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“10. Ambalaj Ay Yıldızları”nda
Finalistler Belli Oldu
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Ambalaj Ay Yıldızları 2022
Yarışması”nın finalistleri belli oldu. Bu yıl rekor katılımın olduğu yarışmaya başvuru yapan
278 ambalaj, 12 farklı kategoride değerlendirildi ve 126 ambalaj ödüle layık görüldü. Finale kalan tüm
katılımcıların WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabildiği Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda
dereceye girenlere ödülleri Ekim ayında İstanbul’da düzenlenecek özel bir törenle verilecek.
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD)
tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması
sonuçlandı. Ambalaj üreticileri, marka
sahipleri ve tasarımcıların son iki
yıldır piyasada var olan ambalajlarıyla
katıldıkları yarışma hem yurt içinden
hem de yurt dışından yoğun ilgi gördü.
ASD Ambalaj Binası’nda, 23-24 Haziran
2022 tarihlerinde bir araya gelen Seçici
Kurul Üyeleri, yarışma şartnamesinde
yer alan 11 kriter doğrultusunda
başvuruları değerlendirdi. Kullanım
kolaylığı ve üretim kalitesinden çevreye
duyarlılığına, tasarımdan özgünlüğe
kadar yapılan değerlendirme sonrası
toplam 126 ambalaj finale kaldı. Bir
başarı öyküsü haline gelen ve artan
katılımıyla Türkiye genelinde marka
olan yarışmanın ödül töreninde;
Seçici Kurul Üyeleri
finale kalan ambalajlar arasından
Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik Ödülü
alanlar ilan edilecek. “Altın Ödül” almaya hak kazanan ürünler
arasından seçilen en fazla üç adet ürüne ise Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) iş birliği ile “Altın Ambalaj Ödülü” verilecek.
2015 yılından bu yana yurt dışından başvuruların da kabul
edildiği ve dünya çapında sektöre damga vuran özgün ambalaj
tasarımlarının, farklı ve yenilikçi ambalaj uygulamalarının
ödüllendirildiği yarışmada dereceye girenler Türkiye’yi temsilen
Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu
(APF) tarafından akredite edilmiş WorldStar ve AsiaStar
yarışmalarına da katılabilecek.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/10-ambalaj-ay-yildizlarinda-finalistler-belli-oldu-basin-bulteni
INDEX
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18. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci
Yarışması 2022’nin Sonuçları Açıklandı
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla,
Reed TÜYAP iş birliğinde düzenlenen 18. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2022’nin
kazananları belli oldu. Her yıl düzenlenen bu yarışma ile ülkemizde tasarım eğitimi alan
öğrencilerimizin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak hedefleniyor.

18. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2022’nin iki
gün süren online seçici kurul toplantısı 5-6 Temmuz 2022
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 101 öğrenci
projesi başvuru yaptı. Seçici Kurul
değerlendirmesi sonrası kazanan 17
öğrenci projesi, 7 Temmuz 2022 tarihinde
www.ambalaj.org.tr web sayfasında
açıklandı.
18. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2022’nin birinci,
ikinci, üçüncü, mansiyon ve sertifika sıralaması, 12 Ekim 2022
tarihinde, bu yıl 27’ncisi düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul
Fuarı’nın açılış günü ilan edilecektir.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/18inci-ambalaj-tasarimi-ulusal-ogrenci-yarismasinin-sonuclari-aciklandi-bas

İSO 500’deki Ambalaj Firması Sayısı 32’ye Yükseldi
Ambalaj sektörü, geçtiğimiz günlerde açıklanan İSO Birinci
500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 21’i Ambalaj Sanayicileri
Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam 32 firma ile yer aldı. ASD
Başkanı Zeki Sarıbekir, İSO listesindeki
ambalaj sektörü firma sayısının istikrarlı bir
şekilde artmaya devam ettiğini belirterek,
sektör olarak hedeflerinin her yıl daha fazla
ihracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı
sağlamak olduğunu söyledi.
İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
listesinde önceki yıl 20’si Ambalaj
Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam 30 firma
ile yer alan ambalaj sektörü, 2021 yılında listedeki firma sayısını

artırdı. Listede 21’i ASD üyesi olmak üzere toplam 32 ambalaj
sektörü firması yer aldı.

Listedeki Firma Sayısı Artıyor

Ambalaj sektöründeki firmaların İSO 500
listesindeki ağırlığının giderek arttığına işaret
eden ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, bu sene
listeye giren 32 firmanın gerçekleştirdiği
üretimden yapılan satışların önceki seneye
göre yüzde 35,07 artışla 53 milyar TL’ye
dayandığını söyledi. Zeki Sarıbekir, listedeki
firmaların ihracatlarının yüzde 49,81 artışla
1,25 milyar dolara ulaştığını, yarattıkları istihdamın da yüzde
21,85 artışla 13 bin 500 kişiye yaklaştığını kaydetti.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/iso-500deki-ambalaj-firmasi-sayisi-32ye-yukseldi-basin-bulteni
INDEX
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ASD’den Türkiye Çevre Haftası’nda
“Atığımızı Dönüştürelim” Mesajı

Ambalaj sektörünün çatı kuruluşu Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 5 Haziran haftasında kutlanan Türkiye Çevre
Haftası ve 7 Haziran’daki Dünya Gıda Güvenliği Günü’nün önemine işaret ederek sıfır atık, geri dönüşüm ve güvenli
ambalaj konularına dikkat çekti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün Türkiye’de bu yıl itibarıyla “Türkiye Çevre Haftası” olarak
kutlanmasının önemli bir mesaj olduğunu kaydeden ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye’nin kendi atığını tamamen
dönüştürmesinin çevre için çok değerli bir adım olacağını ve bu konunun üzerinde durulması gerektiğini belirtti.
her geçen gün arttığına işaret edilen
genelgede, çevre sorunlarının ve
gelişmelerin bu şekilde daha katılımcı ve
çok paydaşlı şekilde gerçekleştirileceği
belirtildi.

Türkiye Çevre Haftası
Çok Önemli Bir Mesaj

Dünya Çevre Günü, Türkiye’de
Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile
bu yıldan başlayarak söz konusu
haftayı kapsayacak şekilde “Türkiye
Çevre Haftası” olarak kutlanacak.
Hafta kutlamalarında bu yıl vurgu
sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha
temiz ve daha yeşil yaşam olacak.
Türkiye’de doğal çevrenin korunması,
sürdürülebilir yaşam çevrelerinin
oluşturulması ve iklim değişikliği ile
mücadele konularında çevre bilincinin

Türkiye’nin Dünya Çevre Günü’nü bir
haftaya yayılacak şekilde kutlamasının
çevreye verilen önem açısından kritik
bir mesaj taşıdığını belirten ASD Başkanı
Zeki Sarıbekir, geleneksel hale gelecek bu
kutlamaların ülkemizdeki çevre bilincinin
gelişmesine katkı sağlayacağını ifade
etti. Türkiye Çevre Haftası kapsamında
düzenlenecek tüm etkinliklere ilgili kamu
kurum ve kuruluşların vereceği desteğin
de önemine dikkat çeken Zeki Sarıbekir,
çevre bilincinin özellikle ufak yaşlardan
başlayarak verilmesi gerektiğini ve bu
şekilde gelecek nesillerin çok daha temiz
bir çevrede yaşama imkanına sahip
olabileceğini kaydetti.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir

https://www.ambalaj.org.tr/tr/asdden-turkiye-cevre-haftasinda-atigimizi-donusturelim-mesaji-basin-bulteni

ASD 2022 Sürdürülebilirlik Raporu
Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Türkiye’de ambalaj sanayisine yön veren Ambalaj
Sanayicileri Derneği (ASD), sektörün gelişimine
katkı sunmak amacıyla, sürdürülebilir kalkınma
alanındaki çalışmalarını da kararlılıkla sürdürüyor.
Bu kapsamda Türkiye ambalaj sektöründeki
farkındalığı ölçmek için “ASD Sürdürülebilirlik
Raporu”nu hazırlıyor. Raporda, Türkiye’nin
geleceği olacak sürdürülebilirlik ve çevreci üretim
için sektörün fırsatları kullanabilmesi, gelişim
alanlarının doğru değerlendirilmesi hedefleniyor.

faaliyetlerinin olgunluğunu ölçmek ve
raporlama çalışmasında yer alacak şirketleri
belirlemek amacıyla bir anket çalışması
hazırladı. Rapor kapsamında yer alacak şirket
sayısı sınırlı ve bunlar anketi cevaplayacak
şirketler arasından belirlenecek.
Türkiye ambalaj sanayisinin sürdürülebilir
gelişimi için yapılacak çalışmalara temel
oluşturacak anket çalışmasında yer almak
isteyen ASD üyesi firmalar asd@mbalaj.org.tr
mail adresi üzerinden derneğimiz ile iletişime
geçebilirler.

ASD, Sürdürülebilirlik Yol Haritası ve Raporlama
Projesi için dernek üyelerinin sürdürülebilirlik

INDEX
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27. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı için
Geri Sayım Artık Başladı!
Büyükçekmece’deki Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.
Fuarı ziyaret etmek için tek yapılması
gereken online bilet almak.

Online Bilet 31 Ağustos’a
Kadar Ücretsiz

Ağustos ayının sonuna kadar
fuar web sitesi üzerinden ücretsiz
alınabilecek online bilet ile fuar
dört gün boyunca sıra beklemeden
ziyaret edilerek katılımcı firmalar
ile görüşülebilir yeni tedarikçi ve iş
ortaklarıyla tanışılabilir. Online bilet
https://packagingfair.com/e-bilet
adresinden alınabilir.

Fuar Başlamadan Önce
Katılımcı Firmaları
Yakından İnceleyin

Ekim ayındaki fuara katılım
gösterecek firmaların detaylı
profillerine katılımcı listesinden
ulaşılması mümkün. Daha
efektif bir fuar deneyiminin yaşanması ve hangi firmalar ile
görüşüleceğinin önceden belirlenebilmesi amacıyla 		
2022 yılında katılım gösterecek firmaların listesi
https://packagingfair.com/katilimci-listesi adresinden
incelenebilir.

Fuar İkinci Kez Hibrit Formatta Düzenleniyor

12-15 Ekim 2022 tarihleri arasında 27. kez düzenlenecek Avrasya
Ambalaj İstanbul Fuarı için geri sayım artık başladı. Türkiye
içinden ve yurt dışından yüzlerce firmanın yerlerini aldığı fuarda
katılımcı firmalar fuar ziyaretçileri ile buluşmaya hazırlanıyor.
Binlerce kişinin fuarı ziyaret etmek için şimdiden kayıt yaptırdığı
Avrasya Ambalaj İstanbul, 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 İstanbul

INDEX

Fiziksel fuarın avantajları dijital dünyanın olanakları ile birleşiyor.
Online biletin 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.

Fuardan Sonra da Bağlantıda Kalın

Fuar artık sadece dört gün ile sınırlı değil. 17-28 Ekim 2022
tarihleri arasında fuardan sonraki iki haftalık sürede Online
Networking Günleri kapsamında yine Business Connect
Programı üzerinden mesajlaşarak fuar zamanı yarım kalan
görüşmeler devam ettirilebilecek veya yepyeni bağlantılar
kurulabilecek.
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Çevre Kanunu’nda Güncelleme Yapıldı
Çevre Kanunu ile diğer bazı kanunlarda
değişiklik yapan kanun, 15 Haziran 2022
tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yayımlanan düzenleme ile Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen
baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin
maksat oranlarının Cumhurbaşkanı
tarafından belirlenebileceği,
değiştirilebileceği veya kaldırabileceği
hükmü getirildi. Düzenleme, denizlerdeki
kirliliğin önlenmesine yönelik
müeyyideler getirirken aynı zamanda
Marmara Denizi kıyısındaki üç ilde acilen
ileri atık su arıtma tesisi kurulması
zorunluluğu da getirildi.

Üç Şehre İleri Atık Su Arıtma Tesisi
Kurma Zorunluluğu

Düzenlemenin 8’inci maddesi olarak
2872 sayılı kanuna eklenen 16’ıncı ek
madde ile de İstanbul, Bursa ve Kocaeli
illerinin tamamında, büyükşehir, il ve ilçe belediyelerine altı
ay içinde ileri atık su arıtma tesisi kurmaya yönelik iş termin
planlarını sunma ile bu tesisleri üç yıl sonunda işletmeye alma
zorunluluğu getirildi. Belediyeler, mevcut atık su gelirlerinin

yarısını bu tesisler kurulana kadar bu projeler için ayırmak
zorunda kalacak. Bununla birlikte atık su arıtma tesislerinde
kullanılan elektrik enerjisi yüzde 100’e kadar geri ödenebilecek.
Kaynak: yesilekonomi.com

Duru Bulgur Elektrik Tüketiminin
Yüzde 85’ini Güneşten Karşılayacak
güneş enerjisi altyapısını 2022 sonuna
kadar 5,8 megavata çıkaracak. Böylece
elektrik tüketiminin yüzde 85’ini güneş
panellerinden üretecek.

“Karbon Salımını Yıllık 3 bin 270
Ton Azaltacağız”

Duru Bulgur, temiz enerji yatırımlarıyla karbon ayak izini
kademeli olarak azaltmaya devam ediyor. Duru Bulgur,
geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği güneş enerjisi yatırımlarında
kapasite artırımına gitme kararı aldı. Duru Bulgur bu kapsamda

INDEX

Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Duru, daha yaşanabilir bir çevre yaratmak
adına sürdürülebilir üretim prosesleri
ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ağırlık
verdiklerini aktardı. Emin Duru, “2022 yılı
sonu elektrik tüketimimizin yüzde 85’ini
güneş panellerinden üretmeyi öngörüyoruz.
Yapılacak bu çalışma ile yıllık 3 bin 270 ton
karbon salımının önüne geçip yaklaşık 54
bin ağacın kesilmesine de engel olacağız.
Daha iyi bir çevre yaratmak için ayrıca 10 yıl içinde yeni ağaçların
yetiştirilmesine de direkt olarak katkı sağlayacağız. Yeşil dönüşümle
sürdürülebilir üretim prosesleri geliştireceğiz” şeklinde konuştu.
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TİM’de Mustafa Gültepe
Dönemi Başladı

61 ihracatçı birliği, 27 sektör
ile 100 bini aşkın ihracatçının
tek çatı kuruluşu olan Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nde
(TİM), başkanlık devir teslim
töreni Dış Ticaret Kompleksi
Ömer Halisdemir Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi.
13 Haziran’da düzenlenen
Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin 29. Olağan Genel
Kurulu’nda delegelerin
oyları ile TİM Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na seçilen Mustafa
Gültepe, görevi önceki

başkan İsmail Gülle’den
devraldı.

TİM’in Yönetim Kurulu
Belli Oldu

TİM Başkanı Mustafa
Gültepe’nin başkanlığında
yapılan ilk toplantıda, dört
yıl boyunca TİM Yönetim
Kurulu Üyesi olarak ihracat
ailesine yön verecek olan
yeni yönetim kurulu kadrosu
belirlendi.

YENİ YÖNETİM KURULU
KADROSU
Mustafa Gültepe (Başkan)
Ahmet Güleç (Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri)
Adil Pelister (Kimyevi Maddeler ve Mamulleri)
Çetin Tecdelioğlu (Demir ve Demirdışı Metaller)
Fikret Kileci (Tekstil ve Hammaddeleri)
Kutlu Karavelioğlu (Makine ve Aksamları)
Ali Kavak (Yaş, Meyve, Sebze)
Baran Çelik (Otomotiv Endüstrisi)
Başaran Bayrak (Gemi, Yat ve Hizmetleri)
Birol Celep (Kuru Meyve ve Mamulleri)
Burak Yakın (Mücevher)
İbrahim Pektaş (Çelik)
Melisa Tokgöz Mutlu (Meyve ve Sebze
Mamulleri)
Mustafa Şenocak (Deri ve Deri Mamulleri)
Salahattin Kaplan (Halı)
Salih Zeki Poyraz (İklimlendirme Sanayii)
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Olağan Genel
Kurulu sonucunda başkanlığa seçilen Mustafa
Gültepe başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda
görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

YENİ YÖNETİM KURULU
Başkan:
Mustafa Gültepe

Başkan Vekilleri:
Adil Pelister
Çetin Tecdelioğlu
Ahmet Güleç
Fikret Kileci
Kutlu Karavelioğlu

Kaynak: tim.org.tr

Gürok Grubu Kurumsal
Kimliğini Yeniledi

Gürok Grup, 74 yıllık
yolculuğunu geride
bırakırken kurumsal
kimliğini ve imajını yeniledi. Grubun bu
değişimle yeni bir dönem başlattığını
söyleyen Gürok Grup Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Esin Güral Argat, özellikle
sanayi, turizm ve yapı alanındaki
yatırımlarıyla bir dünya markası olma
yolunda ilerlediklerini vurguladı.
Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Esin Güral Argat

Sofra camı ve cam ambalajdan kiremide,
turizmden yapıya kadar farklı sektörlerde

INDEX

faaliyet gösteren Gürok Grup, son
yıllarda hız verdiği yatırımlarını ve
dönüşüm sürecini yenilenen kurumsal
kimliğiyle bir adım öteye taşıyor. Çatısı
altında dünyanın en büyük beşinci sofra
camı markası LAV, cam ambalaj üreticisi
GCA, Gürok Kiremit, turizm sektöründe
30 yılı aşkın tecrübesiyle Ali Bey Hotels
& Resorts, ultra lüks segmentte yer alan
JOALI Maldives ve JOALI BEING, yapı
sektöründe ise Lapis Yapı markası yer
alan grup, adını da Gürok Holding’den
Gürok Grup’a dönüştürdü.
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Mondi’den Grow&Go
Çözümleri

Mondi; taze ürünleri korumak, güvenli, verimli
ve rahat bir şekilde çiftlikten raflara ve raftan da
evlere ulaştırmak için amaca uygun bir ambalaj
çözümü yelpazesi geliştirdi. Grow&Go, Mondi
Oluklu Mukavva Çözümleri’nin taze meyve ve
sebze sektörüne yönelik yeni ürün portföyünü
oluşturuyor. Ağır yüklü sevkiyatlardan rafta
sergilenmek üzere hazırlanan hafif meyve ve
sebze seçkilerine kadar her şeyi kapsayan geniş
seçenek yelpazesi ile alternatif olarak öne çıkıyor.
Mondi Oluklu Mukavva Çözümleri Ürün İnovasyon
Müdürü Jan Blankiewicz, yeni ürünlere dair,
“Önümüzdeki dönemde küçük porsiyonlu
ambalajlara yönelik talepte çok büyük bir artış
görülecek” dedi ve ekledi: “Küçük porsiyonlu
ambalajlar, son tüketicinin seçilen ürünü doğrudan
raftan, ambalajında ve taze ürünlere hiç el değmeden
almasını sağlamak gibi birçok fayda sunuyor.”

Metro Türkiye Kendi
Markası Ürünlerle İhtiyaçları
Karşılamayı Hedefliyor
Metro Premium, Metro Chef,
Metro Professional, Rioba
gibi kendi markaları altında
yaklaşık 5 bin çeşitte ürün sunan
Metro Türkiye, üstün kalite ve
lezzeti bir arada buluşturmayı
hedefledikleri ürünlerine ek olarak
menüleri zenginleştirecek pratik
çözümleri de yeni yayınladığı
ürün kataloğunda müşterilerine
sunuyor.
30 yılı aşkın bir süredir yeme
içme ve ağırlama sektörünün bir
numaralı iş ortağı olma hedefiyle

işin mutfağında yer alan Metro
Türkiye, tüketicilerde artan market
markalı ürün talebine paralel
olarak kaliteli ve güvenilir Metro
markalı ürün çeşitliliğini en iyi fiyat
performans oranı ile müşterilerine
sunma arzusuyla çalışmalarına
devam ediyor. Bu doğrultuda
kendi markalı ürün çeşitliliğini
artırmaya devam eden Metro
Türkiye, profesyonel mutfakların
tüm ihtiyaçlarını karşılarken,
“ben kendi mutfağımın şefiyim”
diyen gastronomi tutkunlarını da
unutmuyor.

Migros Online Yemek Siparişi
Sektörüne Adım Attı
Perakende sektörüne 68 yıldır öncülük
eden Migros, online kanaldaki gelişimini bu
alandaki platformlarını bir araya toplayan
Migros One çatısı altında sürdürüyor.
Migros Sanal Market, Migros Hemen,
Macroonline ve Tazedirekt hizmetini
çatısı altında bulunduran Migros One,
yoluna yepyeni bir sektörle, online
yemek platformu Migros Yemek ile
devam ediyor. Migros Yemek, Migros
uygulamasındaki mevcut Sanal Market,
Migros Hemen ve Migros Ekstra
sekmelerinden sonra yeni bir sekme
olarak müşterilerle buluşacak.
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Migros Yemek Türkiye’nin 81 İlinde
Yaygınlaşacak

İlk olarak İstanbul Ataşehir’de yemek
servisine başlayan Migros Yemek, Temmuz
ayı itibarıyla İstanbul’un büyük bir bölümü
ile Ankara ve İzmir’de hizmet verecek. Hızlı
bir biçimde hizmet ağını genişletecek olan
Migros Yemek, güçlü teslimat altyapısını
kullanıp, siparişleri yüksek hizmet kalitesi
ile müşterilerine sunmayı hedefliyor. Migros
Yemek, Türkiye’nin 81 iline yaygınlaştırılacak.
Ayrıca Macrocenter’ın ev yapımı sıcak yemek
menüleri de kısa süre içerisinde Migros
Yemek’te kullanıcılara sunulacak.
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Perakende Günleri’nde Sektör
Dijital Dönüşüme Odaklandı
Soysal Fuarcılık tarafından
1-2 Haziran tarihlerinde Haliç
Kongre Merkezi’nde “Dijital
Dönüşüm” ana temasıyla
düzenlenen 21. Perakende
Günleri (PG22), aralarında
dünyanın bir numaralı Siber
Güvenlik Uzmanı Mikko
Hypponen’in de olduğu,
Microsoft MEA Perakende,
Seyahat ve Konuk Ağırlama
Sektör Direktörü Ramy Fares,
Huawei Mobil Servisleri Avrupa
Başkan Yardımcısı Dr. Jaime
Gonzalo, INSPARK CEO’su
Serdar Susuz, dünyanın en
büyük CRM firması Salesforce’un
Dijital Pazarlama Başkanı Vala
Afshar ile Akinon Kurucu Ortağı
ve CSO’su Çağrı Orçan gibi pek
çok yerli ve yabancı konuşmacıyı
ağırladı. PG22’de ayrıca görsel mağazacılık alanında dünyanın
önde gelen isimlerinden George Homer, The Store WPP CEO’su
David Roth ve LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük
gibi isimlerin önderliğinde sektör masaya yatırıldı.
Etkinlikte perakende sektörünün en prestijli ödülü olarak
kabul edilen Perakende Güneşi Ödülleri de sahiplerini buldu.
Gıda Perakendesinin Lideri Ödülü’nü BİM CEO’su Galip Aykaç,
Gıda Dışı Perakendenin Lideri Ödülü’nü Koton Yönetim Kurulu
Üyesi Gülden Yılmaz ve Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz

Yılmaz, Yeme İçme Sektörü Lideri Ödülü’nü Allpoints Restaurant
Group Kurucu Ortağı Ayhan Çarıkçılar kazandı. E-ticaretin Lideri
Ödülünü Getir’in Kurucu Ortağı Tuncay Tütek alırken, Alışveriş
Merkezlerinin Lideri Ödülü ise sektörün duayen isimlerinden
Nuri Aka, Malik Kubilay ve Mazhar Vardar’a verildi. Dijital
Dönüşüm Başarı Ödüllerini ise Damat Tween, KARGOMsende,
LC Waikiki, Migros, Paşabahçe Mağazaları ve Yataş kazandı.
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Perakende Günleri’ni
destekleyen kuruluşlar arasında ve Perakende Güneşi
jürisinde yer alıyor.

UN Global Compact İklim Hedefi
Hızlandırma Programı Türkiye’de Başladı
UN Global Compact’in dünya genelinde 54 ülkede eş zamanlı
yürüttüğü İklim Hedefi Hızlandırma Programı’nın yeni dönemi
Türkiye’de başladı. Katılımcılar, küresel çapta iyi uygulamalara,
birbirinden öğrenme olanaklarına, kapasite geliştirme
oturumlarına ve akademi eğitimlerine
erişim imkanına sahip olacaklar. Farklı
sektör, büyüklük ve ülkelerden şirketin
katılımı ile gerçekleşecek program
kapsamında UN Global Compact, SBTi
(Bilime Dayalı Hedefler inisiyatifi) kapsamında emisyon azaltım
hedefi belirleyen şirket sayısını artırmayı amaçlıyor.
Kasım ayına kadar devam edecek program, daha fazla şirketin
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1,5°C ile uyumlu ve bilime dayalı emisyon hedefleri belirleme
süreçlerinde ilerleme kaydetmeleri için gereken bilgi ve beceriyi
sağlamalarında yardımcı olacak. İklim Hedefi Hızlandırma
Programı’na Türkiye’den 28 şirket dahil oldu. Kaydolan
şirketlerse şöyle: Akçansa, Akkim Kimya,
Aksa Akrilik, Angst Pfister, Aster Textile,
Biotrend, Borusan Holding, Borusan
Mannesmann, Boyner Holding, BWF
Endüstri, Coca-Cola İçecek, Domino
Tekstil, Eczacıbaşı, Enerjisa, Erkurt Holding, İnci Holding,
Karsan, Korozo Ambalaj, Limak Group, Mercedes-Benz Türk,
Norm Holding, Nurol İnşaat, Organik Kimya, Pegasus, Saya
Grup, Sun Tekstil, Yıldız Holding, Zorlu Holding.
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2022 Global Packaging Forum’da
Derneğimiz ASD Sunum Yaptı

Propak Asia Fuarı, 15-18 Haziran 2022
tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok
şehrinde düzenlendi. Fuar kapsamında
gerçekleştirilen 2022 Global Packaging
Forum’unda Ambalaj Sanayicileri
Derneği (ASD) Genel Sekreteri Aslıhan
Arıkan, “Packaging for Environmental
Sustainability” (Çevresel Sürdürülebilirlik
için Ambalaj) başlıklı İngilizce video
sunumuyla yer aldı. Ülkemizde, konuya
ilişkin yapılan çalışmaları örneklerle
anlattı.

ASD sunumuna YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz; https://youtu.be/hg94SKlYO00

Eczacıbaşı İlaç Gensenta’yı
135 Milyon Dolara Satın Aldı
Eczacıbaşı, ABD’li ilaç şirketi Amgen’in
sahip olduğu Gensenta’nın yüzde 99,96
hissesini 135 milyon dolara satın almak
için anlaşmaya vardığını açıkladı. Satın
alma işlemi, Rekabet Kurulu onayının
ardından tamamlanacak.
Gensenta satın almasıyla sağlık alanında
önemli bir yatırım yaptıklarını belirten
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Çağdaş,
kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü
olmayı ilke edinen bir kuruluş olarak hem
Türkiye hem de dış pazarlarda geniş ürün
yelpazesi ve farklı tedavi alanlarındaki yenilikçi
ilaçlarla faaliyetlerimizi artırmayı planlıyoruz.

Bu satın alma ile ilaç ve biyobenzer ilaçların
üretimi, ilaç ham maddesi üretimi ve sağlık
alanında ihracat yetkinliklerini portföyümüze
katarak, yerli üretimin gücü ile büyümeye
devam ediyoruz” dedi.

Whirlpool Rusya’daki Operasyonlarını Arçelik’e Sattı
ABD’li beyaz eşya üreticisi Whirlpool, Rusya’daki
faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla bölgedeki
operasyonlarını Arçelik’e satıyor. Markanın
Türkiye’deki üretim tesisini satın alan Arçelik’ten
KAP’a yapılan açıklamaya
göre; Arçelik, Indesit
International JSC ve Whirlpool
RUS LLC şirketlerinin
tamamını satın almak için
sözleşme imzaladı. Arçelik,
Rusya’nın Lipetsk şehrindeki
soğutucu ve çamaşır makinesi

üretim tesisini de bünyesine katmış olacak.
Whirlpool RUS LLC ve Indesit International JSC
şirketleri Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan,
Özbekistan, Ermenistan,
Gürcistan, Azerbaycan,
Kazakistan, Belarus ve
Moğolistan’da faaliyet
gösteriyor. Yılda 2,8 milyon
adet üretim kapasitesine
sahip tesiste yaklaşık 2 bin
500 çalışan bulunuyor.
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İran BRICS’e
Üye Olmak için
Başvuruda
Bulundu
Dünyanın ikinci en büyük gaz
rezervine sahip İran, BRICS
grubuna (Brezilya, Rusya,
Hindistan, Çin ve Güney Afrika)
katılmak için resmi başvuruda
bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Said Hatipzade,
Tahran’ın, BRICS’e katılım için
başvuru yaptığını duyurdu.
Sözcü, İran’ın
üyeliğinin her
iki taraf için de
katma değer
sağlayacağını
dile getirdi.
Rusya’dan
yapılan
açıklamada ise,
Arjantin’in de gruba katılmak
için başvuruda bulunduğu
bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip
Erdoğan da geçtiğimiz yıllarda
Türkiye’nin de gruba üye
olması yönündeki isteğini açık
şekilde dile getirmişti.
Kaynak: euronews.com
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Hindistan Temmuz 2022’den İtibaren Bazı
Tek Kullanımlık Plastiklere Yasak Getirdi

Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Temmuz
2022’den itibaren ülkenin, çatal bıçak takımı, pipetler, taşıma
çantaları ve tepsiler de dahil olmak üzere “düşük faydalı ve
yüksek kullanımlı” olduğunu iddia ettiği tek kullanımlık plastikleri
yasakladığını duyurdu. Bakanlığa göre, yasak hem kara hem de su
ekosistemlerinde düşük fayda ve yüksek çöp potansiyeline sahip
olduğunu düşündüğü tek kullanımlık plastik ürünleri hedef alacak.
Bakanlık, yasaklanacak tek kullanımlık plastiklerin, plastik
çubuklu kulaklık ve balonlar, plastik bayraklar, şekerleme ve

dondurma çubukları, plastik çatal-bıçak ve sofra
takımları, pipetler, tepsiler, sarma veya paketleme
filmleri olacağını söyledi.
Plastik Atık Yönetimi Değişikliği Kuralları’nın, 30 Eylül 2021’de
yürürlüğe giren 75 mikrondan daha az kalınlığa sahip plastik
taşıma torbalarının üretimini, ithalatını, stoklanmasını,
dağıtımını, satışını ve kullanımını zaten yasakladığı bildiriliyor.
31 Aralık 2022’de Hindistan, kalınlığı 120 mikrondan az olan
taşıma çantalarını da yasaklayacak.

NASA Ayda Nükleer Enerji Santrali
Kurmayı Planlıyor
NASA, 2026 yılına kadar ayda nükleer enerji santrali
kurmayı hedefliyor. Bu kapsamda NASA ile ABD
Enerji Bakanlığı, nükleer enerji santralinin aya nasıl
yerleştirileceği ve nasıl üretim yapacağına ilişkin
konularda yeni fikirler aradıklarını duyurdu. Sistemin
ilk adımda kesintisiz 10 yıl boyunca en az 40 kilovat
enerji üretmesi bekleniyor.
ABD’nin aya reaktör kurma projesi iki aşamada
gerçekleşecek. Birinci aşamada reaktörün tasarımı
oluşturulacak ve ardından ikinci aşamaya geçilecek.
Bu aşamada ise bir test reaktörü geliştirilecek ve
reaktörün uçuş-iniş sistemleri 2026 yılına kadar
hazır olacak. NASA’nın Uzay Teknolojisi Misyon
Müdürlüğü’nden Jim Reuter, “Bu erken tasarımları
geliştirmek, diğer dünyalardaki uzun vadeli insan
varlığımızı güçlendirmek için zemin hazırlamamıza
yardımcı olacak” dedi.
Kaynak: Bloomberght
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Valser Etiketsiz İçecek
Şişelerini Piyasaya Sürüyor
Bir Coca-Cola markası olan Valser,
kapağın üst kısmında barkodun basılı
olduğu, gövdesinde kabartma ürün bilgisi
ve logonun yer aldığı etiketsiz içecek
şişelerini piyasaya sürdü.

Etiketsiz olarak sunulacak ilk Valser
ürünleri, şirketin, halihazırda mevcut
olduğunu ve piyasada test edileceğini
söylediği VALSER Sparkling, VALSER Still
ve VALSER Still Kalsiyum ve Magnezyum
olacak. Şişeler ayrıca yeni 750 ml
boyutunda sunulacak.
Valser’e göre, ürün bilgileri ve logosu şişe
gövdesine kabartma olarak işlenecek.
Bu arada, perakende satış için gerekli
olan barkod, kapağın üstüne basılacak.
Şirket, etiketlerin kaldırılmasının,
kullanılan ambalaj malzemesi miktarını
azaltarak daha az su gerektirdiğini ve
CO₂ emisyonlarında bir azalmaya izin
verdiğini belirtiyor.
Danone markası Evian da daha önce,
yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET’ten
(kapak hariç) yapılmış ve etiketsiz, şişe
gövdesinde kabartmalı bir logo bulunan
maden suyu için 400 ml’lik bir şişe ortaya
çıkarmıştı.
Kaynak: packagingeurope.com

Kellogg Üç Ayrı Şirkete Bölündü
Kuzey Amerika’nın en büyük kahvaltılık gevrek
üreticisi olan Kellogg, yaptığı açıklamada tahıl ve
bitki bazlı gıda işletmelerini kapatarak şirketi üçe
ayırdığını duyurdu.
1894 yılında W.K. Kellogg tarafından yaratılan
ikonik gıda şirketi, yoluna bundan böyle üç
bağımsız şirket olarak devam edecek. Şirket, son
yıllarda, dondurulmuş kahvaltı ve atıştırmalık
portföyünü oluşturmaya odaklanmıştı. Atıştırmalık
piyasası için ürettiği ürünler, 2021’de toplam
satışlarının yüzde 80’ini oluşturmuş, şirkete 11,4
milyar dolarlık net satış getirmişti. Ancak şirketten
yapılan açıklamada tek bir çatı altında ilerlemenin
kâr koşullarını zorladığı belirtildi.
CEO Steven Cahillane, “Bu işletmelerin hepsinin önemli
bağımsız potansiyeli var ve bu bölünme daha fazla
odaklanmayı, kaynaklarımızı farklı stratejik önceliklere uygun
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olarak daha iyi yönlendirmemizi sağlayacak” açıklamasında
bulunurken, üç şirketin adının daha sonra belirleneceğini
söyledi.
Kaynak: Reuters

12

MAKRO EKONOMİK GÖRÜNÜM

EKONOMİK VERİLER
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE),
2022 yılının Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına
göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 artış gerçekleştirdi. Ekonomik
Güven Endeksi Mayıs ayında 96,7 iken, Haziran ayında %3,3 oranında azalarak
93,6 değerini aldı. Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre %6,2
oranında azaldı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise 2022 yılı Haziran ayında bir
önceki aya göre %6,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %61,68, bir önceki yılın aynı
ayına göre %138,31 artış gösterdi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim
anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden
arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında
bir önceki aya göre %6,2 oranında azaldı; Mayıs ayında
67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE)
Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) 2022 yılı
Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95,
bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir
önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve 12 aylık
ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış %23,74 ile haberleşme ana
grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre
artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla
%26,99 ile giyim ve ayakkabı, %27,76 ile eğitim
ve %39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir
önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu
ana gruplar ise sırasıyla, %123,37 ile ulaştırma,
%93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %81,14 ile
ev eşyası oldu.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE)
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2022 yılı
Haziran ayında bir önceki aya göre %6,77, bir önceki
yılın Aralık ayına göre %61,68, bir önceki yılın aynı
ayına göre %138,31 ve 12 aylık ortalamalara göre
%88,77 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün
yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında
%142,68, imalatta %120,47, elektrik, gaz üretimi
ve dağıtımında %369,20 ve su temininde %81,47
artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık
değişimleri; ara malında %126,06, dayanıklı tüketim
malında %85,98, dayanıksız tüketim malında
%111,81, enerjide %317,87 ve sermaye malında
%85,65 artış olarak kayıtlara geçti.

%
4,95

Tüketici
Fiyat Endeksi
(TÜFE) aylık
%4,95 arttı.

%
6,2
Tüketici
Güven Endeksi
aylık
% 6,2 azaldı.

%
3,3
Ekonomik
Güven Endeksi
aylık
%3,3 azaldı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ
Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs ayında 96,7 iken,
Haziran ayında %3,3 oranında azalarak 93,6 değerini
aldı. Bir önceki aya göre Haziran ayında Tüketici Güven
Endeksi %6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel
kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,2 oranında
azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi
%1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende
ticaret sektörü güven endeksi %2,3 oranında azalarak
118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %1,7
oranında artarak 83,0 değerini aldı.
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%
6,77
Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksi
(Yİ-ÜFE) aylık
%6,77 arttı.
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ÜRÜN POSTASI
Tat Gıda Hazır Yemek Portföyünü Büyütüyor
Tat Gıda, hazır yemek kategorisine yeni bir segment ekleyerek,
Tat Hazır Tabak’ı piyasaya sundu. Tat’ın, “Tat Hazır Tabak”
ürün ailesi, geleneksel lezzetler ve Türkiye’de ilk olan bowl
serisinden oluşuyor. Tat Hazır Tabak ürün gamında, sebzeli
bulgur pilavı, etli bulgur pilavı, nohutlu pirinç pilavı, mantarlı
pirinç pilavı, etli kuru fasulye, etli nohut yemeklerinin yanı
sıra yeni trend bowl’lar olarak meksika fasulyeli bowl, maş
fasulyeli bowl ve nohutlu bowl yer alıyor. Türkiye’de ilk olan
ve özel içeriklerle hazırlanan bowl’ları ısıtarak veya istenirse
soğuk tüketmek mümkün. Ürünler, koruyucu içermiyor. Geri
dönüştürülebilir ambalaj malzemelerinin kullanıldığı ürünler
bir yıl raf ömrüne sahip ve oda sıcaklığında saklanabiliyor.

Yumoş Jet Fresh
Giysi Spreyi

Yumoş, Türkiye’de bir ilk olan yeni ürünü Yumoş
Jet Fresh Giysi Spreyi’ni yayınladığı reklam filmiyle
duyurdu. Giyilmiş giysiler için ferahlık ve ütü etkisini
yalnızca 15 dakika gibi kısa bir sürede gösterdiği
belirtilen ürün yalnızca bir kez giyilen ve ne
yıkanacak kadar kirli ne de dolaba yerleştirilecek
kadar temiz olan giysiler için ideal bir çözüm
sunuyor. Orkide ve
lilyum olmak üzere
iki koku seçeneği
bulunan 200 ml
bir şişe JetFresh
Sprey, iki makine
dolusu giysiyi
ferahlatacak güce
sahip. Firma, yeni
ürünüyle hem
giysilerinin fazla
yıkama sonucu
yıpranmamasını
hem de su,
enerji ve zaman
tasarrufu
sağlanmasını
hedefliyor.

Yönetim Yeri:
ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği
Koşuyolu Katip Salih Sokak No: 13
Kadıköy / İstanbul
Tel: (0216) 545 49 48
Faks: (0216) 545 49 47

asd@ambalaj.org.tr
www.ambalaj.org.tr

Aksan Kozmetik’ten
Deodorant Islak Mendil
Aksan Kozmetik, ter kokusuna karşı 24 saat
etkili deodorant ıslak mendil DeoWipes’ı
üretti. Ozon tabakasıyla dost olan Vegan
sertifikalı DeoWipes, terlemeye karşı
koruma sağlarken cilde tazelik ve hoş bir
koku veriyor. DeoWipes; magnezyum,
potasyum ve kalsiyum minerallerince
zengin deniz tuzuyla cildin ihtiyaç duyduğu
mineral desteğinin karşılanmasına
yardımcı olurken içeriğindeki salix alba
(beyaz söğüt ağacı) özü ile cilt parlaklığına
ve elastikiyetine imkan tanıyor. Ürün,
hayvansal kaynaklardan elde edilen hiçbir
ham maddeye formülünde yer vermiyor.

İmtiyaz Sahibi
ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği adına
Mustafa Zeki SARIBEKİR

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Aslıhan ARIKAN
Yayına Hazırlayan
Aliye UZUN
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Balparmak
Ar-Ge Merkezi
ve TÜBİTAK
MAM’dan
Yenilik

TÜBİTAK ve Balparmak
Ar-Ge Merkezi iş birliği ile
geliştirilen Apitera Propolisli
Sprey, propolisin yanı sıra E
vitamini, kekik uçucu yağı,
nane yağı, adaçayı yağı, limon
yağı, çörekotu yağı ve ıtır yağı
gibi doğal bileşenler içeriyor.
Hijyenik ambalajı sayesinde
kapağı kapatıldığında kolayca
taşınabiliyor. Yumuşak içimli
Apitera Plus Forte Propolis,
Apitera Propolis’e göre yüzde
50 daha fazla propolis içeriyor.
Apitera Plus Forte Propolis,
içeriğindeki C vitamini ile
bağışıklık sisteminin normal
fonksiyonlarına katkıda
bulunuyor. Çocuklar için özel
olarak tasarlanan Apitera Plus
Propolis Çocuk C Vitaminli ise
yumuşak içimli ve C vitamini
desteği içeriyor.

Ambalaj e-Bülteni ile ilgili soru ve
önerilerinizi ebulten@ambalaj.org.tr
adresine iletebilirsiniz.
ASD Ambalaj Sanayicileri
Derneği’ni sosyal medyada
takip etmek için tıklayınız.

Tasarım
After Medya
www.aftermedya.com

Bültenimizde yer alan yazılar bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Bu bilgilerin içeriği ve bunlardan hareketle gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklı herhangi bir sorumluluk kabul edilemez.
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