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Ekonomik 
Güven 
Endeksi aylık 
%1,3 arttı.

Şişecam’dan 
Afet Bölgesine 
225 Milyon TL Destek
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Fiyat Endeksi 
(Yİ-ÜFE) aylık
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DEİK Konteyner 
Kenti Kuruyor

Depremzedeler için
Dünya Kupası
Konteyner Evleri

Deprem Bölgesindeki 
Molozlar Ayrıştırılacak

Metro Türkiye’den Deprem 
Bölgesindeki Üreticilere 
Sürdürülebilir Destek

Dünya Bankası 
Deprem Bölgesi için 
1,78 Milyar Dolar 
Fon Sağlayacak

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana 
gelen şiddetli depremler çevre illerde de büyük 

yıkıma neden olmuş; Gaziantep, Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, 

Kilis, Malatya ve Elazığ illerimiz 
büyük zarar görmüştür.

Felaketin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Böylesi 
acı günlerde dayanışma içerisinde yaralarımızı 

sarmak için elimizden geleni yapmak 
hepimizin görevi.

İhtiyaçların karşılanması için Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (ASD) olarak bağışımızı 

AFAD’a (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 
yaptık. Deprem bölgesindeki yardım 

çalışmalarına üyelerimiz de ayni ve nakdi 
yardımlarıyla destek veriyorlar.

Bu zor günleri hep birlikte atlatabilmek 
amacıyla bölgedeki yardım çalışmalarına 
ambalaj sektörü olarak destek oluyoruz.

Ülkemize büyük geçmiş olsun.

ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği

% 
6,65
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6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen şiddetli 
depremler çevre illerde de büyük yıkıma neden olmuş; Gaziantep, 

Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, 
Malatya ve Elazığ illerimiz büyük zarar görmüştür.

Felaketin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Böylesi acı günlerde 
dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmak için elimizden geleni  

yapmak hepimizin görevi.

İhtiyaçların karşılanması için Ambalaj Sanayicileri 
bağışlarımızı AFAD’a (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 
yaptık. Deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına üyelerimiz 

de ayni ve nakdi yardımlarıyla destek veriyorlar.

Bu zor günleri hep birlikte atlatabilmek amacıyla bölgedeki 
yardım çalışmalarına ambalaj sektörü olarak destek oluyoruz.

Ülkemize büyük geçmiş olsun.

ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği

Geçmiş Olsun Türkiye!
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İnşaat molozları ve çöplerin ne tür alanlara dökülebileceği, 
nasıl geri dönüştürülebileceği ve bu işlerden kimlerin sorumlu 
olduğu “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği” başlıklı 
bir yönetmelikte 
düzenleniyor.

2004 tarihli yönetmeliğe 
göre inşaat ve yıkıntı 
atıklarının, belediyelerin 
veya bölgenin en kıdemli 
mülki amirinin gösterdiği 
ve izin verdiği geri 
kazanım ve depolama 
tesisleri dışında denizlere, 
göllere, akarsulara 
veya herhangi bir yere 
dökülmesi yasak.

Ayrıca her durumda bu tür 
atıkların en aza indirilmesi, içindeki zararlı maddelerin bertaraf 
edilmesi, geri dönüşümü yapılarak yetkililerin göstereceği 
yerlere atılması gerekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gaziantep AFAD 
merkezinde depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin 

17 Şubat 2023 tarihinde yaptığı 
açıklamada enkaz çalışmaları 
konusunda da bilgi verdi.

Enkaz kaldırma sürecini 
hassasiyetle yürüttüklerini 
belirten Bakan Kurum, “Çevreye 
ve şehre zarar vermeyecek 
şekilde yönetmek üzere 10 
ilimize talimatları gönderdik 
ve bu kapsamda belirlediğimiz 
enkaz döküm alanlarına 
bu enkazlar dökülecek. 
Burada ayrıştırılabilecek tüm 
malzemeler ayrıştırılarak geri 
dönüşüme tabi tutulacak 
ve yine buradaki enkazları, 

molozları da kuracağımız kompresörlerle birlikte buradan elde 
edeceğimiz alt temel malzemeleri de yine içme suyu, altyapı, 
yol yatırımlarında vatandaşlarımız için kullanacağız” dedi.

Deprem Bölgesindeki Molozlar Ayrıştırılacak
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BİM, Kahramanmaraş merkezli depremden hasar görmüş 
ve kalıcı olarak kapalı kalacak mağaza sayısının yaklaşık 
250 olduğunu duyurdu. Migros ise 10 ildeki 66 mağazasının 
kullanılamaz durumda olduğunu açıkladı.

BİM tarafından 14 Şubat 2023 tarihinde KAP’a yapılan 
açıklamada, “Depremde hasar görmüş ve kalıcı olarak kapalı 
kalacak mağaza sayımızın yaklaşık 250 olacağı tahmin 
edilmektedir. Ancak yapılacak detaylı teknik incelemeler 
neticesinde bu sayıda değişiklik olabilecektir” denildi.

Kısmi hasardan dolayı Malatya bölge deposundaki lojistik 

faaliyetlerinin geçici olarak diğer bölge depolarına kaydırıldığı 
belirtilen açıklamada, 23 BİM çalışanının da hayatını kaybettiği 
belirtildi.

Migros’un 10 İlde 228 Mağazası Bulunuyor
Migros’tan KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimizin, depremden 
etkilenen 10 ilimizde tamamı kiralık ve sigortalı olan 228 mağazası 
bulunmaktadır ve mevcut durumda bunların 66’sının kullanılamaz 
durumda olduğunu değerlendiriyoruz” denildi. Migros, deprem 
nedeniyle 22 çalışanının da hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaynak: perakende.org 

BİM ve Migros Depremin Vurduğu 
Mağaza Sayılarını Açıkladı

GÜNDEM

Deprem felaketinin ardından yaraların 
sarılması için bölgedeki çalışmalarına 
ilk günden itibaren başlayan Metro 
Türkiye, üreticilere destek olmak ve 
dalda, tarlada kalan ürünleri tüketici 
ile buluşturmak için harekete geçti. 
Sağladığı ekipman desteği ile Hatay’ın 
Arsuz ilçesinde hasat zamanı gelen 
Arsuz Limonu ile Samandağ ilçesindeki 
Hatay Beyaz Balkabağından 50 tona
yakın satın alarak bölge üreticisine gelir 
yaratıyor.

Sağlanan katkının devamı için 
bölgeden ürün alımını sürdürecek olan 
Metro Türkiye, ayrıca Arsuz Limonu 
ve Hatay Beyaz Balkabağı’nın Coğrafi 
İşaret Tescili alması ve böylece sürdürülebilir bir yerel ekonomi 
ve talep oluşturabilmesi için çalışacak. 

Metro Türkiye olarak, yerel ürünlerin sürdürülebilirliğini ve 
üreticilerin desteklenmesini hedeflediklerini belirten Metro 

Türkiye Satın Almadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, 
“Karşı karşıya kaldığımız bu durum, 
bize kooperatifleşmenin önemini 
bir kez daha gösterdi. Bu nedenle 
sağlanan tüm bu desteklerin 
sürdürülebilir olması büyük önem 
taşıyor. Bu noktada da kooperatiflerin 
rolü büyük. Çiftçilerimize 
vereceğimiz destek, elbette tek 
seferlik bir alımla sınırlı kalmayacak. 
Gerçekleştireceğimiz yeni alımlarla 
hem üreticilerimize hem de 
ürünlerimize verdiğimiz desteği 
sürdüreceğiz. Metro Türkiye olarak 
10 yılını geride bıraktığımız Coğrafi 
İşaretli Ürünler projesi kapsamında 

alımını gerçekleştirdiğimiz her iki ürünün de Coğrafi İşaret 
Tescili alması için başvuru çalışmalarımıza başlayacağız. Tescilli 
ürünlerin korunmasının, ulusal ve küresel çapta tanıtılmasının, 
yerel üreticiye ve ülke ekonomisine katma değer sağladığına 
inanıyoruz” dedi. 

Metro Türkiye’den Deprem Bölgesindeki 
Üreticilere Sürdürülebilir Destek
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 152 iş konseyi 
ve destek diplomasisine katkı sağlayan karşı kanat 
kuruluşlarıyla, yaşanan felaketin yaralarını saracak 
kısa, orta ve uzun vadeli destekler için çalışmalar 
başlattı. Orta vadeli destek için ilk aşamada 
Kahramanmaraş Elbistan’da 5.000 kişilik 1.000 
konteynerlık “DEİK Yaşam Kenti”ni kurmak 
üzere çalışılıyor.

DEİK, bünyesinde “Deprem Yardımları Koordinasyon Komitesi” 

kurarak, “ticari diplomasi” gereği yardımları bir 
koordinasyon içerisinde yürütüyor. Bu komite 
altında, afet bölgesindeki aciliyet içeren ihtiyaçların 
giderilmesine binaen kısa-orta vadeli projeler 
çalışma grubu kuruldu. Bölgenin sürdürülebilir 
iktisadi yapısının düzeltilmesi ve sosyal hayatın 
normalleştirilmesine yönelik uzun vadeli stratejiler 
için de ayrı bir çalışma grubu oluşturuldu. DEİK, 

yurt dışı paydaşlarının da destek verme taleplerini depremin ilk 
gününden itibaren koordine ediyor. 

Dünya Bankası, yaşanan deprem 
felaketinin ardından bölgedeki 
belediyelere 1,78 milyar ABD Doları 
tutarında fon desteği sağlayacağını 
açıkladı. 

Banka tarafından yapılan yazılı 
açıklamada kaynağın belediyelerin 
temel altyapıyı yeniden inşa 
etmelerine yönelik faaliyetleri için 
kullandırılacağı bildirildi. Bununla 
birlikte kaynağın 780 milyon 
dolarlık ilk bölümü halihazırda iki 
proje için tahsis edilmiş fonların 
hızlı bir şekilde bu çalışmalar için 
aktarılması ile sağlanacak.

Bankanın fonları aktaracağı Türkiye 

Deprem, Sel ve Orman Yangınları 
Acil İmar Projesi ile Türkiye İklim 
ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi 
başlıklı iki proje geçtiğimiz yılın 
sonunda, İstanbul, İzmir ve Manisa 
gibi illerde gerçekleştirilecek 
çalışmaların finansmanı için 
Koşullu Acil Durum Müdahale 
Bileşenleri Programı kapsamında 
kabul edilmişti.

Açıklamada Türkiye’deki 
deprem felaketinden etkilenen 
depremzedeler ve zarar gören 
şehirlerin yeniden inşa çalışmaları 
için 1 milyar ABD Doları tutarında 
yeni kaynak hazırlanması için de 
çalışmaların başladığı bilgisi verildi.

Gıda Perakendecileri Derneği, ülkemizi yasa 
boğan deprem felaketinden ve yaşanan 
kayıplardan dolayı derin üzüntü duyduğunu 
ve üyesi olduğu kuruluşlar ile bu zor dönemde 
halkımızın yanında olmak ve ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek adına seferber olduğunu açıkladı. 
Dernek tarafından yapılan açılamada: “Ülkemizi 
yasa boğan deprem felaketinden ve yaşanan 
kayıplardan dolayı derin üzüntü içindeyiz. 
Bölgede çok sayıda çalışma arkadaşımız 
hayatını kaybetmiştir, çok sayıda arkadaşımızın 
da kurtarılma çalışmaları sürmektedir. Bu tür 
acı olayların yeniden yaşanmamasını umarak, 
hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımız ve 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

Derneğimiz ve üyesi kuruluşlar, bu zor 
dönemde halkımızın yanında olmak ve 
ihtiyaçları karşılayabilmek adına seferber 
olmuş durumdadır. İhtiyaçların en hızlı şekilde 
karşılanması amacıyla, bölgedeki yüzlerce 
mağazadan başta temel ihtiyaç ürünleri 
olmak üzere, tüm ürünler kamu kurumları 
koordinasyonuyla halka ücretsiz dağıtılmaktadır. 
Faaliyete devam edebilen mağazaların tümü 
açılmış, azami sayıda mağazanın tekrar 
açılabilmesi ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması
için çalışmalar sürdürülmektedir” denildi. 

DEİK Konteyner Kenti Kuruyor

“Yaraların Sarılmasında 
Halkımızın Yanındayız”

Dünya Bankası Deprem 
Bölgesi için 1,78 Milyar 
Dolar Fon Sağlayacak
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Güneş enerjisi sektörü 
dernekleri Güneş Enerjisi 
Sanayicileri ve Endüstrisi 
Derneği (GENSED) ile 
Uluslararası Güneş Enerji 
Topluluğu Türkiye Bölümü 
(GÜNDER), depremden 
etkilenen bölgelerin acil 
enerji ihtiyacına hızla cevap 
verebilmek için bir araya 
gelerek “Güneş’te Birleşelim” 
kampanyası başlattılar.

İki dernek, AHBAP Derneği ile 
gerçekleştirdikleri iş birliği ile ilk 
etapta bin konteyner için ayrıca 
deprem bölgesindeki diğer 
konteyner, çadır vb. yerlerin 
aydınlatma ve telefon şarj 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
off-grid çalışabilecek paket 
enerji sistemleri oluşturmayı 
hedefliyor.

Dernekler açıklamalarında 
paketler için güneş paneli, 
off-grid inverter, batarya ve 
şarj cihazı gibi ürünleri hibe 
edebilecek veya piyasadan 
temin edilmesine destek 
sağlayabilecek firmalara destek 
çağrısında bulundular.

2022 FIFA Dünya Kupası’nın 
ev sahibi ülkesi Katar, turnuva 
sırasında ülkeye gelen 
1,5 milyona yakın ziyaretçinin 
konaklamaları için tedarik 
ettiği çok sayıda konteyner ev 
ve karavanı, depremde evini 
kaybeden depremzedelerin 
konaklaması amacıyla 
Türkiye’ye gönderdi. İlk etapta 
350 konteyner yola çıktı. 
Toplamda 10 bin konteyner 
kabin ve mobil evin deprem 
bölgesine teslim edileceği 
açıklandı.

Depremin en şiddetli vurduğu ve büyük 
yıkıma sebep olduğu illerden Hatay’ın 
Kırıkhan ilçesinde kimya fabrikası 
bulunan ve çalışanlarından bazılarını 
kaybeden Koruma Şirketler Grubu, 
depremin ilk saatlerinden itibaren 
fabrikasını çalışanları, aileleri, yakınları 
ve bölge halkına açtı. 1.500’e yakın              
depremzedenin kaldığı Kırıkhan 
fabrikasında, içlerinde duş ve tuvaletin 
de olduğu konteynerlerin yanı sıra fabrika 
arazisine bir de çadırkent kuruluyor. 
Koruma, diğer yandan geçici barınma 
imkanı sunmak amacıyla ağaç

evler inşa etmek için de harekete geçti. 
Depremin ilk gününden itibaren ekmek, 
su gibi temel ihtiyaçları bölgeye ulaştıran, 
sıcak yemek çıkaran Koruma, Kocaeli 
merkezde yer alan fabrikasından da 
yardım tırlarını deprem bölgelerine 
göndermeye devam ediyor. Gıda, 
su, hijyen ve temizlik ürünleri, sağlık 
malzemeleri, kışlık giysi, battaniye, uyku 
tulumu, çadır, yatak, ranza, seyyar tuvalet, 
ısıtıcı, jeneratör gibi acil ihtiyaçların yanı 
sıra iş makineleri, vinçler ve konteynerleri 
taşıyan tırların deprem bölgelerine 
sevkiyatı sürüyor. 

Güneş Enerjisi 
Dernekleri  
Sektöre 
Destek 
Çağrısında 
Bulundu

Koruma Fabrikası Yardım 
Merkezi Oldu

Depremzedeler için Dünya 
Kupası Konteyner Evleri
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Nestle Türkiye, yaşanan depremlerin ardından 
başlatılan yardım seferberliği kapsamında ayni ve nakdi 
yardımlarını sürdürdüğünü duyurdu. Nestle Türkiye’den 
yapılan açıklamada, şirketin afet bölgesine ilk andan 
itibaren Kızılay, AFAD, AKUT, AHBAP, SUDER, dernek ve 
belediyeler olmak üzere 30 kurum aracılığıyla ayni ve 
nakdi bağışlarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Şirketin, 50 tıra yakın suyu, 100 ton bebek mamasını, 
medikal beslenme ve diğer gıda ürünlerini, hayvanlar için 
20 ton evcil hayvan maması ürününü bölgeye iletmeye 
devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer 
verildi: “İlk yardım, kurtarma ve medikal uzmanlığa sahip 
çalışanlar bölgede gönüllü, Nestle de onları destekliyor. 
Nestle grubu dünyada 300 bine yakın çalışanına ilettiği 
bir bağış kampanyası başlattı. Uluslararası Kızılhaç ve 
Kızılay Dernekleri Federasyonu ile başlatılan kampanya 
ile tüm çalışan bağışları şirket tarafından ikiye katlanacak. 
Nestle, ihtiyaçlar doğrultusunda desteklerini sürdürecek.”

Türk Plastik Sanayicileri 
Araştırma Geliştirme ve 
Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) nakdi 
yardımları AFAD banka hesabı 
üzerinden koordine edilirken, 
üyeler ve sektör mensuplarından 
gelen ayni yardımları ise Kızılay 
üzerinden depremzedelere 
ulaştırılıyor. 

PAGEV şimdi de çadır kentlerde 
yaşayan çocukları mutlu etmek 
için oyuncaklarla dolu TIR’larını 
bölgeye sevk ediyor. Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
ile koordineli yürütülen 
kampanyaya ilk desteği Pilsan 
markası üzerinden vermekten 
mutluluk duyduğunu söyleyen 
PAGEV Oyuncak Komite Başkanı 
ve Pilsan Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Oğuzcan Çetinalp; 
Hatay, Adıyaman ve Malatya 
illerindeki deprem çadırlarında 
yaşayan çocuklara oyuncak 
gönderme kararı aldıklarını 
söyledi. 

Nestle Türkiye Deprem Bölgesine Ayni 
ve Nakdi Yardımlarını Sürdürüyor

PAGEV’den “Çocuksu Mutluluk” Kampanyası
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Trendyol, yurt dışından herhangi bir kullanıcı 
hesabı oluşturmaya gerek kalmadan, 
earthquake.trendyol.com adresinden 
AFAD’ın belirlediği ihtiyaç ürünlerine ve Dijital 
Destek Kartları’na erişilebildiğini duyurdu. 

Trendyol’dan yapılan açıklamada, “Yurt 
dışından herhangi bir kullanıcı hesabı 
oluşturmaya gerek kalmadan, 
earthquake.trendyol.com adresinden 
AFAD’ın belirlediği ihtiyaç ürünlerine ve 
Dijital Destek Kartları’na erişilebiliyor. 
Trendyol, satın alınan ihtiyaç ürünlerini 
AFAD ile koordineli olarak en kısa sürede 
afet bölgesine teslim ediyor. Böylece 
Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama ile 
yurt dışından destek vermek isteyenlere 
direkt erişim olanağı sağlanıyor” dendi. 
Açıklamada, yurt dışından yapılacak 
desteklerin tamamının Trendyol’a herhangi 
bir komisyon veya başka bir mali fayda 
sağlamaksızın, resmi kurumlar aracılığıyla 
doğrudan depremzedelere aktarıldığı 
bildirildi.

Şişecam, Kahramanmaraş merkezli 
yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem 
felaketinin ardından yardımlarını 
bölgeye ulaştırmak ve yaraları 
sarmak için ilk günden itibaren 
seferber oldu. Kamu kurumlarının 
koordinasyonu ile teknik ve insani 
yardımları içeren 45 TIR’ı bölgeye 
ulaştıran Şişecam’ın Gönüllü 
Acil Vaka Ekibi-SAVE, lojistik ve 
dağıtım desteği ile afetzedeler için 
çalışmaya devam ediyor. Yaptığı 
25 milyon TL’yi aşan ayni 
yardımların yanı sıra İş Bankası ve 
iştiraklerinin gerçekleştirdiği nakdi 
yardımlar kapsamında 200 milyon 
TL’lik bağışla bölgeye maddi destek 
için harekete geçen Şişecam, 
bölgede uzun vadede kalıcı 
çözümler üretmek üzere de gerekli aksiyonları almaya yönelik 
çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin birinci gününden itibaren bölgeye yaşam konteyneri, 
jeneratör, çadır, soba, kışlık kıyafet ve ayakkabı, teknik ve insani 

yardımları içeren 45 TIR ulaştıran 
Şişecam, ihtiyaç sahipleri için ayrıca 
26 TIR su, 4 TIR süt, 3 TIR ekmek ve 
1 TIR cam biberonu dağıtılmak üzere 
ilgili birimlere teslim etti. Arama 
kurtarma çalışmalarında kullanılmak 
üzere yedi adet iş makinesini de 
bölgeye sevk eden Şişecam, Gönüllü 
Acil Vaka Ekibi-SAVE ile arama 
kurtarma çalışmalarında birçok cana 
ulaşılmasına destek sağladı. SAVE 
ekipleri, lojistik ihtiyaçlar için sahada 
çalışmaya devam ediyor. Şişecam; 
çalışanlarının gıda, hijyen ve giyim 
bağışlarını da günlük olarak bölgeye 
göndermeye devam ederken, en 
önemli ihtiyaçlardan biri olan tuvalet 
konusunda da harekete geçti ve 168 
adet mobil tuvaleti bölgeye ulaştırdı. 

Deprem bölgesinde bulunan çalışanları ve yakınları için günlük 
barınma, gıda, hijyen, giyim desteğini sürdüren Şişecam, 
Mersin tesisinde misafirhane ve Adana işletmesinde 200 kişilik 
konaklama alanı hazırladı.

Şişecam’dan Afet Bölgesine 
225 Milyon TL Destek

Trendyol Aracılığıyla Yurt 
Dışından Deprem Bölgesine 
Destek Yapılabiliyor

https://earthquake.trendyol.com/
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Türkiye’nin ambalaj ihracatının 2022’de 8 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, 2023’te de ihracatta Türkiye’yi ve dünyayı farklı 
gelişmelerin beklediğini dile getirdi. Ambalaj sektörünün ana ihracat pazarının Avrupa olduğunu 
kaydeden Zeki Sarıbekir, “İhracatımızın devamlılığı için sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalara 
ayak uydurmalıyız. ASD olarak karbonsuz ekonomiye geçiş sürecini de yakından takip ediyoruz. Bu 
açıdan bakıldığında dünyada yaşanan iklim nötr dönüşümü çerçevesinde Türkiye büyük avantaj

yakalayabilir. Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ve Afrika gibi coğrafi 
olarak yakın olduğumuz pazarlarda büyük avantajlar elde 
edebiliriz. Türkiye, konumuyla daha da ön plana çıkacaktır. 
İhracatta çemberimizi genişletebiliriz. Ayrıca tedarik zincirinin 
bozulmasıyla birlikte Çin’den uzaklaşan ülkelerin durağı da 
Türkiye oluyor. Oluşan fırsatları çok iyi kullanarak, ihracatta 
çok daha hızlı bir büyüme grafiği yakalayabiliriz” diye konuştu.  

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sektoru-ihracatta-cemberi-genisletiyor-basin-bulteni

Ambalaj sektörünün çatı kuruluşu olan 
ve 2022 yılında 30. yılını kutlayan Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (ASD), ambalaj 
sektöründe yaşanan gelişmeleri ve 
gelecek hedeflerini açıkladı. Cumhuriyet’in 
kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’te 
Türkiye ambalaj sektörünün pazar 
büyüklüğünün 28 milyar dolardan 30 
milyar dolara, kişi başı tüketimin de 
300 dolardan 380 dolara çıkmasını 
beklediklerini ifade eden ASD Başkanı 

Zeki Sarıbekir, “İhracatımızı ise 8 
milyar dolara çıkarmayı hedefliyorduk. 
Ancak 2023 hedefimize 2022 sonunda 
ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu 
sebeple, 2023 için yeni hedefimizi 10 
milyar dolar olarak belirledik. Ülkemizde 
yaklaşık 400 milyar dolarlık bir ekonomik 
hareketi ambalajlarla sağlıyoruz. 2030 
yılına ise sektör büyüklüğümüz için 50 
milyar dolar, ihracat için de 20 milyar 
dolar hedef koyduk” dedi.

Ambalaj Sektörü İhracatta Çemberi Genişletiyor

Ambalajlı Hayat Daha İyi Bir Dünya!
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Çok sayıda ilimizi etkileyen, 
ülkemizde gelmiş geçmiş en 
büyük deprem felaketini yaşadık. 
Derin üzüntü içindeyiz. Ülkemize 
büyük geçmiş olsun. Bu zorlu 
sürecin üstesinden gelmek için 
yaralarımızı birlikte saracağız.

Ambalajın ne kadar önemli ve 
gerekli olduğu böylesi zorlu 
zamanlarda daha çok anlaşılıyor. 
Ambalaj üreticileri olarak sadece 
gıda ve içecek değil; sağlık, 
temizlik, hijyen vb. ürünler başta olmak üzere tüm sektörlere 
hizmet veriyoruz. Ürünler ambalaj sayesinde tüketicisine 
sağlıklı ve hijyenik bir şekilde ulaşıyor. Ambalaj sektörü 
olarak bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Tedarik zincirini 
aksatmamak için üretimi sürdürüyoruz.

Ambalaj kullanımı hem 
bizler hem de çevremiz 
için yararlıdır. Gün içinde 
içtiğimiz içecek şişelerinin, 
yediğimiz yiyeceklerin 
ve kullandığımız temizlik 
ürünlerinin ambalajlarını 
geri dönüşüm kutularına 
atarak çevremizi 
koruyabiliriz.

Ambalaj; önce sizin, 
sevdiklerinizin tükettiği 

gıda ve içeceklerin tazeliğini korur. İsrafı önler. Sonra geri 
dönüştürülür, çevrenizi korur.

ASD Ambalaj ve Çevre Filmine bağlantıdan ulaşabilirsiniz; 
https://youtu.be/WMrAqUdjwaw 

ASD Başkanı 
Zeki Sarıbekir

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sektoru-ihracatta-cemberi-genisletiyor-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-sektoru-ihracatta-cemberi-genisletiyor-basin-bulteni
https://youtu.be/WMrAqUdjwaw
https://youtu.be/WMrAqUdjwaw
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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Kasım / Aralık’ta, İstanbul’da 
ASD Ambalaj Kongresi 2023 – II. Uluslararası Ambalaj Sanayi 
Kongresi ismiyle iki gün sürecek bir kongre düzenleyecektir.

Pandemiden önce ilkini düzenlediğimiz “Sürdürülebilir Ambalaj & 
Döngüsel Ekonomi” temalı kongremiz oldukça başarılı geçmiş ve iki 
gün süren kongreye 13 ülkeden 45 konuşmacı ve 1.000 kişi katılmıştır.

Sürekli gelişme içerisinde olan ambalaj sektöründeki yenilikler, 
teknoloji ve sürdürülebilirlik temalı bu kongre, ülkemizdeki ve  
dünyadaki tüm sanayiler için ortak alan olan ambalaj sektörünün ve 
ilgili endüstrilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

ASD Ambalaj Kongresi 2023 
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Kongre, ambalaj sanayi ve sektörü destekleyen üretim 
dallarını, araştırmacıları ve sivil toplum kuruluşlarını bir 
araya getirecektir.

Kongre Konu Başlıkları
 Ambalaj Teknolojisinde Yenilikler,
 Ambalaj Baskı ve Grafiği,
 Ambalaj Sektörünün Geleceği,
 Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme,
 Ambalaj Malzemeleri,
 Endüstriyel Ambalajlar,
 Ambalaj ve Raf Ömrü,
 Aktif ve Akıllı Ambalajlar,
 Ambalajda İnovasyon,
 Ambalaj Sektöründe Sürdürülebilirlik ve 

Döngüsel Ekonomi,
 Ambalaj Sektöründe Karbon Ayak İzi,
 Ambalaj Geri Dönüşüm Teknolojisinde Yenilikler,
 Gıda Kayıplarının Önlenmesinde Ambalajın Rolü,
 Pazarlama ve Tüketici Eğilimleri,
 Ambalaj Tasarımı,
 Küresel Ambalaj Sanayi İstatistikleri,
 Ambalaj İhracatı ve Lojistik.  

Sizleri kongrenin başarısına geniş katılım ve bildiri 
çeşitliliği ile katkı yapmaya davet ediyoruz. Bildiri veya 
sunum başlıklarına yönelik tüm önerilerinizi 
kongre@ambalaj.org.tr elektronik posta adresinden 
Derneğimize iletmenizi rica ederiz.

Değerli görüş ve katkılarınızla katılımınız, ASD Ambalaj 
Kongresi programının zenginleşmesine yardımcı 
olacaktır.

ASD’nin faaliyet ve etkinliklerinden haberdar olmak için               
/ASDAmbalajSanayi Facebook hesabımızı takip edebilirsiniz.

ASD’nin sosyal medya hesaplarını takip ederek, ambalaj 
sektörüne yönelik Türkiye’deki ve dünyadaki güncel 
gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 

Facebook 
Hesabımız Değişti

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) sosyal 
medyada aktif varlığını sürdürüyor.

/ambalajsanayi               

/ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği           

/ASDAmbalajSanayi         

mailto:kongre%40ambalaj.org.tr?subject=
https://tr-tr.facebook.com/ASDAmbalajSanayi/
https://www.instagram.com/ambalajsanayi/
https://twitter.com/ambalajsanayi
https://www.linkedin.com/company/asd-ambalaj-sanayicileri-derne%C4%9Fi/
https://www.youtube.com/user/ASDAmbalajSanayi
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Ambalajın Yıldızlarına Uluslararası Ödül

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-yildizlarina-uluslararasi-odul-basin-bulteni

Dünya Ambalaj Örgütü 
(WPO) tarafından 
düzenlenen WorldStar 
2023 Yarışması sonuçlandı. 
41 ülkeden 488 başvuru 
yapılan yarışmada, Türkiye 
en çok ödül alan ilk beş 
ülke arasında yer aldı. Yarışmada Japonya 26 ödülle birinci, 
Avustralya ve Yeni Zelanda 19 ödülle ikinci, Hindistan ve Almanya 
18 ödülle üçüncü, Türkiye 14 ödülle dördüncü, Avusturya da 
13 ödülle beşinci oldu. Kazananlar, 6 Mayıs’ta, Interpack 2023 
Fuarı sırasında (4-10 Mayıs), Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 
düzenlenecek gala gecesiyle ödüllerini alacak. WorldStar 
Yarışması’na katılmak için bir ambalajın kendi ülkesinde WPO 

tarafından tanınan 
bir yarışmada ödüle 
layık bulunmuş olması 
gerektiğini belirten 
Ambalaj Sanayicileri 
Derneği (ASD) Başkanı 
Zeki Sarıbekir, 
“Üretimde tüm 

dünyada artık çevresel performans ön plana çıkıyor. WorldStar’da 
kazanan tasarımlar yenilikçi ve sürdürülebilir ambalajların dikkat 
çektiğini gösteriyor. Sorumlu üretim ve tüketim, Türkiye ambalaj 
sektörü için önceliklidir. Dünyada en çok ödül alan ilk beş ülke 
arasında olmamız yaptığımız işlerin kalitesini ön plana çıkartan 
önemli bir başarıdır” dedi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye 
giren ambalaj tasarımlarından 14’ü Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen 

WorldStar 2023’te ödüle değer görüldü. Türkiye, WPO’dan aldığı 14 ödülle ilk beş ülke arasında yer aldı.

INDEX 10

Tasarımda Zirve Türk Öğrencinin
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından her yıl düzenlenen Ambalaj 
Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2022’de dereceye giren 15 öğrenci projesi 
Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar 
Student’ta yarıştı. 30 ülkeden 272 projenin başvurduğu uluslararası yarışmada 
Türkiye’den İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi 
Zeynep Özel, tasarımıyla birinci oldu ve Altın Ödül almaya hak kazandı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 
katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğinde her 
yıl düzenlenen ve 2022’deki 18. Ambalaj 
Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda 
dereceye giren 15 öğrenci projesi, Dünya 
Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl 
düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı. 

30 ülkeden 272 projenin yer aldığı uluslararası 
yarışmada, Türkiye’den 16 tasarım ödüllendirildi. 
Türkiye’den İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstriyel 
Tasarım Bölümü’nde eğitim gören Zeynep Özel 
WorldStar Student Yarışması’nda projesiyle birinci 
oldu ve Altın Ödül almaya hak kazandı. Zeynep Özel, 
projesiyle aynı yarışmada pazarlama kategorisinde 
de Gümüş Ödül aldı. Türkiye’yi ikincilik ödülüyle 
ABD, üçüncülük ödülüyle ise Çin takip etti. Kategori 
ve Sertifika Ödülleri ile birlikte Türkiye’den ödül alan 
proje sayısı ise toplamda 16 oldu.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/tasarimda-zirve-turk-ogrencinin-basin-bulteni

https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-yildizlarina-uluslararasi-odul-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalajin-yildizlarina-uluslararasi-odul-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/tasarimda-zirve-turk-ogrencinin-basin-bulteni
https://www.ambalaj.org.tr/tr/tasarimda-zirve-turk-ogrencinin-basin-bulteni


Ambalaj endüstrisinin tüm alanlarından her sene 
1.000’in üzerinde yerli ve yabancı firma ve firma 
temsilcisinin katılım gösterdiği Avrasya Ambalaj 
Fuarı, 2022 yılında 13.254’ü Türkiye dışında 121 
ülkeden olmak üzere toplamda 72.652 ziyaretçiyi 
ağırladı.  Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 2023 
yılında 11-14 Ekim 2023 tarihlerinde, her sene 
olduğu gibi İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde kapılarını açacak. Avrasya Ambalaj 
İstanbul Fuarı’nı şimdiden not edin! Fuara 2023 
yılında 120’yi aşkın ülkeden 15 bin uluslararası 
ziyaretçinin gelmesi beklenirken, toplamda 75 
binin üzerinde ziyaretçi hedefleniyor.

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’nin (SEPA) destekleri 
ile düzenleniyor. 

2023 Fuarı için Hazırlıklar Başladı!
Ambalaj endüstrisinin farklı alanlarından çok 
sayıda yerli ve yabancı firma, Ekim 2023’teki fuar 
için yerlerini şimdiden alırken, ziyaretçiler için de 
kayıtlar Ocak ayında başladı. Fuarı ziyaret etmek 
isteyenler, kayıtlarını şimdilik ücretsiz olarak 
www.packagingfair.com adresinden hızlı bir 
şekilde online olarak yapabiliyor. 

Fuarın uluslararası tanıtımları da 6-10 Şubat 
tarihlerinde Moskova’da düzenlenen Prodexpo Fuarı 
ile başladı. Rusya ve Doğu Avrupa’nın en büyük gıda 
ve içecek üreticilerinin katılım gösterdiği fuarda 
katılımcı firmalar Avrasya Ambalaj Fuarı hakkında 
bilgilendirildi. 20-24 Şubat tarihleri arasında 
Dubai’de düzenlenen Gulfood Fuarı sırasında 
tanıtım çalışmaları devam etti. Başta Körfez Bölgesi 
ülkeleri olmak üzere çok sayıda büyük gıda ve içecek 
üreticisinin katılımcı olduğu Gulfood Fuar’ında 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın reklamları ve 
tanıtımı yapılarak, gıda ve içecek üreticisi olan 
katılımcı firmalar fuara davet edildi.

Interpack 2023 Fuarı’nda Bizi Ziyaret Edin!    
4-10 Mayıs tarihleri arasında Düsseldorf’ta 
düzenlenecek Interpack 2023 Fuarı’nda Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP Fuarcılık 
A.Ş. olarak EN1/04 No’lu ortak standımızda sizleri 
ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. 

    

AVRASYA AMBALAJ FUARI
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28. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nı
Takviminize Şimdiden Not Edin!

Ambalaj endüstrisinin büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 11-14 Ekim 2023 tarihleri 
arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 28. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor!

72.652
TOPLAM ZİYARETÇİ

122
ZİYARETÇİ ÜLKE

AVRASYA 
AMBALAJ 

FUARI 2022

13.254
YABANCI ZİYARETÇİ

http://www.packagingfair.com


SEKTÖRDEN
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2022 yılı son çeyrek büyüme 
rakamlarını açıkladı. Buna göre, 
üretim yöntemine göre dört dönem 
toplamıyla elde edilen yıllık Gayri 
Safi Yurt İçi Hasıl (GSYİH), 2022 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,6 
arttı. GSYİH, 2022 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 107 artarak 15 
trilyon 6 milyar 574 milyon TL oldu.
2022 yılında kişi başına GSYİH 
cari fiyatlarla 176 bin 589 TL, 
dolar cinsinden 10 bin 655 olarak 
hesaplandı.

Finans ve Sigorta Faaliyetleri 
2022 Yılında Yüzde 21,8 Arttı
GSYİH’yi oluşturan faaliyetler 
incelendiğinde; 2022 yılında bir 
önceki yıla göre zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak; finans ve sigorta 
faaliyetleri toplam katma değeri 
yüzde 21,8, hizmet faaliyetleri 
yüzde 11,7, mesleki, idari ve destek 
hizmet faaliyetleri yüzde 9,9, bilgi ve 
iletişim faaliyetleri yüzde 8,7, diğer 
hizmet faaliyetleri yüzde 5,8, kamu 
yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve 
sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,8, 
gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,3, 
sanayi yüzde 3,3 ve tarım sektörü 
yüzde 0,6 arttı. İnşaat sektörü ise 
yüzde 8,4 azaldı.

GSYİH Dördüncü Çeyrekte 
Yüzde 3,5 Arttı
GSYİH dördüncü çeyrek ilk tahmini; 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 
2022 yılının dördüncü çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 3,5 arttı.

Yaz aylarında TBMM’de kabul edilen 
e-ticaret düzenlemesi, 29 Aralık 2022 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu 
düzenleme ile e-ticaret pazaryerlerine 
Ticaret Bakanlığı’ndan lisans alma 
zorunluluğu getiriliyor. E-ticaret pazaryerinin 
net işlem hacmi arttıkça faaliyet alanlarına, 
reklam bütçelerine ve 
indirim bütçelerine 
kısıtlamalar 
uygulanacak. Bu 
düzenleme ile e-ticaret 
pazaryerlerinin 
tekelleşmesinin önüne 
geçilmesi ve rekabetin 
artırılması amaçlanıyor.
Yıllık net işlem hacmi 60 
milyar liranın üzerindeki 
e-ticaret pazaryerleri 
kredi verme, kredili ödeme ve elektronik 
para işlemleri yürütemeyecek. 

İndirim ve Reklam Bütçelerine 
Kısıtlama 
Yıllık net işlem hacmi 30 milyar TL’ye 
kadar olan e-ticaret pazaryerlerinde 
işlem hacminin yüzde 2’sine kadar,                           
30 milyar TL’nin üzerinde olan e-ticaret 
pazaryerlerinde işlem hacminin 

binde üçüne kadar indirim bütçesi 
kullanılabilecek. Reklam harcamalarında 
ise yıllık net işlem hacmi 30 milyar TL’nin 
altında olanlar için işlem hacminin binde 
15’inden fazla reklam harcamasına izin 
verilmeyecek. İşlem hacmi 30-60 milyar 
TL arasındaysa 30 milyarı aşan kısmının 

binde 10’una kadar, 60 
milyarı aşan kısmının ise 
binde 5’ine kadar reklam 
harcamasına izin verilecek.

Bakanlık Satışlardan 
Pay Alacak
Ticaret Bakanlığı, e-ticaret 
pazaryerlerinin bir yıllık 
net işlem hacimlerinden 
alacağı belirli payla
KOBİ’leri destekleyceek. 

İşlem hacmi, 1 yılda 30 milyar ile 60 milyar 
TL arasındaysa, 30 milyarı aşan kısmın 
yüzde 1’i, 60 ile 75 milyar TL arasındaysa, 
yüzde 1’e ilave olarak 60 milyarı aşan kısmı 
için yüzde 5’i, 75 milyar TL’nin üzerinde aşan 
kısım için yüzde 30’u oranında Elektronik 
Ticaret Payı tahsil edilecek. Bu tutarlar 
TÜİK’in açıkladığı TÜFE’ye göre artırılacak. 
Cumhurbaşkanı, tutarları dörtte birine kadar 
artırmaya veya azaltmaya yetkili olacak.

Hayat Holding, “Hayata İyi Bakarız” Ekolojik 
Okuryazarlık projesini, düzenlediği basın 
toplantısıyla 
duyurdu. İklim 
değişikliği 
farkındalığına 
katkıda bulunma, 
gezegendeki 
kaynakların 
kıtlığına dikkat 
çekme, kaynakları 
koruma ve bilinçli 
tüketmeye yönelik 
davranışları 
geliştirme hedefiyle yola çıkan “Hayata 
İyi Bakarız” Ekolojik Okuryazarlık projesi, 
oyun ve görsel aktivitelerle zenginleştirilmiş 
müfredata uygun içerikleriyle, daha iyi bir 

dünya için çocukları erken yaşta eğiterek 
farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı iş 
birliğinde hayata 
geçen Ekolojik 
Okuryazarlık eğitim 
projesi, Türkiye 
genelinde ilkokul 
üçüncü ve dördüncü 
sınıf öğrencileri ile 
öğretmen ve velilerin 
ekolojik okuryazarlık 
düzeylerini artırmayı 

hedefliyor. Eğitim içerikleri “biyoçeşitlilik”, 
“iklim ve iklim değişimi”, “ekolojik 
okuryazarlık” ve “doğal kaynaklar ve 
sürdürülebilirlik” başlıklarını kapsıyor.

2022 Büyüme 
Rakamları 
Açıklandı

Yeni E-ticaret Yasası Resmi 
Gazete’de Yayımlandı

Hayat Holding Ekolojik 
Okuryazarlık Projesi Başlıyor

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-5.htm 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-5.htm
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Koç Holding, Ford Motor Company 
ve LG Energy Solution, batarya 
hücresi üretim tesisi yatırımına 
ilişkin bağlayıcı olmayan mutabakat 
anlaşması imzaladı.

Holdingden yapılan açıklamaya 
göre, küresel ölçekte otomotiv 
endüstrisine katkı sağlayacak tesis 
Ankara’da kurulacak ve Avrupa’nın 
en büyük batarya hücresi üretim 
üslerinden biri olacak. Tesisin 
üretime 2026 yılında başlaması ve 
yıllık 25 gigavat kapasiteye ulaşması 
planlanırken, ikinci etap olarak 
2029 yılında kapasitenin 20 gigavat 
artırılarak toplam 45 gigavata 
çıkarılması konusunda anlaşma 
sağlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“6 Şubat 2023’te yaşadığımız 
büyük deprem felaketinin acısını 
yüreğimizde hissediyoruz. Tüm 
imkanlarımızı ülkemiz için harekete 
geçirdik. Dayanışma ruhuyla 
yaraları sarmak için çalışıyoruz. 
Bu olağanüstü zor dönemin 
atlatılmasında ülkemize yapılacak 
yatırımların büyük önem taşıdığı 
inancındayız.

Bu kapsamda ülkemize otomotiv 
sektöründe önemli bir küresel 
rekabet avantajı kazandıracak bu 
tesis yatırımını iki önemli küresel 
şirket ile birlikte hayata geçirme 
kararlılığımızı vurguluyoruz. 
Ülkemize başsağlığı diliyor, bu 
zor günleri birlik ve dayanışma 
içerisinde aşacağımıza yürekten 
inanıyoruz.”

Migros Toptan, Türkiye’de Bozulabilir Gıda 
Taşıma Belgesi’ni (BTB) alan ilk firma oldu. 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 
gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamlayan 
Migros Toptan’ın nakliye araçları, gıda taşıma 
süreçlerindeki muhafaza koşullarının kalitesi 
ve güvenliği ile sunduğu 
hizmetin uluslararası 
standartlarda olduğunu 
ortaya koydu.

Perakende sektöründe 
öncü bir çalışmaya imza 
atarak, ilk etapta lojistik 
ortağı bünyesindeki 
iki araç için BTB’ye 
hak kazanan Migros 
Toptan, önümüzdeki 
dönemde tüm araç filosunu belgelendirmeyi 
hedefliyor.

Belge 2025’te Zorunlu Olacak 
“Bozulabilir Gıda Maddelerinin 

Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar 
Hakkındaki Yönetmelik”, T.C. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı tarafından bozulabilir 
gıdaların taşınmasına ilişkin standartları 
belirlemek ve gıda güvenliği zincirinin 
korunmasını sağlamak üzere 2022 yılında 

yürürlüğe alındı. Bu 
kapsamda taze ve donuk 
ürün taşıyan araçlara; 
ilk kez üretilecekse ATP 
sertifikalı olarak üretilmesi, 
mevcutta varlar ise 
Bozulabilir Gıda Taşıma 
Belgesi alma zorunluluğu 
getirildi.

Yönetmelik kapsamında, 
2025 yılından itibaren 

tüm araçların, Bozulabilir Gıda Maddelerinin 
Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık 
Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana 
İlişkin Anlaşma (ATP) üretimli veya BTB 
sertifikalı olması zorunlu olacak.

Türkiye’nin ilk geri dönüştürülmüş kağıt 
üretimini yapan Yaşar Holding şirketlerinden 
Viking Kağıt, Tetra Pak ile yaptığı iş birliği 
kapsamında yıllık 15 bin tonluk geri 
dönüşüm kapasitesiyle ekolojik temizlik 
kağıtları üretimine başladı. Temizlik kağıtları 
sektöründe tescilli marka, recyfiber teknolojisi 
ile yeteri kadar 
değerlendirilmeyen 
bir ambalaj 
atığı olan içecek 
kartonlarının 
içindeki yüzde 
70 oranındaki 
selülozu ayrıştırıp 
geri kazanarak kağıt 
endüstrisi için bir ham madde haline getiriyor.

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, 
“insana ve doğaya duyarlı yaklaşımla gelecek 
için” ilkesi ile çalıştıklarını belirten Viking 
Kağıt Genel Müdürü Abdullah Akçasız, “Tetra 
Pak ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde 
kurduğumuz geri dönüşüm tesisinde bugün 
değerlendirilmeyen süt, meyve suyu kutuları 

gibi içecek kartonlarını geri dönüştürüyoruz. 
Türkiye’de değerlendirilme oranı oldukça 
düşük olan içecek kutularını bu yatırım 
sayesinde işlenebilir kraft ve alüminyum 
olarak ekonomiye kazandırıyoruz. Bu tesis 
ile örnek bir döngüsel ekonomi modelini 
hayata geçirecek 35 milyon TL değerinde 

bir yatırıma imza 
attık. Yıllık 15 bin 
tonluk dönüşüm 
kapasitesine 
sahibiz. Yüzde 
100 geri kazanımlı 
selüloz ile üretilen, 
özgün bej renkli, 
doğa dostu kağıtlar 

sayesinde yıllık olarak yaklaşık 250 bin 
ağaçlık bir doğal kaynağı koruyarak çevreye 
de katkı sunuyoruz” dedi.

Şirket, İzmir Aliağa’da ürettiği recyfiber yarı 
mamul temizlik kağıtlarını “Select Nature” 
markası ile ekolojik ürün portföyü olarak 
hem iç hem de dış pazarlarda tüketici ile 
buluşturuyor.

Koç Holding 
Batarya Hücresi 
Üretimi için Ford 
ve LG ile Anlaştı

Migros Toptan Bozulabilir 
Gıda Taşıma Belgesi’ni Aldı

Viking Kağıt’tan 35 Milyon Liralık Yatırım
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Çin Rüzgar ve Güneşte 
2030 Hedefine 

Üç Yıl İçinde Ulaşabilecek

Avrupa Birliği (AB) Çevre Komitesi 
(ENVI), 2022 Aralık ayında aldığı 
kararla Avrupa Atık Sevkiyat 
Yönetmelikleri hakkında, AB 
sınırları içinde üretilen plastik 
atıkların AB sınırları içinde 
işlenmesi ve geri dönüşümünün 
sağlanması, bu atıkların AB 
sınırları dışına ihracatının 
yasaklanması konusunda Avrupa 

Parlamentosu’na (AP) bir görüş 
hazırladı. AP, bu kararı 17 Ocak 
2023 tarihinde oylayarak, AB’de 
üretilen plastik atığın Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 
üyesi olmayan ülkelere ihracatının 
yasaklanmasına, OECD ülkelerine 
ihracatının ise dört yıl içinde 
kademeli olarak durdurulacağına 
dair karar aldı.

Çin’in 2030 yılı için belirlediği rüzgar ve 
güneşte toplamda 1.200 GW güce ulaşma 
hedefine beş yıl önceden ulaşabileceği 
öngörüldü.

Araştırma kuruluşu Refinitiv’in 
tespitlerine göre, halihazırda Çin’in 30 
bölgesel yönetimi, hükümetin bu hedefi 
doğrultusunda rüzgarda 300 GW, güneş 
enerjisinde ise 550 GW’lık yeni güç hedefi 
belirlemiş durumda. Kuruluşa göre, bu 
bölgesel hedeflere ulaşılması Çin’in 1.200 
GW’lık 2030 hedefine beş yıl önceden 
ulaşmasını sağlayabilir ve ülke 2030 
yılında bu iki kaynakta 1.500 GW’lık 
güce ulaşabilir.

Bununla birlikte Refinitiv, Çin 
Ulusal Reform Komisyonu’nun bu 

gelişmelerin de etkisi ile ülkenin 
2021-2025 yılını kapsayacak 15’inci 
Kalkınma Programı’nda 2030 yılı için 
belirlenen yenilenebilir enerji hedefini 
yükseltebileceğini öngörüyor.

Çin Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, 
Çin’in toplam kurulu gücü geçtiğimiz 
Kasım ayı sonu itibarıyla 2.510 GW 
düzeyindeydi. Bu gücün 350 GW’lık 
bölümünü rüzgar enerjisi, 372 GW’lık 
bölümünü de güneş enerjisi santralleri 
oluşturuyordu.

Çin Ulusal Enerji İdaresi, 2022’nin son 
gününde yaptığı açıklamada da ülkenin 
2023 sonunda rüzgarda 430 GW’a, 
güneş enerjisinde 490 GW’a ulaşacağını 
öngörmüştü.

Dove, tüketiciler için erişilebilir bir 
yeniden doldurma çözümü sağlamak 
ve plastik atığı azaltmak amacıyla ilk 
yeniden doldurulabilir ve yeniden 
kullanılabilir deodorant ürününü 
piyasaya sürdü.

Dove’a göre, “süper dayanıklı” 
paslanmaz çelik kutusu, yaklaşık 900 
librelik kuvvetlere dayanabilirken, 
ürünün dış yüzeyi yüzde 96 geri 
dönüştürülmüş plastik içeriyor ve yüzde 
100 geri dönüştürülebiliyor. Dove, 
ambalajını “kompakt, şık, minimalist bir 
estetiğe sahip” olarak tanımlıyor. 

PETA tarafından onaylanmış Dove 
doldurulabilir ürün yelpazesi, erkek 
ve kadın tüketicilere yönelik olarak 
pazarlanan dört kokuyla satılıyor. 
Kanada’da satışta olan ürünler Amazon, 
Walmart, Shoppers Drug Mart ve 
London Drugs gibi e-ticaret sitelerinde 
mevcut. 

Kaynak: Packagingeurope.com

Avrupa Parlamentosu’ndan AB’nin Atık İhracatına Düzenleme

İlk Yeniden 
Doldurulabilir 
Deodorant 
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Güney Kore 20 Şubat 2023 tarihinde yaptığı 
açıklamada 2028 yılında kendi altıncı nesil (6G) 
ağını başlatmayı planladığını duyurdu. K-Network 
2030 planının bir parçası olarak Güney Kore, 
“dünya standartlarında” 6G teknolojilerini güvence 
altına alacak, “yazılım tabanlı yeni nesil mobil ağı” 
yenileyecek ve ağ tedarik zincirini güçlendirecek.

Aynı zamanda 
hükümet, yerel 
şirketleri Güney 
Kore’de 6G teknolojisi 
için ekipman, 
parça ve malzeme 
üretmeye teşvik 
edecek. Ayrıca her 
türlü cihazla uyumlu 
olan ve mobil taşıyıcılar ile işletmelerin esnek 
hizmetler sunmasını sağlayan açık bir radyo erişim 
ağı geliştirecek.

Tüm bunları mümkün kılmak için Güney Kore, 
temel 6G teknolojileri üzerine bir araştırma 
ve geliştirme projesi için bir fizibilite çalışması 
yürütüyor. Proje 625,3 milyar Won (482 milyon 
dolar) değerinde olacak.

İngiliz bankası HSBC, internet 
sitesinde yayınladığı yıllık 
raporuna göre Rusya’daki 
işletmesinin satışını 2023’ün ilk 
yarısında tamamlamayı planlıyor.

Rus Kommersant gazetesine de 
yansıyan habere göre, Rus HSBC 
Bank’ın planlanan satışından 
kaynaklanan zararın 300 milyon 
Euro olduğu tahmin ediliyor.

Banka raporunda, “30 Haziran 
2022’de, Rusya’daki işimize 
ilişkin stratejik bir incelemenin 
ardından, HSBC Bank’ın bir yan 
kuruluşu olan HSBC Europe, 
HSBC Bank’ın planlanan satışı 
için bir anlaşma imzaladı.
 İşlem, düzenleme ve hükümet 
onayına tabi ve 2023’ün ilk 
yarısında kapanması bekleniyor” 
denildi.

Güney Kore 
6G’ye Geçecek

HSBC Rusya’daki Satış 
Anlaşmasını Tamamlıyor

Uber’in online yemekteslimat hizmeti Uber Eats, 
Türkiye’ye geliyor. Uber Türkiye tarafından resmi 
bir duyuru gerçekleştirilmemiş olsa da Uber 
Eats’in gelişi Uber’in mobil uygulamasına yansıdı.

Uygulamaya yeni gelen güncelleme ile sınırlı 
sayıda kullanıcının ana ekranına “Teslimat” adlı 
bir sekme eklendi. Yolculuklar sekmesinin hemen 
yanında yer alan Teslimat’a tıklandığında Uber 
Eats logosu çıkıyor ve “Yakında geliyoruz” yazısı 
beliriyor. Metnin devamında ise Uber Eats’in 
kapsama alanının sürekli genişletildiği belirtilerek 
kullanıcıların gelecek dönemde bu sekmeyi 
yeniden kontrol etmesi rica ediliyor.

2014’te Uber bünyesinde faaliyete başlayan Uber 
Eats, şu anda dünyanın en büyük online yemek 
teslimat platformları arasında yer alıyor. 2021 
sonunda paylaşılan verilere göre platform, 45 
ülkede toplamda 6 bin şehirde hizmet veriyor.

Uber Eats Türkiye’ye Geliyor
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EKONOMİK VERİLER
Tüketici Güven Endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %4,3 oranında arttı. TÜFE, 2023 yılının 
Ocak ayında bir önceki aya göre %6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,65, bir önceki yılın 

aynı ayına göre %57,68 ve 12 aylık ortalamalara göre %72,45 olarak gerçekleşti. Ekonomik Güven 
Endeksi, 2022 Aralık ayında 98,1 iken, 2023 Ocak ayında %1,3 oranında artarak 99,3 değerini aldı. 
Yİ-ÜFE, 2023 yılının Ocak ayında bir önceki aya göre %4,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,15, 

bir önceki yılın aynı ayına göre %86,46 ve 12 aylık ortalamalara göre %125,53 artış gösterdi.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ
Ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98,1 
iken, 2023 Ocak ayında %1,3 oranında artarak 99,3 
değerini aldı. Bir önceki aya göre 2023 Ocak ayında 
Tüketici Güven Endeksi %4,6 oranında artarak 79,1 
değerini, reel kesim (imalat sanayii) güven endeksi 
%1,8 oranında artarak 103,4 değerini, inşaat sektörü 
güven endeksi %0,6 oranında artarak 93,2 değerini 
aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında 
azalarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü 
güven endeksi %1,0 oranında azalarak 126,2 
değerini aldı.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2023 yılı Ocak ayında 
bir önceki aya göre %4,15, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %4,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %86,46 ve 12 
aylık ortalamalara göre %125,53 artış gösterdi. Sanayinin 
dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş 
ocakçılığında %101,51, imalatta %70,49, elektrik, gaz üretimi 
ve dağıtımında %237,14 ve su temininde %116,64 artış 
olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; 
ara malında %60,98, dayanıklı tüketim malında %69,42, 
dayanıksız tüketim malında %97,14, enerjide %188,23 ve 
sermaye malında %60,19 artış olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici 
eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici 
Güven Endeksi, Şubat ayında bir önceki aya 
göre %4,3 oranında arttı; Ocak ayında 79,1 olan 
endeks, Şubat ayında 82,5 oldu.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2023 Ocak ayında bir 
önceki aya göre %6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve 12 
aylık ortalamalara göre %72,45 olarak gerçekleşti. Bir 
önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana 
grup %24,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 
bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu 
ana grup ise %77,22 ile sağlık oldu.
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Ekonomik 
Güven Endeksi 

aylık 
%1,3 arttı.

Tüketici 
Güven

Endeksi aylık
%4,3 arttı.

Tüketici Fiyat 
Endeksi 

(TÜFE) aylık
%6,65 arttı.

Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi 
(Yİ-ÜFE) aylık
%4,15 arttı.

% 
1,3

% 
6,65

% 
4,3

% 
4,15
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Sütaş, Türkiye’nin dört bir 
yanındaki tesislerinde üretilen 
ürünlerinin reçetesinde yer alan 
içeriklerin tamamının doğal 
kaynaklardan elde edildiğini ve 
hiçbirinin üretiminde kimyasal 
işlem uygulanmadığını taahhüt 
ediyor. “Çiftlikten Sofralara” 
entegre iş modeliyle sütün doğallığını ve özündeki 
değerleri korumak için teknolojiyi kullanarak 

yüksek hijyen seviyesinde sağlıklı 
süt ve süt ürünleri ürettiğini 
belirten firma, küçük büyük 
herkesin severek tüketeceği yeni 
“Sütaş 1 L Çikolatalı Süt”ü satışa 
sundu. Sütaş, daha yoğun çikolata 
lezzeti sunan yeni 1 litre çikolatalı 
sütü ile tüketicilerin her mevsim 

ister sıcak ister soğuk, keyifle tüketebilecekleri 
yepyeni bir alternatif olmayı hedefliyor. 

Duru, içeriğindeki organik bileşenleri ve 
cildin doğal yapısında bulunan beş farklı 
nemlendiriciyi barındıran yeni sıvı sabun 
serisini tüketicilerinin beğenisine sundu. 
Yeni serinin formülünde kullanılan cilt PH’ı 
ile uyumlu saf su içeriğinin yanı sıra mineral 
yağ, paraben, gluten ve BPA içermeyen 
vegan formülü hassas ciltlerde bile rahat bir 
kullanım vadediyor. Yeni Duru Sıvı Sabun 
serisi, yüzde 100 geri dönüştürülebilir 
ambalajıyla doğaya saygılı ürünler arasında 
yer almayı hedefliyor. Türkiye’de ilk defa 
formülüne eklenen saf su özelliği ile 
dikkat çeken yeni Duru Sıvı Sabun serisi, 
avokado yağı, okyanus tazeliği, kiraz çiçeği 
başta olmak üzere 10 ayrı kokusuyla Duru 
severlere geniş bir seçenek sunuyor. 

CarrefourSA, “Yaşam için Doğrusu” adına hayata 
geçirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarına devam 
ediyor. Türkiye’de 2023 yılında 30’uncu yılını 
kutlayan CarrefourSA, öz markalı cam şişede su 
satışına başladı. Cam, yüzde 100 ve sonsuz kez 
geri dönüştürülebilen bir malzeme olmasının 
yanı sıra içerisindeki birçok özelliğiyle tüketiciler 
için de güvenilir ambalaj malzemelerinden 
biri olarak tanımlanıyor. Hem çevre hem de 
müşterileri için her zaman 
doğrusunu yapmak üzere 
çalışan CarrefourSA’nın satışa 
sunduğu öz markalı cam şişe 
suları, Sapanca’daki dağların 
doruğundaki kaynaktan 
geliyor. Hiçbir aşamasında el 
değmeden şişelenen sular 
için uluslararası standartlara 
uygun şekilde denetlenen 
tesislerde dolum yapılıyor. 
7.9 pH derecesi, yumuşak tadı 
ve kendine özgü lezzetiyle 
dikkat çeken CarrefourSA 
markalı sular, 33 ml ve 75 ml’lik 
şişelerde satışa sunuluyor. 

Eti’nin sosyal sorumluluk 
yaklaşımı çerçevesinde 
geliştirdiği bisküvi, olası afet 
veya acil durumda Eskişehir 
Eti Bisküvi Fabrikası’nda 
üretilerek etkilenen bölgelere 
hızla gönderilecek. Bisküvi, 
olası bir afet durumunda, 
afetzede vatandaşların 
günlük ihtiyacı olan besin 
öğelerinin bir kısmını 
karşılamasına yardımcı 
olacak şekilde tasarlandı. 
Vitamin ve minerallerce 
zenginleştirilmiş bisküvinin 
içeriğinde demir, çinko, 
D vitaminin de yer aldığı 
11 farklı vitamin ve beş 
mineral bulunuyor. Eti’nin 
kâr amacı gütmeden, 
tamamen sosyal sorumluluk 
bilinciyle hazırladığı 
bisküvinin ambalajı üzerinde 
“Afet ve acil durumlar için 
özel olarak tasarlanmıştır” 
ifadesi ve “Para ile satılamaz” 
uyarısı yer alıyor.

Eti Doğal 
Afetler ve 
Acil Durumlar 
için Bisküvi 
Geliştirdi

CarrefourSA’dan 
Yeni Ürün

Duru Ailesinden Yeni 
Sıvı Sabun Serisi

Sütaş’tan Hem Sıcak Hem Soğuk 
İçilebilen Çikolatalı Süt
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