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130 Ülkeden 72 Bin Ziyaretçi İstanbul’da Buluştu
Avrasya Ambalaj Fuarı’nda Ziyaretçi Rekoru Kırıldı

130 ülkeden 72 bin profesyonel 12-15 Ekim tarihleri arasında Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve 
Reed TÜYAP iş birliğinde; Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul 

Fuarı’nda buluştu. İş anlaşmalarının imzalandığı fuar, online olarak da devam etti. 2023 yılında 
düzenlenecek fuarın tarihi ise 11-14 Ekim olarak ilan edildi. 

Sektörel çeşitlilik bakımından 
Türkiye’nin en güçlü fuarları arasında 
yer alan Avrasya Ambalaj İstanbul 
Fuarı sona erdi. Ambalaj Sanayicileri 
Derneği (ASD) ile 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 
organize edilen ve 12-15 Ekim tarihleri 
arasında 27’nci kez düzenlenen fuarda 
1.100 katılımcı yer aldı. 13.000’i yabancı 
olmak üzere toplam 130 ülkeden 72.000 
profesyonel ziyaretçinin ağırlandığı ve 
dört gün boyunca devam eden fuarda 
birçok iş anlaşması imzalandı.

Fuar Online Olarak Devam Etti
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın 
kapıları online olarak açık tutulmaya 
devam edildi. 17-28 Ekim 2022 tarihleri 
arasından Online Networking Günleri 
düzenlendi. Online devam eden süreçte, 
fuarda yeni iş anlaşmaları imzalandı, 
Online Networking Günleri ile katılımcı 
ve ziyaretçiler ticaret yapmaya devam 
etti. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın 
sunduğu hibrit fuar anlayışıyla yeni iş birlikleri zamandan ve 
mekandan bağımsız olarak sürdürüldü. Batı Avrupa’nın yanı 

sıra Amerika ve Latin Amerika’dan da 
ziyaretçilerin ağırlandığı fuar, 2023 
yılında 11-14 Ekim tarihleri arasında 
düzenlenecek. 

2023 Hedefi 10 Milyar Dolar 
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir yaptığı 
açıklamada şu ifadeleri kullandı: 
“Pandemi süreci dünyada iş yapış 
şekillerini değiştirdi. Pandeminin 
etkilerinin azaldığı bu dönemde, 
dünyada normalleşme sürecine 
girilmişken düzenlediğimiz fuara 
gösterilen bu yoğun ilgi bizi çok mutlu 
etti. Pandemi sonrasında ambalajlı 
ürünlere olan ilgi bir hayli yükseldi. 
Bunun etkilerini fuarda da gördük. 
Artan ilginin ihracata olan yansımalarını 
da yaşıyoruz. 2022 sonunda ambalaj 
sektörü olarak 8 milyar dolarlık ihracata 
ulaşacağımızı öngörüyoruz. Normal 
şartlar altında 2023 yılında bu rakama 
ulaşmayı bekliyorduk. Ancak bir yıl 
öncesinden 2023 hedefine ulaşmış 
olacağız. 2023 hedefimizi de şimdiden 
10 milyar dolar olarak belirledik. Bu 
yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Gelecek yıl 28’incisi düzenlenecek olan 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 11-14 
Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 
Fuarımıza daha fazla ülkeden, çok daha 
fazla sayıda katılımcı bekliyoruz. Kaliteli 

üretimimiz ve Türkiye’nin bulunduğu konum gereği ambalaj 
sektörü dünyanın parlayan yıldızı konumunda.”

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir
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Ambalajın Genç 
Tasarımcıları 
Ödüllendirildi
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, 
Reed TÜYAP iş birliği ile düzenlenen 
18. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci
Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP 
iş birliği ile düzenlenen 27. Avrasya Ambalaj İstanbul 
Fuarı’nın ilk günü gerçekleştirilen 18. Ambalaj Tasarımı 
Ulusal Öğrenci Yarışması Ödül Töreni’nde kazananlar 
açıklandı.

18 farklı üniversitenin grafik ve grafik tasarım, görsel 
iletişim tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı ve endüstriyel 
tasarım bölümlerinden 56 öğrenci projesinin başvurduğu 
ve 17’sinin finale kaldığı yarışmada ilk üçe giren öğrenciler 
para ödülünün yanı sıra öğrenim hayatları boyunca yılda 
12 ay karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya 
da hak kazandı, mansiyon alanlar sadece para ödülü 
aldılar. Ayrıca yarışmada başarıya ulaşan öğrenciler Dünya 
Ambalaj Örgütü’nün (WPO) düzenlediği WorldStar Student 
ile Asya Ambalaj Federasyonu’nun (APF) düzenlediği 
AsiaStar Yarışmalarına katılma şansı da elde ettiler. 

Yarışmayı İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstriyel 
Tasarım Bölümü öğrencisi Zeynep Özel “Sensodyne 
Mixed” projesi ile kazanırken, İstanbul Medipol 
Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Emine 
Özkan “Washa Şampuan ve Saç Kremi Ambalajı” 
projesiyle ikinci, Marmara Üniversitesi Endüstriyel Tasarım 
Bölümü öğrencisi Zeynep yarar “THY Simit Ambalajı” 
projesiyle üçüncü oldu.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-dunyasi-istanbulda-bulustu-basin-bulteni 

1. Sensodyne Mixed, Zeynep Özel, İstanbul Medipol Üniversitesi / 
Endüstriyel Tasarım

2. Washa Şampuan ve Saç Kremi Ambalajı, Emine Özkan,
İstanbul Medipol Üniversitesi / Endüstriyel Tasarımı

3. THY Simit Ambalajı, Zeynep Yarar, Marmara Üniversitesi / 
Endüstriyel Tasarım

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-dunyasi-istanbulda-bulustu-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-dunyasi-istanbulda-bulustu-basin-bulteni
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Ambalaj Ay Yıldızları Ödülleri Sahiplerini Buldu
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Ambalaj Ay Yıldızları 2022 
Yarışması”nın ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl rekor katılımın olduğu yarışmaya başvuru yapan 278 ambalaj, 
12 farklı kategoride değerlendirildi ve 126 ambalaj ödüle layık görüldü. Yarışmaya gösterilen ilginin mutluluk 
verici olduğunu dile getiren ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “2021 yılını 6,5 milyar dolar ihracatla kapatan 
ambalaj sektörünün çatı kuruluşu olan ASD’nin 30’uncu yılını da kutluyoruz. Sektör için dernek olarak var 
gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaların meyvelerini de toplamaya başladık. 2023 için belirlenen 8 milyar 
dolarlık hedefimizi 2022’de yakalayacağız. 2023 hedefimizi de 10 milyar dolar olarak belirledik” dedi. 

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 10’uncusu 
düzenlenen “Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması”nda ödüller sahiplerini 
buldu. 278 ile rekor başvurunun yapıldığı yarışmada, 126 ambalaj 
ödüle layık görüldü. Gecede aynı zamanda derneğin 30. yılı da 
kutlanırken, Candan Erçetin sahne aldı. 

Ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve tasarımcıların son iki yıldır 
piyasada var olan ambalajlarıyla katıldıkları yarışmaya hem 
yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi gösterildiğini ifade 

eden Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, 
“Yarışmamızda kullanım kolaylığı ve üretim kalitesinden çevreye 
duyarlılığa, tasarımdan özgünlüğe kadar yapılan değerlendirme 
sonrası toplam 126 ambalaj finale kalmıştı. Altın, Gümüş, Bronz ve 
Yetkinlik Ödülü alan ambalajları kutluyoruz. Altın Ödül almaya hak 
kazananlar arasından Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliği ile 
ek olarak ödüllendirdiğimiz ‘Altın Ambalaj Ödülleri’ de yarışmamız 
için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Katma değerli ihracatın yolunun 
tasarımdan geçtiği anlayışının daha çok benimsendiğini görmek 
bizleri sevindiriyor. Ayrıca, tüm dereceye girenler Türkiye’yi temsilen 
Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu (APF) 
tarafından akredite edilmiş WorldStar ve AsiaStar Yarışmalarına da 
katılabilecekler. Şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.

“2023 Hedefimize 2022’de Ulaşacağız”
2021 yılını 6,5 milyar dolar ihracatla kapatan ambalaj sektörünün 
çatı kuruluşu olan ASD’nin 30’uncu yılını kutladığını dile getiren 
Zeki Sarıbekir, kuruldukları günden bu yana ambalaj sektörünün 
gelişimine katkıda bulunmak için dernek olarak var güçleriyle 
çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Bu yıl sonu için hedeflerini 
de revize ettiklerini hatırlatan Zeki Sarıbekir, “2023 ihracat 
hedefimiz olarak belirlediğimiz 8 milyar dolar seviyesine bu 
sene sonu ulaşacağımıza inanıyoruz. Var olan rakamlar da bunu 
gösteriyor” diye konuştu. 

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir

Ambalaj Ay Yıldızları 2022 Yarışması’nda finale kalan ürünlerin listesine www.ambalaj.org.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

http://www.ambalaj.org.tr
http://www.ambalaj.org.tr
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Ambalaj Sektörü İhracatta Hız Kesmiyor
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), “Türkiye Ambalaj Sektörü İhracat-İthalat” raporunu açıkladı. 
Sektörün 2022 yılı ilk altı aylık verilerinin değerlendirildiği rapora göre, ambalaj sektörünün ihracatı 
2021’in aynı dönemine göre yüzde 25,2 yükseldi. 2021’in ilk altı ayında 3 milyar dolar olan ihracat, 
2022’nin aynı döneminde 3,8 milyar dolara yükseldi. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bu yıl sonunda 2023 
ihracat hedefimiz olan 8 milyar dolar seviyesine ulaşacağız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için ise 
hedeflerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023’te 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştireceğiz” dedi.  

Üretim kapasitesi ve sağladığı istihdamla 
ülke ekonomisi için önemli bir yere sahip 
olan ambalaj sektörünün ihracatında 
yükseliş sürüyor. Ambalaj Sanayicileri 
Derneği (ASD) tarafından hazırlanan 
“Türkiye Ambalaj Sektörü İhracat-İthalat” 
raporuna göre 2022’nin ilk altı ayında 
sektörün ihracatı, miktar bazında 2021’in 
aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 
1 milyon 485 bin tondan 1 milyon 654 
bin tona yükseldi. Söz konusu dönemde 
değer bazındaki artış ise yüzde 25,2 oldu. 
Ambalaj sektörünün ihracatı, 3 milyar 
dolar seviyesinden 3,8 milyar dolara çıktı. 
İhracatın dağılımına bakıldığında en 
büyük payı 2,4 milyar dolarlık ihracatla 
plastik ambalaj grubu aldı. Kağıt/
karton ambalaj grubunun ihracatı 918 
milyon dolara çıkarken, metal ambalaj 
grubunun ihracatı 294 milyon dolara, 
cam ambalaj grubunun ihracatı ise 109 
milyon dolar seviyesine yükseldi.

ABD İhracatta İlk Beşte 
2022 yılının ilk altı ayında en çok 
ambalaj ihracatı yapılan ilk beş ülke; 
Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, ABD 
ve İsrail oldu. Raporu değerlendiren 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
Başkanı Zeki Sarıbekir, “Sektör olarak 

ihracatımızı her geçen gün artırıyoruz. 
İhracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülkeye 
bakıldığında Avrupa pazarında ne 
kadar kuvvetli olduğumuz görülüyor. 
Burada en dikkat çeken ülkelerden biri 
ise ABD. Uzun yıllardır en çok ihracat 
yaptığımız ülkeler arasında ABD vardı 
ancak bu yıl dördüncü sıraya yükseldi. 
Bu da Türkiye’nin ABD pazarında ne 
kadar önemli bir konuma geldiğini 
bize gösteriyor. ABD, alternatif pazarlar 
arıyor. Burada da Türkiye ön plana 
çıktı. Kaliteli üretimi ve tasarımıyla 
ambalaj sektörü çok daha iyi noktalara 
ulaşacak. Tedarik zincirinin bozulmasıyla 
birlikte Çin’den uzaklaşan ülkelerin 
durağı da Türkiye oluyor. Bu fırsatı 
çok iyi kullanarak, ihracatta çok daha 
hızlı bir büyüme grafiği yakalayabiliriz. 
Ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın küresel 
ekonomideki ve siyasi konjonktürdeki 
gelişmeler çerçevesinde belirlediği ve 
desteklediği ülkeleri sektör olarak biz de 
önceliklendiriyoruz. Bu ülkeler arasında 
yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti ile 
Kuzey ve Güney Amerika ülkeleriyle 
ticari ilişkilerimizi artırmaya yöneliyoruz. 
Daha çok ülkeye ambalaj satmayı, pazar 
sayımızı artırarak ürettiğimizin en az 
yarısını ihraç etmeyi hedefliyoruz” dedi. 

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sektoru-ihracatta-hiz-kesmiyor-basin-bulteni 

2022 Yılı İlk Yarı, Ambalaj Sektörü

2022 İlk Yarı, Ambalaj Türüne 
Göre İhracatın Dağılımı 

%25,2
Değer artışı

3,8 
milyar dolar
Sektör ihracatı

2,4 
milyar dolar

Plastik ambalaj

294 
milyon dolar
Metal ambalaj

918 
milyon dolar

Kağıt/Karton ambalaj

109 
milyon dolar
Cam ambalaj

8 
milyar dolar

Yıl sonu beklentisi

  1,6 
milyon ton

İhracat miktarı

Ambalaj sektörünün en çok 
ihracat yaptığı 10 ülke (USD)

BİRLEŞİK KRALLIK
İSRAİL

İTALYA

FRANSA

HOLLANDA
ALMANYA

IRAKABD

İSPANYA

POLONYA

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sektoru-ihracatta-hiz-kesmiyor-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sektoru-ihracatta-hiz-kesmiyor-basin-bulteni
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ASD Yönetimi İDDMİB’i Ziyaret Etti 

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Heyeti, Başkan 
Zeki Sarıbekir önderliğinde, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller 
İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) yeni dönem Başkanı Çetin 
Tecdelioğlu’nu 7 Kasım 2022 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi’nde 
ziyaret etti.

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ihracatçı birliği ve faaliyetleri 
hakkında ASD heyetine bilgi verdi. Türkiye ambalaj sektörü 
ihracatının geliştirilmesine yönelik projelerin görüşüldüğü ziyarette 
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün ihracat rakamları ve hedefleri 
hakkında güncel bilgiler paylaştı. Zeki Sarıbekir ayrıca, tüm 

sektörler için ortak sıkıntı olan ihracattaki lojistik maliyetlerini ve 
sürelerini azaltmak için Avrupa’da aktarım merkezi oluşturulmasını, 
Tuna ve Ren Nehirleri kullanılarak ihraç ürünlerinin karayolu ve 
kapılarda bekleme sürelerinin kısaltılarak dağıtılmasını önerdi.

Ziyaret sırasında başta ambalaj sanayisinin gelişimi olmak üzere 
sektördeki güncel konular hakkında katılımcılar karşılıklı görüşlerini 
iletti. 

Ziyaret, ASD Başkanı Zeki Sarıbekir’in İDDMİB Başkanı Çetin 
Tecdelioğlu’na hediye takdimi ile sona erdi. 

ASD Ambalaj Akademisi’nden 
“Risksiz Dış Ticaretin Kuralları Eğitimi”

Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (ASD) ambalaj sektörünün eğitim 
ihtiyaçlarının tek bir çatı altında toplanması amacıyla kurduğu       
Ambalaj Akademisi, birçok şirketin ihtiyacını karşılayacak teknik 
eğitimler sağlamaya devam ediyor. Akademi, 2022 yılı online 
eğitimlerini sürdürüyor.

ASD Ambalaj Akademisi’nde 1 Aralık 2022 Perşembe günü, 13.30-17.30 
saatleri arasında “Risksiz Dış Ticaretin Kuralları Eğitimi” gerçekleştirildi. 
Reşat Bağcıoğlu tarafından verilen eğitimde; risksiz dış ticaret öncesi 
izlenen yol, dış ticarette kur riskini nasıl azaltırız, dış ticaret işlemlerinde 
ithalatçı firma riskleri vb. konu başlıkları güncel örneklerle, interaktif 
olarak ele alındı. 

ASD Ambalaj Akademisi eğitim takvimi ve detaylı bilgi için   
www.ambalaj.org.tr web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

http://www.ambalaj.org.tr
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Şişecam, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları ile uyumlu 2030 
sürdürülebilirlik stratejisi “CareforNext”i, 
“gezegeni koruyan”, “toplumu güçlendiren” ve 
“yaşamı dönüştüren” odakları doğrultusunda 
ileriye taşımayı hedefliyor. Bu amaçla CareforNext 
mikro web sitesini hayata geçiren Şişecam, 
sürdürülebilirlik alanındaki tüm faaliyetlerini 
şeffaf bir şekilde paydaşlarına aktarmayı 
amaçlıyor. 

Şişecam’ın, tüm paydaşlarıyla etkileşimde 

bulunmak ve sürdürülebilirlik 
faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi 
sağlamak üzere tasarladığı
 https://sustainability.sisecam.com/tr 
adresli sitede, CareforNext yaklaşımının 
detayları, Şişecam’ın sürdürülebilirlik 
odağıyla üretilen geri dönüşümlü, ileri 
teknolojili ürünleriyle ilgili bilgiler, bu 
ürünlerin tanıtım videoları, şirketin 

kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve bu 
alandaki haber, duyuru ve etkinlikleri yer alıyor. 

Şişecam, sitenin “A’dan Z’ye Sürdürülebilirlik” 
bölümünde yatırımcılarıyla olan sürdürülebilirlik 
ilişkisini anlatarak, bu konudaki politikalarını 
ve dokümanlarını paylaşıyor. Şişecam, kendi 
sürdürülebilirlik raporlarının yanı sıra, farklı 
faaliyet alanlarında hizmet veren markalarının 
raporlarını da bu site aracılığıyla paydaşlarına 
sunmayı planlıyor. 

Şişecam’ın Sürdürülebilirlik Yaklaşımını 
Anlatan Mikro Web Sitesi Yayında

Domates salçası, sos, hazır yemek ve konserve 
ürünlerinde Türkiye’nin önde gelen gıda 
üreticilerinden Tat Gıda, Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası’ndan (EBRD) 20 milyon Euro tutarında 
finansman desteği aldı. Tat Gıda, sağlanan 
finansmanla, ürünlerine yönelik yurt içi ve yurt 
dışında artan talebi karşılamak üzere büyüme 
planlarını ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını 
destekleyerek, 
verimlilik artışına 
yönelik dijital 
dönüşüm 
çalışmalarını finanse 
etmeyi hedefliyor. 

Tat Gıda ve 
EBRD, program 
kapsamında, 
Türkiye’deki 
tarım endüstrisi 
sektörüne 
gençlerin katılımını 
destekleyen bir iş birliği de gerçekleştirecek. 
Böylece gençlerin modern tarım teknolojilerini 
ve yüksek değerli gıda işleme faaliyetleri için 
dijital uygulamaları benimsemeleri adına 
gereken becerilerle donatılmasını amaçlayan 
yeni bir eğitim programı hazırlanacak. 

Sağlanan finansman desteği ile verimlilik 
ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara daha 
güçlü şekilde devam edeceklerini belirten Tat 
Gıda Genel Müdürü Evren Albaş, “Uçtan uca 
dijitalleşme ve akıllı tarım uygulamalarında 
yatırımlarımızı artırmak ve sürdürülebilirlik 
çalışmalarımızı geliştirmek için EBRD ile bir 
anlaşma yapmaktan büyük memnuniyet 

duyuyoruz” 
dedi. 

Proje hakkında 
konuşan EBRD 
Tarım Endüstrisi 
Sektörü Ekip 
Direktörü 
Natalya 
Zhukova ise 
global gıda 
krizine dikkat 
çekerek, “Tat 
Gıda’nın 

büyüme yolculuğunu ve sürdürülebilirlik 
çalışmalarını desteklemekten mutluluk 
duyuyoruz. Son dönemde yaşanan küresel 
krizler, gıda güvenliğinin çağımızın en önemli 
meselelerinden biri olduğunu açıkça ortaya 
koydu” ifadelerini kullandı.

Tat Gıda’ya 20 Milyon Euro’luk Destek

Migros, dünya perakende 
sektöründe yeni bir uygulama 
olan self servis otomat mağaza 
formatının Türkiye’deki öncüsü 
olurken, bu alanda dünyadaki 
ilk örneklerden birine de      
imza attı. 

Müşterilerinin öncelikli 
ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat 
kesintisiz olarak hizmet 
sağlamak için otomat 
formatındaki self servis 
mağazasını İstanbul Kadıköy’de 
kullanıma açan Migros; hızlı, 
zamansız ve birçok alternatifi bir 
arada barındıran kapsamlı bir 
alışveriş deneyimi sunuyor.

Migros’un otomat formatındaki 
mağazasında 200’e yakın ürün 
çeşidi Migros mağazaları ile aynı 
fiyattan satışa sunuluyor. Farklı 
kategorilerde ürün portföyüne 
sahip otomat mağazada 
atıştırmalıklar, hijyen ürünleri, 
içecek çeşitleri, kahvaltılıklar, 
oyuncaklar, evcil hayvan 
mamalarının yanı sıra kahve 
çeşitleri, sıcak ve hazır yemek 
alternatifleri yer alıyor. 

Migros 
Türkiye’nin 
İlk Self 
Servis 
Otomat 
Mağazasını 
Açtı

https://sustainability.sisecam.com/tr
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Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) 
tarafından düzenlenen ve endüstrinin en 
önemli yıllık buluşması olan uluslararası 
Juiceful Istanbul Summit etkinliği, 22 Eylül 2022 
Perşembe günü, Renaissance Polat Istanbul 
Hotel’de gerçekleşti. Etkinlikte konuşan 
MEYED Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, 
Türkiye meyve suyu ihracatının yarım milyar 
dolar düzeyine yaklaştığını ve yüzde 95’ler 
düzeyinde dış ticaret fazlası ürettiğini ifade 
ederek, “Doğru tarım politikaları ve sanayi 
dinamikleri sağlandığı takdirde endüstrimizin 
bir milyar dolar ihracat hedefini yakın gelecekte 
gerçekleştireceğine inanıyoruz” dedi. 200’ü 
aşkın yerli ve yabancı katılımcı kitlesiyle meyve 
suyu endüstrisinin paydaşlarını bir araya 
getiren zirvede Türkiye’den ve yurt dışından 
kurum temsilcileri tarafından 15 konuşma ve 
sunum gerçekleştirildi.

Başkan Diren, Türkiye’nin meyve suyu 
ihracatının güzel bir şekilde artış gösterdiğini ifade ederek, 
“Türkiye meyve suyu 2022 yılı ihracatının, 450 milyon 
doların üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Meyve suyu 
ihracatımız, endüstrimizin yoğun gayretleriyle her yıl düzenli 
olarak yüzde 20-25 bandında artış göstermektedir. İhracatımız, 
istikrarlı bir şekilde yüzde 95’ler seviyesinde dış ticaret fazlası 
vermektedir. İnsan beslenmesi açısından yararları tüm 

dünyada kabul gören meyve suyu, bahçeden bardağa uzanan 
değer zinciri içerisinde karbon negatif bir yapı arz eden nadir 
endüstrilerdendir ve çevreye de yarar sağlamaktadır” dedi. 
MEYED Yönetim Kurulu Başkanı, meyve suyu endüstrisinin 
yıllık bazda toplam 5 milyon dolara varan oranda Ar-Ge 
yatırımı yaptığını ve yaklaşık 100 bin kişiye doğrudan istihdam 
sağladığını da sözlerine ekledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
başkanlığına mevcut başkan 
Erdal Bahçıvan oy çoğunluğuyla 
yeniden seçildi.

Başkanlık seçimleri 8 Kasım 
tarihinde  Odakule’de 
gerçekleştirildi. Mevcut başkan 
Erdal Bahçıvan, sandıkta, başkan 
adayı Adnan Dalgakıran ile 
mücadele etti. Tüm üyelerin oy 
kullandığı seçimde Erdal Bahçıvan 
aldığı 74 oyla yeniden başkan 
seçildi. Bahçıvan’ın rakibi Adnan 
Dalgakıran 56 oy aldı.

Seçimlerin ardından Bloomberg 
HT’ye değerlendirmelerde 
bulunan Bahçıvan, “Kaliteli bir 
rekabet yaşadık. Beni en çok 

sevindiren 130 meclis üyemizin 
yüzde 100 katılımıyla yapılan bir 
seçim olmasıydı. Yeni dönemin 
Türkiye sanayisi için hayırlı 
olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

Bahçıvan sözlerini “Artık görev 
yapma zamanı, seçimi bitirdik. 
Bugün rekabet içinde olan 
arkadaşlar yarından sonra birlikte 
çalışarak İSO’ya değer katmak 
için adımlar atacaktır” şeklinde 
sürdürdü.

Bahçıvan, yönetimin iç 
programının kısa süre içinde 
açıklanacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: www.bloomberght.com

Meyve Suyu Endüstrisi 1 Milyar Doların 
Üzerinde İhracat Hedefliyor

İSO’da Erdal Bahçıvan Yeniden Seçildi

http://www.bloomberght.com
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Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçişinin teşvik edilmesi 
ve AB Döngüsel Ekonomi Modeli doğrultusunda Türkiye’nin 
döngüsel ekonomiye geçişte kurumsal ve teknik kapasitesinin 
güçlendirilmesi amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’nin Döngüsel Ekonomiye 
Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi” 
(DEEP Projesi) kapsamında, Ankara’da kamu ve özel sektöre yönelik 
döngüsel ekonomi çalıştayları düzenlendi. 

3-4 Ekim 2022 tarihinde özel sektöre, 5-6 Ekim 2022 tarihinde 
arasında ise kamu sektörüne yönelik gerçekleştirilen döngüsel 
ekonomi çalıştaylarıyla; paydaşların değerlendirmelerinin ve geri 
bildirimlerinin alınması, paydaşlar ile fikir alışverişinde bulunulması
ve “Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı” yol 
haritasının hazırlanmasına katkı sağlanması amaçlandı.

Özel sektöre yönelik olarak düzenlenen ve toplam iki gün 

süren Döngüsel Ekonomi Çalıştayı’nda; “Döngüsel İş Modelleri”, 
“Sürdürülebilir/Döngüsel Standartlar ve Sertifikasyon & Atık 
Durumunun Sona Ermesi ve Yan Ürünler”, “Döngüsel Ekonomi 
Finansmanı”, “İyi Uygulamalar” oturumları düzenlendi. Kamu 
sektörüne yönelik olarak düzenlenen ve toplam iki gün süren 
Döngüsel Ekonomi Çalıştayı’nda; “Ulusal Döngüsel Ekonomi 
Strateji Geliştirme”, “Ülke Uygulamaları”, “Döngüsel Ekonominin 
Finansmanı”, “Döngüsel Ekonomideki Gelişmelerin İzlenmesi”, 
“Yerel Yönetimler”, “İyi Uygulamalar” oturumları düzenlendi.  

Her iki çalıştayın son oturumunda ise proje kapsamında 
gerçekleştirilen “Piyasa Araştırması ve Kurumsal Ziyaretlerin 
Sonuçları” konusunda bilgi verilerek, merkezi yönetimler, yerel 
yönetimler ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile interaktif grup 
çalışması yapıldı ve döngüsel ekonomideki boşluklar, ihtiyaçlar, 
çözüm önerileri ve döngüsel ekonominin fırsatları konusunda 
görüşleri alındı.

Kamu ve Özel Sektöre Yönelik Döngüsel 
Ekonomi Çalıştayı Ankara’da Gerçekleştirildi

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 21’inci 
dönem başkanlığına yeniden Şekib 
Avdagiç seçildi. Seçim sonuçlarına 
göre Avdagiç, oyların 184’ünü alarak 
140 yıllık geçmişe sahip İstanbul 
Ticaret Odası’nın ikinci kez yönetim 
kurulu başkanı oldu.

Şekib Avdagiç, oylama sonrası yaptığı 
açıklamada seçimin geride kaldığını 
belirterek, “Şimdi hep birlikte İstanbul 
ticareti için çalışma zamanı” dedi. 

Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun 
2022-2026 arasında görev yapacak 
yönetim kurulu asil üyeleri şu 
isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç 
(Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet 
Özer, Bahadır Yaşık, Giyassettin 
Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, 
Mehmet Develioğlu, Murat Hazıroğlu, 
Münür Üstün, Sami Salih Atılgan, 
Yakup Köç, Zeki Akbal.

Kaynak: www.bloomberght.com

Şekib Avdagiç Yeniden İTO Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na Seçildi
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Türkiye’nin ilk ambalajlı un markası 
ve perakende pazarının önemli 
oyuncularından Söke Un, 2015 yılından 
beri İngiliz menşeli özel sermaye fonu 
Mediterra Capital Partners tarafından 
yönetiliyordu. Tamamen iç pazara yönelik 
üretim yapan Söke Un, 11 Ocak’ta Ulusoy 
Un tarafından satın alınmıştı. 

Aydın Söke ve Ankara Sincan’daki iki 
fabrikasıyla günde bin 400 ton üretim 
kapasitesi bulunan Söke Un’un yeni 
hedefleri hakkında bilgi paylaşan Söke Un 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan 
Ulusoy, “Bir aile şirketi olarak kurulup, Aralık 
2014 tarihinde halka arz olan Ulusoy Un için 
Söke Un’un satın alınması yeni bir dönemi 
başlattı. Her iki şirket de Türkiye’nin ilk ve 
ikinci 500 büyük sanayi şirketi arasında 
bulunuyor. Söke Un, Mediterra Capital 
Partners’a geçtiğinden beri takibimizde 
olan bir şirketti. Söke Un’un, unlu 
mamuller sektöründe de Türkiye’nin en 

bilinen markası olmasını istiyoruz. Bunun 
için de 2023 yılında hayata geçirmeyi 
hedeflediğimiz unlu mamuller üretim 
tesisinin, Türkiye’nin bu alandaki büyük 
tesislerinden biri olmasını hedefliyoruz. 
Üreteceğimiz ilk ürün grubunun kurabiye 
ve unlu atıştırmalıklar olmasını planlıyoruz. 
Bunun için de demo tesisimizi tamamlayıp 
ürün pişirme denemelerine başladık” dedi. 
Aynı zamanda Söke Un’u halka arz etmeyi 
planladıklarını belirten Ulusoy, Söke Un’un 
enerji ihtiyacı için 2023 yılında yenilebilir 
enerji yatırımlarında bulunacaklarını 
sözlerine ekledi. 

Söke Un 2023 Hedeflerini Açıkladı 

Mondi, Temmuz 2022’de yaptığı 
duyurunun ardından, Mondi Tire 
Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi 
A.Ş. ile Mondi Olmuksan Kağıt ve 
Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin birleşmesiyle 
ilgili tüm koşulların tamamlandığını 
ve 30 Eylül’den itibaren yürürlüğe 
girdiğini doğruladı. Mondi, Mondi 
Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve 
Ambalaj Sanayi A.Ş. hisselerinin yüzde
84,65’ine sahip. 

Resmi adı Mondi Turkey Oluklu 
Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 
olan yeni kuruluş, Mondi Group’un 
oluklu mukavva ambalaj iş biriminin 
bir parçası. Mondi Turkey Oluklu 
Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş., 
ülke genelinde dokuz oluklu mukavva 
çözümleri fabrikası, Tire’de bir kağıt 
fabrikası ve Adana’da bir atık kağıt 
geri dönüşüm tesisinden oluşan ağ ile 
faaliyet gösteriyor. Firma bin 600’den 
fazla çalışan istihdam ediyor ve Borsa 
İstanbul’da (İMKB) işlem görüyor.

Mondi Corrugated Solutions (Oluklu 
Mukavva Çözümleri) COO’su Armand 
Schoonbrood, yeni organizasyon 
hakkında şunları söyledi: “Hızla 
büyüyen Türkiye oluklu mukavva 
pazarındaki konumumuzu önemli 
ölçüde güçlendiren ve bölgedeki 
mevcut ve yeni müşterilere yönelik 
sunduğumuz olanakları genişleten bu 
birleşmeyi tamamladığımız için çok 
mutluyuz. Müşterilerimiz, özellikle 
FMCG, e-ticaret ve endüstriyel pazar 
sektörlerinde sürdürülebilir ambalaj 
çözümlerine yönelik artan talebi 
karşılamak için yenilikçi, rekabetçi 
ürünler ile kapsamlı ve tamamlayıcı 
bir ürün portföyünden yararlanıyor.”

Mondi 
Türkiye’deki 
Birleşmesini 
Tamamladı

Gıda Güvenliği 
Derneği tarafından 
Uluslararası Gıda 
Koruma Birliği (IAFP) 
ve T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın destekleri 
ile organize edilen 
“7. Uluslararası Gıda 
Güvenliği Kongresi”, 
3-4 Kasım 2022 
tarihlerinde İstanbul 
Grand Cevahir Otel ve 
Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

T.C. Tarım ve Orman 
Bakan Yardımcısı 
Nihat Pakdil, Kongre 
Başkanı Samim Saner, Uluslararası Gıda 
Koruma Birliği Başkanı Ruth L. Petran ve 
Küresel Gıda Güvenliği İnisiyatifi (GFSI) 
Kıdemli Proje Yöneticisi Anne Gerardi’nin 
açılış konuşmalarını yaptığı kongre; kamu 
kurumlarını, sektörü, üniversiteleri, meslek 
kuruluşlarını, uluslararası uzmanları ve sivil 

toplum kuruluşlarını 
bir araya getirerek gıda 
ve gıda güvenliği ile 
ilgili birçok oturuma ev 
sahipliği yaptı. 

Ambalaj Sanayicileri 
Derneği (ASD), ambalaj 
ve gıda güvenliği 
arasında tam doğrusal 
bir ilişki olduğunu 
savunuyor ve kongreye 
başlangıcından bugüne 
ana paydaşlardan birisi 
olarak destek veriyor. 

7. Uluslararası Gıda 
Güvenliği Kongresi’nde

“Güvenli Gıda için Sürdürülebilir Ambalaj” 
konulu Ambalaj ve Gıda Güvenliği 
Oturumu da ASD’nin desteğiyle organize 
edildi. ASD Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan 
oturumda “Sürdürülebilir Gıda Güvenliği 
için Ambalajın Rolü” başlıklı sunumuyla 
yer aldı. 

7. Uluslararası Gıda Güvenliği
Kongresi Gerçekleşti



INDEX 11

ASD PACK EXPO International’da Standıyla Yer Aldı

ASD Sürdürülebilir Ambalaj Zirvesi’ne Katıldı

Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(ASD), 23-26 Ekim 2022 tarihleri 
arasında Şikago’da McCormick 
Place’te düzenlenen PACK EXPO 
International’da fuarın paydaşı ve 
katılımcısı olarak yer aldı.

Ambalaj sektörü için önemli bir 
buluşma noktası olan fuar, 2.200 
katılımcı ile 44.000 ziyaretçiyi 
ağırladı. ASD’nin fuarın partner 
derneklerinden biri olduğu PACK  

DÜNYADAN GÖRÜNÜM

Sustainable Packaging Summit 2022 (Sürdürülebilir Ambalaj 
Zirvesi) Portekiz’in Lizbon şehrinde 13-14 Eylül 2022 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Avrupa Birliğindeki gelişmeler odaklı 
konferansta, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), zirveye davet 
edilen kurumlar arasında yer aldı. 

ASD Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan, sürdürülebilir ambalaj 
konusundaki son gelişmeleri zirvede takip etti. Sürdürülebilirlik, 
geri dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sera gazı emisyonları 
konularına dair güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde 
bulundu. 

EXPO’ya Türkiye’den 70 firma 
katıldı. Ulusal ve uluslararası 
platformlarda Türkiye ambalaj 
sektörünü temsil eden ASD’nin 
North Building-N-4900’da yer 
alan standına fuar katılımcıları ve 
misafirler yoğun ilgi gösterdiler. 

Sonraki PACK EXPO 
International,  2024 yılında       
3-6 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek.
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Amazon Milyonlarca Farklı Ürünü 
İşleyen Sparrow’u Tanıttı

Dünyayı En Çok Kirletenleri 
Gösteren Harita Yayında 

Amazon, milyonlarca tekil ürünün 
sevkiyat için paketlenmeden önce ayırt 
etme ve taşıma yeteneği ile sipariş 
karşılama sürecini hızlandırmak amacıyla 
geliştirdiği en yeni akıllı robot sistemi 
“Sparrow”u tanıttı. 

Bu yeni sistemle Amazon her şeyin 
ötesinde bir teknoloji şirketi olduğunu 
gösteriyor. Lojistik sektörü için robotların 
kullanılması bir ilk değil ancak Amazon’da 
iş başı yapan Sparrow, robot teknolojisinin entegrasyonunda pek 
çok açıdan sektörde bir öncü niteliği taşıyor. 

Sparrow’u özel kılan detaylardan bir diğeri ise Amazon’un kurum içi 
mühendisleri tarafından geliştirilmiş olması. Sparrow, Amazon’un 
geniş envanterindeki tüm ürünleri tek tek algılayabiliyor, seçiyor 

ve işleyebiliyor. Endüstriyel robotikte 
büyük bir ilerleme sergileyen 
Sparrow’un lojistik sektörü başta 
olmak pek çok alana ilham vereceği 
öngörülüyor. Amazon’un her gün 
gönderdiği yaklaşık 13 milyon paket 
düşünüldüğünde, Sparrow şirkete 
her şeyden önce büyük bir zaman 
kazandıracak. 

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
Amazon yetkilisi, “Takım arkadaşlarımızla birlikte çalışan Sparrow, 
tekrar eden görevleri üstlenerek çalışanlarımızın zamanlarını ve 
enerjilerini korumamızı sağlayacak ve başka şeylere odaklamalarını 
sağlarken aynı zamanda güvenliği de geliştirecek” dedi. 

Kaynak: Amazon

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, teknoloji şirketleri ve bilim 
insanlarının bir araya gelerek oluşturdukları Climate TRACE adlı 
grup, çelik ve çimento fabrikalarından petrol ve gaz sahalarına kadar 
dünyayı en çok kirleten 72 bin 612 kuruluş ve şirketin yer aldığı 
haritayı yayınladı.

Uydulardan ve diğer kaynaklardan gelen verileri özel bir yazılım 
ile tarayan Climate TRACE, emisyonları yalnızca tüm ülkeler ve 
endüstriler için değil, bireysel kirletici tesisler için de tahmin 
edebiliyor. Örneğin, Çin’in Jiangsu kentindeki tek bir çelik fabrikası, 
her yıl 43 milyon ton CO2 salıyor. Bu rakam tüm Madagaskar veya 

Nikaragua ülkesinin neden olduğu karbon 
salınımından fazla.

Climate TRACE grubunun bir üyesi olan çevre 
teknolojisi kuruluşu WattTime’ın kurucusu 
Gavin McCormick de konuyla ilgili bir açıklama 
yaptı. McCormick, yönetim biliminin duayeni 
Peter Drucker’a atfedilen “Ölçmediğin 
şeyi yönetemezsin” sözünü hatırlatarak 
“Ne olduklarını bilmiyorsanız emisyonları 
yönetemezsiniz” dedi. Birleşmiş Milletler, bu ay 
Mısır’daki iklim zirvesinde de tekrarladığı gibi 
küresel iklim görüşmelerine rehberlik etmek için 
ülkelerden emisyonları rapor etmelerini istiyor. 
Ancak kendi iklim hedeflerini belirleyen şirketler 
ve şehirler bir yana, bunların hepsini hesaplamak 

pek çok hükümet için başlı başına bir zorluk. Climate TRACE ekibi ise 
uydu verilerini içeren ayrıntılı modeller ve algoritmalar kullanıyor.

Grubun fon sağlayıcılarından biri olan eski Başkan Yardımcısı  
Al Gore, Climate TRACE’in yerel emisyonlar hakkında bilgi sağlamak 
için Meksika, Brezilya, Güney Afrika, İspanya ve İtalya’da altı bölgesel 
hükümetle çalışmaya başladığını söyledi. 

Bağlantıdan haritaya ulaşılabilir; https://climatetrace.org/map

Kaynak: Bigumigu

https://climatetrace.org/map
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Dünya Nüfusu 8 Milyara Ulaştı
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’na (UNFPA) göre dünya nüfusu 
15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştı.

UNFPA’nın yayımladığı rapora göre, dünyanın 2030’da 8,5 milyar, 
2050’de 9,7 milyar, 2100’de 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı tahmin 
ediliyor. Dünyada nüfus artış hızı yavaşlarken, nüfusun 2100’e kadar 
artmaya devam etmesi bekleniyor.

1970’lerden bu yana azalan dünya nüfusundaki artış hızı, 2020’de 
ilk kez yüzde 1’in (yıllık) altına düştü. Dünyanın 7 milyardan 8 milyar 
nüfusa yükselmesi yaklaşık 12 yıl sürerken, bir sonraki milyara 
ulaşmanın yaklaşık 14,5 yıl (2037) sürmesi bekleniyor. Yüksek 
doğurganlık oranları dolayısıyla Sahra Altı Afrika’daki nüfus artışının 
2050’ye kadar küresel büyümenin 
yarısından fazlasını oluşturması 
öngörülüyor.

Güney Avrupa ve Doğu Asya’da 
Nüfus Azalıyor
Nüfusun giderek daha fazla ülkede 
azalıyor olması yeni bir gerçeklik olarak 
ortaya çıkarken, gelecekte aktif nüfusun 
azalmasıyla karşı karşıya kalan ülke 
sayısında artış yaşanması bekleniyor.

Bugün, 1990 yılındakinden daha az nüfusa sahip 17 ülke 
bulunurken, bu ülkelerin hepsi Doğu Avrupa’da yer alıyor. Güney 
Avrupa ve Doğu Asya’da da nüfusun azaldığı bazı ülkeler bulunuyor.

Gelişen Ülkelerde Nüfus Artışı Sürüyor
Dünya nüfusunun 7 milyardan 8 milyara kadar yükseldiği sürede 
nüfus artışının büyük çoğunluğu, alt-orta ve düşük gelirli ülkelerde 
meydana gelirken, sadece 250 milyonluk artış üst-orta ve yüksek 
gelirli ülkelerde gerçekleşti.

Dünya nüfusuna eklenecek bir sonraki 8 ila 9 milyar arası kişiden 
920 milyonunun, alt-orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşaması 
öngörülüyor.

Yeni 1 Milyarı Oluşturanların Yarısı Asya’dan
Bu yıl, Çin’in nüfusunun zirveye ulaşması ve ardından 
azalmaya başlaması bekleniyor. Hindistan’ın 2023’te, 
dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’i geride bırakacağı 
tahmin ediliyor. BM, dünya nüfusunun 7 milyardan 8 milyara 
çıkarken, yeni 1 milyarı oluşturanların yarısının Asya’dan 
olduğunu açıkladı.

Afrika, nüfus artışının görüldüğü ikinci en büyük bölge (neredeyse 
400 milyon) olurken, Afrika nüfusunun 
2038’e kadar 2 milyara ulaşması 
bekleniyor.

Avrupa’nın gelecek dönemde nüfus 
artışına katkısının negatif olacağı 
tahmin ediliyor.

Dünya nüfusunun 7 milyardan 8 
milyara ulaşmasında Hindistan, 
açık ara en büyük katkıyı yapan ülke 
olurken (177 milyon), onu sırasıyla Çin 

(73 milyon) ve Nijerya (60 milyon) izledi.

7 milyardan 8 milyara çıkan nüfus artışının yarısından fazlası, 
yetişkin nüfustaki artışa (30-64) bağlanabiliyor. Buna karşılık 
gelecek milyarın (8’inci ve 9’uncu milyar arasında), 400 
milyonundan fazlasını 65 yaş üstü bireylerin oluşturması 
öngörülüyor.

Kaynak: euronews.com
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ABD’li milyarder Warren Buffett’ın holding 
şirketi Berkshire Hathaway, menkul 
kıymetler beyanında dünyanın önde gelen 
çip üreticisi TSMC’de 4 milyar dolardan fazla 
hisse aldığını açıkladı.

Omaha merkezli holding, ABD Menkul 
Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı 
açıklamada, Berkshire Hathaway’in 
Tayvan’ın en değerli şirketinden yaklaşık 
60 milyon Amerikan emanet senedi satın 
aldığını söyledi. Berkshire Hathaway hisse için en az 4,1 milyar 
dolar ödedi.

TSMC, 1987 yılında Tayvanlı milyarder Morris Chang tarafından 

sözleşmeli çip yapma işine öncülük ederek 
kuruldu. Merkezi Hsinchu’nun endüstriyel 
merkezinde bulunan TSMC, akıllı telefonlarda, 
bilgisayarlarda, sunucularda, arabalarda 
ve askeri teçhizatta kullanılan dünyanın en 
gelişmiş yongalarının en büyük üreticisidir.

TSMC şu anda Arizona’da, Apple ve Nvidia 
gibi Silikon Vadisi müşterilerine daha yakın 
bir yerde 12 milyar dolarlık bir çip fabrikası 
kuruyor ve Japonya’da dünyanın en büyük 

otomobil ve elektronik üreticilerinden bazılarının yakınında bir 
fabrika kurmayı planlıyor.

Kaynak: www.forbes.com

https://www.ambalaj.org.tr/files/downloads/COP27_AA.pdf
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Warren Buffett’in Berkshire Hathaway’i 
TSMC’de 4 Milyar Dolarlık Hisse Aldı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar 
Konferansı (COP27) 6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında, Mısır’ın Şarm     
El-Şeyh şehrinde düzenlendi. Küresel ısınma ve sera gazı salınım 
oranlarını azaltma amacıyla, 194 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 
organizasyona Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Genel Sekreteri 
Aslıhan Arıkan da katıldı. COP27 sırasında kaleme aldığı ve 
Türkiye'de İş Dünyası dergisinin Aralık 2022 sayısında yayımlanan 
makalesine bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Konferansın ayrıntılı sonuç raporuna Ambalaj Dünyası dergisinin 
182. sayısında yer verilecektir.

COP27 Mısır’da Düzenlendi

Shell’den 2 Milyar 
Dolarlık Anlaşma 

Shell, Danimarkalı biyogaz üreticisi Nature 
Energy’yi 2 milyar dolar karşılığında satın almak 
için anlaşma sağladı.

İngiltere merkezli petrol şirketi Shell plc’nin yüzde 
100 iştiraki olan Shell Petroleum NV, Davidson 
Kempner Capital Management LP, Pioneer Point 
Partners ve Sampension ile Danimarkalı biyogaz 
üreticisi Nature Energy‘nin yüzde 100 hissesini 
yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında satın almak için 
anlaşmaya varmış olup satın alma işleminin ise 
2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması 
öngörülüyor.

1979 yılında kurulan Nature Energy, Avrupa’da 
14 tesis işletiyor ve günde 3 bin varil petrole 
eşdeğer gaz üretiyor.

Kaynak: Reuters

http://www.forbes.com
https://www.ambalaj.org.tr/files/downloads/COP27_AA.pdf
https://www.ambalaj.org.tr/files/downloads/COP27_AA.pdf
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EKONOMİK VERİLER
Tüketici Güven Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %0,6 oranında arttı; 

Ekim ayında 76,2 olan endeks, Kasım ayında 76,6 oldu. TÜFE 2022 yılı Kasım ayında 
bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %84,39 ve 12 aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti. 

Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında 97,1 iken, Kasım ayında %0,2 oranında 
azalarak 96,9 değerini aldı. Yİ-ÜFE ise bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın 

Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve 12 aylık 
ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen 
tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan 
mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven 
Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %0,6 
oranında arttı; Ekim ayında 76,2 olan endeks, Kasım 
ayında 76,6 oldu.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki aya 
göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve 12 aylık 
ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi. Sanayinin 
dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş 
ocakçılığında %146,43, imalatta %107,64, elektrik, 
gaz üretimi ve dağıtımında %442,97 ve su temininde 
%114,41 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının 
yıllık değişimleri; ara malında %103,78, dayanıklı 
tüketim malında %93,87, dayanıksız tüketim malında 
%124,66, enerjide %337,34 ve sermaye malında %86,41 
artış olarak gerçekleşti.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ
Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında 97,1 iken, 
Kasım ayında %0,2 oranında azalarak 96,9 değerini 
aldı. Bir önceki aya göre Kasım ayında reel kesim 
(imalat sanayii) güven endeksi %0,7 oranında 
azalarak 101,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi 
%1,0 oranında azalarak 118,1 değerini aldı. Tüketici 
güven endeksi %0,6 oranında artarak 76,6 değerini, 
perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,1 
oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven 
endeksi %1,2 oranında artarak 91,6 değerini aldı.

Tüketici 
Güven 

Endeksi aylık
%0,6 arttı.

Tüketici Fiyat 
Endeksi 

(TÜFE) aylık
%2,88 arttı.

Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi 
(Yİ-ÜFE) aylık
%0,74 arttı.

% 
0,2

Ekonomik 
Güven Endeksi 

aylık
%0,2 azaldı.

% 
2,88

% 
0,6

% 
0,74

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2022 yılı Kasım ayında 
bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve 
12 aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti. 
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana 
grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir 
önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu 
ana grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu. Ana harcama 
grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya 
göre en az artış gösteren ana grup %-1,42 ile giyim ve 
ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir 
önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise 
%5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. 
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Beypazarı Maden Suyu son yıllarda tüm dünyada 
değişen ve Türkiye’deki tüketici beklentilerini de etkileyen 
doğallık, sağlık ve lezzet kavramlarına zarafet ve şıklığı 
da eklediğini belirtiyor. Beypazarı Maden Suyu 0,75 
litrelik yeni cam şişesiyle sofralara lezzet katmayı istiyor. 
Premium şişeler Beypazarı Maden Suyu ile bütünleşen 
yeşil şişesinde, çevir-aç kapağı ve farklılaşan ambalajıyla 
da dikkat çekiyor. “Daha çok Beypazarı, daha çok sağlık” 
mottosuyla yola çıkan Beypazarı Maden Suyu, büyük 
boy şişesiyle de insan sağlığı için önemli işlevlere sahip 
minerallerin maden suyuyla doğal olarak karşılanması 
için tüketicilerine kolaylık sunmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl OYAK Grubu Şirketleri 
bünyesine katılan Tamek, ketçap 
ve mayonez ürünlerinde yeniliğe 
gitti. Yapılan içerik, ambalaj ve 
tasarım geliştirmeleriyle her iki 
ürün de yepyeni görünümüne 
kavuştu. Tatları geliştirilen ketçap ve 
mayonezde daha önce kullanılan 
renkli ve kalın plastik şişelerin 
yerini daha az plastik içeren şeffaf 
ambalajlar aldı. Yüzde 100 geri 
dönüştürülebilir ve sürdürülebilir 
yeni ambalajlarda, eski ambalajlara 
kıyasla yüzde 25’e varan oranlarda 
daha az plastik kullanımı sağlandı.

Evyap’ın tüketicilerin değişen ihtiyacına cevap 
veren, global trendler ile uyumlu bebek bezi 
markası Babyone, raflarda yerini almaya başladı. 
Doğal pamuk özü ve organik avokado yağı içeren 
formülü sayesinde bebeklerin rahat bir gün ve gece 
geçirmesini amaçlayan Babyone; parfüm, paraben, 
latex ve BPA barındırmayan yapısı ile annelerin 
tercihi olmayı hedefliyor. Tasarımı, içeriği ve üretim 
süreçlerinde “Mutlu Anne, Mutlu Bebek” felsefesini 
benimseyen Babyone, boyasız üst yüzeyi, bebek 
anatomisine tam uyum sağlayan yapısı ve yüzde 100 
geri dönüştürülebilir dış ambalajı ile çevreye ve doğaya 
saygılı bir ürün arayanların tercihi olmayı planlıyor. 

Pritt Yeni 
Ambalajında
Pritt’in yeni blister 
ambalajları, minimum yüzde 
85 geri dönüştürülmüş 
kağıttan üretiliyor 
ve tamamen geri 
dönüştürülebilir olma 
özellikleriyle öne çıkıyor. 
Henkel, bu çözüm ile yılda 
bin ton plastiğin 
azaltılmasına katkıda 
bulunacağını taahhüt ediyor. 
Pritt, çocukların 
sürdürülebilirliğe daha fazla 
odaklanmaları ve el işlerini 
yaparken çok daha eğlenceli 
bir deneyim yaşamaları 
için yapıştırıcılarını su altı 
dünyasından kaplumbağa, 
ahtapot ve denizatı gibi 
çeşitli figürler ile satışa 
sunuyor. Pritt ayrıca 
tasarladığı, 
mavi ve turuncu metalik 
renklerdeki yeni stick 
yapıştırıcılarıyla da bir kez 
daha çocukların kalbini 
kazanmayı hedefliyor. 

Evyap’ın Vegan Bebek 
Bezi Markası Babyone 

Tamek Ketçap ve 
Mayonez Yenilendi

Beypazarı Premium Cam Şişesiyle Raflarda
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