha pratik, farklı ve lezzetli alternatiflere 
yöneldiğini belirten Banvit, restoran 
yemeklerinden ilham alan ürünlerin yer aldığı 
Lezzet Serisi ile tüketicilerine dışarıda yemek 
yiyormuş hissi veriyor.

Türkiye’de üretilen yenilikçi içecek markası 
Mixou, Türkiye pazarına girdi. Sürdürülebilir 
ve yenilikçi bir tat mottosuyla faaliyetlerine 
başlayan Mixou, Türkiye’nin yeni gazlı içecek 
lezzeti olmayı hedefliyor. Kola ve portakal 
aromasını tek bir üründe toplayan Mixou, 
“Tek İçimde İki Tat” mottosuyla iki farklı 
lezzeti tek bir üründe sunmayı amaçlıyor. 
Almanya doğumlu Türk girişimciler 
tarafından kurulan Mixou’nun üretimi 
Sakarya’da bulunan üretim tesisinde 
sağlanıyor. Mixou ürününe, yakında farklı 
tariflerle oluşturulan yeni ürünler de 
eklenecek. 

Pınar Su ve İçecek, “Şehir Şişeleri” projesiyle 
ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya 

tanıtıyor. Ülkemizin turizm 
cenneti şehirlerinin en meşhur 
simgelerini cam şişelerine taşıyan 
Pınar Su; tüketicilerini tarihi ve 
kültürel bir keşif yolculuğuna 
çıkarıyor. Türkiye’nin en meşhur 
şehir simgelerinin cam şişelere 
resmedildiği projede, ilk 
etapta üç büyük şehrin etiket 
tasarımları tamamlandı. 
İstanbul ile start alan projede, 
İstanbul şehir şişesi üzerinde 
Kız Kulesi, Boğaz Köprüsü, 
martı ve vapur simgeleri 
bulunuyor. Ankara şehir 
şişesi üzerinde Ankara Kalesi, 
eski Ankara evleri, Atakule, 
Hitit Güneş Kursu Anıtı ve 
Eski Meclis yer alıyor. İzmir 
için yapılan tasarımlarda 
ise şehrin meşhur Saat 
Kulesi, eski cumbalı evleri ve 
yelkenlileri bulunuyor.

Koroplast’ın banyo 
temizlemenin en hızlı ve en 
kolay yolu olarak sunduğu 
yeni ürünü Koroplast Banyo 
Islak Temizlik Havlusu, banyo 
kirlerini güvenli ve etkili bir 
şekilde temizlemek için 
hazırlanan özel formülüyle 
tek yaprakta etkin bir 
temizliği, düzenli kullanımda 
da kireçlenme oluşumunu 
önlemeyi taahhüt ediyor. 
Koroplast’ın tek yaprakla etkin 
temizlik sağlamayı hedefleyen 
bir diğer ürünü Çok Amaçlı 
Islak Temizlik Havlusu ise, 
antistatik özelliği sayesinde 
tozlanmayı geciktirirken 
aynı zamanda kullanıldığı 
yüzeylerde iz bırakmıyor. 
Özel formülüyle yaşamın her 
alanında kullanım imkanı 
sunan ürün, günlük hijyen 
ve pratik temizlik deneyimi 
sunuyor. 

Koroplast’tan 
Islak Temizlik 
Havluları Türkiye’nin Simgeleri 

Su Şişelerinde
Türkiye Pazarına
Yeni İçecek Markası

Banvit’in “Lezzet Serisi” Yenilendi
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Selin, 2022 kışına 
da parfümlü 
kolonyalarıyla 
eşlik ediyor. 
Hanımeli 
çiçeğinin 
kokusunu 
her akşam 
saat 19.00’da 
yaymasından 
ilham alan Selin Hanımeli 19.00, 
sevenlerini günün her anında bu kokuyla 

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

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

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

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

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

Red Bull Winter
Edition Nar Lezzeti

Feast’ten 
TostMania

Eyüp Sabri Tuncer 
Yeni Bir Kategoriye 
Giriş Yaptı

Selin Kış Mevsimini Hanımeli ile Karşılıyor
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alternatif olmayı amaçlıyor.

Red Bull Winter
Edition Nar Lezzeti

Feast’ten 
TostMania

Eyüp Sabri Tuncer 
Yeni Bir Kategoriye 
Giriş Yaptı

Selin Kış Mevsimini Hanımeli ile Karşılıyor
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