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10. Ambalaj Ay Yıldızları 
Yarışması’na Başvurular Başladı

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu sene 10’uncusu düzenlenen “Ambalaj Ay Yıldızları 
Yarışması” 2022 yılı başvuruları 1 Şubat 2022’de başladı. Ambalaj üreticileri, tedarikçileri, ambalaj 

tasarımcıları ve ürünlerini piyasaya süren marka sahiplerinin katılabildiği yarışmada, 2015 yılından 
itibaren yurt dışından başvurular da kabul ediliyor ve dünya çapında sektöre damga vuran özgün 

ambalaj tasarımları, farklı ve yenilikçi ambalaj uygulamaları ödüllendiriliyor.

Ülkemizin ve ambalaj sektörünün en prestijli 
yarışmaları arasında yer alan Ambalaj Ay 
Yıldızları Yarışması’na; gıda, içecek, elektronik 
ve elektrikli eşya, sağlık ve güzellik ürünleri, 
ev-otomotiv-ofis araç ve gereçleri ile ihtiyaç 
malzemeleri, diğer gıda dışı ürün ambalajları, 
tıp ve eczacılık ürünleri, endüstriyel ve 
taşıma ambalajları, ambalaj malzemeleri 
ve bileşenleri (komponentleri), satış noktası 
sergileme, sunum ve muhafaza ürünleri, 
fleksibıl ambalajlar, grafik tasarım ve lüks 
ambalajlar olmak üzere toplam 13 kategoride 
başvurulabiliyor.

Dereceye Girenler Ekim Ayında 
Ödüllendirilecek
Bu yıl 10’uncusu düzenlenen yarışmaya 
başvurular 3 Haziran 2022 Cuma gününe kadar devam 
edecek. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye giren 
ambalajların başarıları “Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik 
Ödülleri” ile tescillenecek. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş 
birliği ile verilen Altın Ödül’ü almaya hak kazanan en fazla üç 
tasarıma Altın Ambalaj Ödülü verilecek. Ambalaj Ay Yıldızları 

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

Yarışma ve 30. yıl ile ilgili görüşlerini aktaran 
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yarışmamızın 
bu sene 10’uncusunu düzenleyeceğiz. 
Derneğimizin kuruluşunun 30. yılına denk 
gelmesi de bizleri ayrıca gururlandırıyor. 
Bundan dolayı da 30. yıl kutlamalarımızı 
ödül törenimizle birlikte gerçekleştireceğiz. 
Yarışmamız bu sene de 13 farklı kategoride 
gerçekleştiriliyor. Yarışmamıza başvuru 

sayısı her geçen sene giderek artıyor. Buna şahit olmak, 
emeklerimizin karşılığını almak bizleri son derece mutlu ediyor. 
Yarışmaya katılan herkese şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması 2018 Ödül Töreni

http://www.ambalajyarismasi.com
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Ambalajda Katma Değerli 
Tasarıma Uluslararası Ödül
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından her yıl düzenlenen 
Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nın 17’ncisinde dereceye 
giren 17 proje, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl 
düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı. 300 projenin yer aldığı 
uluslararası yarışmada Türkiye’den öğrencimiz ilk üçe girerek 
Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/worldstar-student-2021-gumus-odulunu-turkiye-kazandi 

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj 
İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğinde her yıl 
düzenlenen 2021’deki 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci 
Yarışması’nda dereceye giren 17 öğrencinin projesi, Dünya 
Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar 
Student’ta yarıştı. 300 projenin yer aldığı uluslararası yarışmada, 
Türk öğrencimiz ilk üçe girerek 
Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.

WorldStar Student, 2006 yılından 
bu yana Dünya Ambalaj Örgütü 
(WPO) tarafından yalnızca 
öğrencilerin katılımına açık olarak 
organize ediliyor. WorldStar 
Student Yarışması’na ülkemizden 
öğrencilerin katılımını sağlayan 
tek yarışma olan Ambalaj Tasarımı 
Ulusal Öğrenci Yarışması ise Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 
katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğinde 
her yıl düzenleniyor.

Genç Tasarımcılarımız Gurur Kaynağı Oldu
Yarışmanın sonucunu değerlendiren ASD Başkanı Zeki 
Sarıbekir, “Katma değerli ihracatın büyük önem taşıdığı 
bu dönemde katma değeri yüksek olan bir projeyle ödül 
alan öğrencimizi tebrik ediyorum. Ülke ve sektör olarak 
gençlerimize ihtiyacımız var. Gençlerimiz de bu yarışmalarda 

bizleri gururlandırıyorlar. 300 
projenin yer aldığı yarışmada 
boy gösteren 17 öğrenci 
projemizi de tek tek tebrik 
ediyorum. Dernek olarak bu 
tarz yarışmalarla gençlerimize 
ve sektörümüze katkı 
sunmaya devam edeceğiz” 
dedi. 

WorldStar Student 2021 
kazananları ödüllerini, 4 Mayıs 
2022’de Milano’daki ambalaj 
fuarı sırasında düzenlenecek 
WordStar Ödül Töreni’nde 
alacaklar. 

https://www.ambalaj.org.tr/tr/worldstar-student-2021-gumus-odulunu-turkiye-kazandi
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ASD Ambalaj Akademisi 
2022 Yılı Eğitimlerine Başladı

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

ASD Ambalaj Akademisi’nde, 2022 yılının 
ilk eğitimi olan Flekso Baskı Teknikleri 
Eğitimi, 19 Ocak Çarşamba günü 

çevrim içi/online verildi. Baskı Sektörü 
Danışmanı / Eğitmen Mustafa Kemal 
Bağdatlı tarafından verilen ve yoğun 
ilgi gören eğitime 51 öğrenci katıldı. 
Eğitimde; anilox, fotopolimer klişe, Dr. 
Blade, nokta kazancı, gray balance ve 

delta-e konuları 
güncel örneklerle 
ele alındı, 
öğrencilerin 
konulara 
ilişkin soruları 

eğitmenimiz tarafından yanıtlandı.

ASD Ambalaj Akademisi eğitimleri 
hakkında ayrıntılı bilgi almak için 
www.ambalaj.org.tr adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan, 
Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
8 Mart 2022 Salı günü düzenlediği çevrim içi etkinlikte; “Ambalaj ve 
Çevresel Sürdürülebilirlik” konu başlıklı sunumuyla, davetli konuşmacı 
olarak yer aldı. Arıkan yaptığı sunumda; döngüsel ekonomi, azaltım 
ve yenilenebilir malzemeler, geri dönüşüm, plastikler ve çevre, Avrupa 
Yeşil Mutabakatı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Türkiye’de Mevzuat 
konularına yer verdi. Moderatörlüğünü Merkez Müdürü Prof. Dr. Zeynep 
Ceylan’ın yaptığı söyleşinin bir diğer konuğu ise Çevre Koruma ve Ambalaj 
Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Genel Sekreteri Mete İmer oldu.

Söyleşiye, Atatürk Üniversitesi’nin YouTube kanalında 
yer veriliyor. Yayına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ASD Atatürk Üniversitesi Çevre Söyleşisine Konuk Oldu 

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
Yönetim Kurulu, organizasyonun 
amacına uygun kalite yönetim sistemi 
şartlarına ve etkinliğinin sürekli 
iyileştirilmesine yönelik taahhütleri 
içeren kalite politikası kapsamında 
çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 

ASD, Temmuz 2009’da ilk kez tescil 
edilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Standardı’ndan ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Standardı’na geçiş sürecini 
Eylül 2018’de başarıyla tamamlamıştı. 

Intertek Test Hizmetleri A.Ş. 
tarafından yapılan belgelendirme ile 
Kalite Yönetim Sistemi Tescil Belgesi  
TK 090514-03 numarası ile 14 Aralık 
2021 tarihinde yayınlandı. Belge, 2 Eylül 
2024 tarihine kadar geçerli olacak. Tescil 
kapsamı “Türkiye ambalaj sanayisinin 
gelişmesine katkıda bulunacak 
tüm dernek faaliyetlerini (eğitim, 
bilgilendirme, kütüphane hizmetleri, 
organizasyon, kamu ilişkileri, yayınlar, 
fuar, yarışma, uluslararası ilişkiler ve 
sektörel örgütlenme)” içeriyor.  

ASD ISO 9001:2015 
Tescilinin Devam Sürecini 
Başarıyla Tamamladı

https://youtu.be/ZpZLuj6lzXc

http://www.ambalaj.org.tr
file:https://youtu.be/ZpZLuj6lzXc
https://youtu.be/ZpZLuj6lzXc
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Avrasya Ambalaj İstanbul 
2022 Fuarı için Hazırlıklar Başladı!

Avrasya Ambalaj İstanbul 2022 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 12-15 Ekim 2022 tarihleri arasında 27. kez gerçekleşecek.

Ekim Ayında Düzenlenecek 
Fuarın Hazırlıkları Başladı 
2021 yılını büyük bir başarıyla kapatan Avrasya 
Ambalaj İstanbul Fuarı, 38 ülkeden 1.020 
katılımcı firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği 
yaparken fuar bir ziyaretçi rekoruna da imza attı. 
Ekim 2021’de düzenlenen fuara 128 ülkeden 
12.131 uluslararası ziyaretçi geldi. Türkiye’den 
ise 58.203 sektör profesyonelinin ziyaret 
ettiği fuar, böylece toplam 70.000’in üzerinde 
kişiyi ağırlamış oldu. Bu başarıyı 2022 yılında 
da katlayarak devam ettirmeyi hedefleyen 
fuar, Türkiye’nin ambalaj endüstrisindeki 
üstünlüğünün göstergesi olarak ambalaj 
çözümlerine ihtiyacı olan tüm sektör profesyonellerini 12-15 
Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece’deki 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşturmaya hazırlanıyor.

2. Defa Hibrit Formatta Düzenlenecek
İlk defa 2021 yılında alandaki fuar ile paralel olarak 
gerçekleştirilen online iş bağlantısı etkinlikleri, 2022 yılında da 
devam edecek. 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da PACK 
DAYS kapsamında fuar katılımcıları ve ziyaretçileri, alanda 

gerçekleşecek fuardan önce birbirleri ile online 
platform üzerinden iletişim kurabilecek. Bu 
kapsamda; ambalaj ürün ve makine, gıda ve 
içecek işlem, baskı ve konverting sektörlerindeki 
katılımcı firmalar, 10-14 Ekim 2022 tarihlerinde 
ihtiyaçlarına uygun ziyaretçilerle TÜYAP’ın kendi 
geliştirdiği MyTüyap Business Connect Programı 
isimli online iş platformu üzerinden görüşme 
imkanına sahip olabilecekler.

Bu online iş platformu üzerinden gerçekleşecek 
bir diğer iş bağlantısı etkinliği ise 17-28 Ekim 
2022 tarihleri arasında gerçekleşecek Online 
Networking Günleri olacak. Katılımcı firmalar 

ve ziyaretçiler fuar sonrasında da iletişimlerini bu platform 
üzerinden 28 Ekim 2022 tarihine kadar devam ettirme fırsatı 
yakalayabilecekler.
 
Ambalaj endüstrisinin dünyadaki en büyük buluşmalarından 
biri olan Avrasya Ambalaj İstanbul, bu yıl 12-15 Ekim 
2022 tarihleri arasında her zamanki adresi olan İstanbul 
Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşecek.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, kazanılmış pazarları kaybetmemek 
ve ambalajlı zeytinyağı ihracatını arttırmak için dökme 
zeytinyağı ihracatını yasakladı. Türkiye’nin özellikle zeytinyağı 
pazarında büyük pay sahibi olan İspanya ve İtalya gibi ülkelere 
yönelik gerçekleştirdiği dökme zeytinyağı ihracatına böylece 
son verilmiş oldu.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), dökme 
zeytinyağı ihracatının son dönemlerde büyük önem kazanmaya 
başladığını, 2000 yılında Ege Bölgesi’nden 40 milyon 688 
bin 780 dolar olarak 
gerçekleşen zeytinyağı 
ihracatının geçtiğimiz yıl, 
bir önceki yıla göre yüzde 
277 oranında artarak 153 
milyon 323 bin 966 dolara 
yükseldiğini belirtti. 
EZZİB, bu ihracatın 
büyük bir bölümünü 
dökme zeytinyağının 
oluşturduğunu ifade ediyor. Dünya pazarında marka olarak çok 
küçük bir paya sahip olan Türkiye, pazarı elinde bulunduran 
İspanya ve İtalya gibi ülkelere dökme zeytinyağı ihraç ediyor. 
İç piyasada son dönemde büyük fiyat artışı yaşanan ürünün 
dökme olarak ihracatının yasaklanmasının fiyatları düşürmeye 
yönelik olduğu belirtilirken bunun rekolte ve kalitenin 
azalmasına yol açacağı öne sürüldü. 

2022 yılı, camın rolüne dikkat çekmek 
amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 
Şişecam’ın da katkılarıyla “Uluslararası Cam 
Yılı” ilan edildi. 2022 Uluslararası Cam Yılı’nın 
açılışı, 9-11 Şubat tarihleri arasında İsviçre’nin 
Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler binasında 
düzenlenen etkinlikle yapıldı. 

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Kırman, etkinlikte yaptığı kapanış 
konuşmasında, “İnsan hayatına değer 
katmaya devam eden ve sürdürülebilirliğe 
odaklı özellikleriyle geleceğin en stratejik 
malzemelerinden olacağını bildiğimiz cama 
dair küresel farkındalığı artıracak olan Cam Yılı’nın ilk meşalesini 
burada hep birlikte yaktık. Geleneksel kullanımıyla zaten 
vazgeçilmez olan camın eşsiz şeffaflık, şekillendirilebilirlik, 
sertlik, düşük maliyet, bulunabilirlik ve sürdürülebilirlik 

özellikleri ile gelecekte de birçok farklı ve 
yeni uygulamanın temel bileşeni olacağına 
şüphe yok. Cam sektörünün paydaşları olarak 
hepimizin görevi, gelecek yolunda camın 
ikamesi olmayan katkılarını girebileceği her 
alana ulaştırmak ve fayda alanını artırmaktır. 
Camın kullanıldığı her alandan geri kazanımını 
hedeflemek, gezegenimizin iklim değişikliği 
ile mücadele konusundaki en önemli fırsatları 
arasındadır. Cam mirasını toplumların ve 
gezegenimizin değişen sorunları ve ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillendirmiş olduğumuz BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dayalı 
2030 sürdürülebilirlik ‘Carefornext’ stratejimizi, 

‘gezegeni koruyan’, ‘toplumu güçlendiren’ ve ‘yaşamı dönüştüren’ 
odaklarımız doğrultusunda ileriye taşımaya devam ediyoruz. 
Attığımız adımlarla ekosistemimizi korumak, güçlendirmek ve 
dönüştürmek için cesaretle sorumluluk alıyoruz” dedi.

2022 Uluslararası Cam Yılı’nın 
Açılış Etkinliği Cenevre’de Yapıldı

Dökme Zeytinyağı 
İhracatına Yasak

Mondi, ev ısıtmasına yönelik radyatörler ve kazanlar üreten 
Türk şirketi Warmhaus için tümüyle geri dönüştürülebilen 
bir ambalaj çözümü yarattı. Yeni Monocorr Box, paketlenmiş 
ürünleri destekleyen ara parçalar da dahil olmak üzere 
yüzde 100 geri dönüştürülebilir oluklu mukavvadan yapılıyor. 
Önceki Warmhaus ambalajında, Avrupa genelinde düşük 
geri dönüşüm oranlarına sahip olan polistiren (EPS) köpük 
parçalar kullanılmıştı.   

Kendi sürdürülebilirlik hedeflerinin yanı sıra yerli ve 
ihracatçı müşterilerinin gereksinimlerini de karşılamaya 
yardımcı olacak çevreye duyarlı bir ambalaj çözümü arayan 
Warmhaus, Avrupa Birliği’ne olan ihracatını Monocorr Box ile 
destekliyor. Warmhaus Satın Alma Birimi Lideri Fatih Aydın, 
“Enerji tasarrufu ve çevreyi koruma konusunda kararlıyız 
ve ürün ambalajlarımızın da aynı standartları yansıtmasını 
istiyoruz. Oluklu mukavva 
ambalajlar sürdürülebilirlik 
avantajlarının yanı sıra 
ürünlerin korunmasını, güvenli 
ve uygun maliyetli bir şekilde 
taşınmasını ve depolanmasını 
da iyileştirebilir. Geçen Ağustos 
ayından bu yana Monocorr 
kutularını kullanıyoruz ve 
müşterilerimizden olumlu geri 
bildirimler aldık” dedi. 

Mondi’den Geri 
Dönüştürülebilir Ambalajlar
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu desteklerimizle hem karbon salımı azalacak hem de 
enerji maliyetleri düşecek. Böylece yatırımcılarımızın rekabet gücü artacak” ifadesini kullandı.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/gunes-ve-ruzgar-enerjisi-yatirimlarina-yeni-tesvik-getirildi

Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik 
yatırımlara getirilen yeni teşvik kapsamında, işletmelerin kendi 
tüketimleri için yapacakları lisanssız enerji yatırımlarına en az 
4’üncü Bölge teşviki sağlanacak.

Düzenlemenin detaylarının aktarıldığı açıklamada görüşlerine 
yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, güneş 
ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımların 
halihazırda genel teşvik sistemi çerçevesinde desteklendiğini 
bildirdi. Varank, “Bu yatırımlara KDV istisnası ile gümrük vergisi 
muafiyeti desteği sağlamaktaydık” ifadesini kullandı.

Söz konusu yeni kararla mevzuatta değişikliğe gidildiğini 
belirten Varank, şunları kaydetti: “Bu değişiklikle lisanssız 
faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme 
gücüyle sınırlı olmak kaydıyla güneş ve rüzgar enerjisinden 
elektrik üretilmesine yönelik yatırımların faiz veya kâr payı 
desteği hariç olmak üzere, en az 4’üncü Bölge’deki desteklerden 
yararlanmasının önünü açıyoruz. Yatırımcılar, yatırımın 

bulunduğu yere bağlı olarak 5 ve 6’ncı Bölge teşviklerinden 
de faydalanabilecek. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum 
çerçevesinde bu kararı aldık. Desteklerimizle ülkemizin 
alternatif enerji kaynaklarından daha fazla faydalanmasına 
ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamış 
olacağız.”

Güneş ve Rüzgar Enerjisi 
Yatırımlarına Yeni Teşvik Getirildi

OMÜD’de İkinci 
Buğra Sükan Dönemi
OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Genel Kurulu 
toplantısı 24 Şubat 2022 Perşembe günü geniş bir katılımla 
gerçekleştirildi. Genel kurulda OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı 
Buğra Sükan oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

Ateşsan Yılmaz Ateş

Camiş Ambalaj Mutlu Yüksel

Çukurova Grup İsa Doğanlı

Dunapack Packaging Buğra Sükan

Dunapack Packaging Başar Helvacı

Dunapack Packaging Mert Güler

Kahramanmaraş Kağıt Mahmut Ciğer

Kaplamin Ambalaj Raşit Cıvan

Marmara Kağıt Abdullah Arslan 

MKB Rondo Salih Emre Er

Mizan Ambalaj Mehmet Nuri Görenoğlu

Mondi Olmuksan Yılmaz Selçuk

Mondi Olmuksan Semih Çelebi

Mondi Tire Kutsan Sevinç Yener Çimecioğlu

Mondi Tire Kutsan Cem Özkan

Saica Pack Turkey Ergun Nalbantoğlu

Yeşil Ambalaj Engin Yeşil

OMÜD Yeni Dönem Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

https://www.ambalaj.org.tr/tr/gunes-ve-ruzgar-enerjisi-yatirimlarina-yeni-tesvik-getirildi
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https://www.ambalaj.org.tr/tr/iklim-surasi-217-tavsiye-karari-ile-tamamlandi 

Katılımcı sayısının binin
üzerinde olduğu Şura için;
1. Sera Gazı Azaltım 1 / Enerji, Sanayi, 
Ulaştırma
2. Sera Gazı Azaltım 2 / Atık, Tarım, Bina, 
AKAKDO
3. Bilim ve Teknoloji 
4. Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlama
5. İklim Değişikliğine Uyum
6. Yerel Yönetimler
7. Göç, Adil Geçiş ve Diğer Sosyal Politikalar 
başlıklarında yedi komisyon oluşturuldu. Aralık 2021 tarihinden 
beri çevrim içi çalışan komisyonlar Konya’da buluştu. 
Tüm katılımcıların hazır bulunduğu kapanış oturumunda 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 

başkanlığında ve Bakan Yardımcısı 
Mehmet Emin Birpınar’ın katılımı ile 
yedi komisyonun çalışmaları sonucu 
sunulan 76’sı öncelikli olmak üzere 
toplamda 217 maddelik tavsiye kararı 
oybirliği ile kabul edildi.

Şura’da, “yeşil kalkınma” ve “2053 net 
sıfır emisyon” hedeflerine ve ulusal 
katkı beyanının düzenlenmesine ilişkin 

bilimsel müzakereler yürütüldüğünü ve iklim değişikliğiyle 
mücadele ile yeşil kalkınma hamlesine dair çok önemli kararlar 
alınarak yepyeni projeksiyonlar oluşturulduğunu söyleyen 
Kurum, sonuç bildirgesini de bu projeksiyonlara uygun şekilde 
hazırladıklarını ifade etti.

Modern Ambalaj, yılda 
yaklaşık  600 bin ton 
oluklu ambalaj üreten altı 
fabrikasıyla Türkiye’nin 
önde gelen oluklu 
ambalaj üreticilerinden. 
1997 yılında kurulan 
firma, EFI Nozomi C18000 
Plus single-pass inkjet 
oluklu ambalaj baskı 
makinesi kullanmaya 
başladığını bildirdi. 
Modern Ambalaj, Manisa 
fabrikasında kurulumunu 
gerçekleştirdiği ve 2022 
yılında toplam üretim 
kapasitesini 800 bin tona çıkarmaya 
yardımcı olan Nozomi ile büyümeye 
devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin 
Sakarya ilindeki Modern Ambalaj 
fabrikasına yapılacak ek yatırımlar, şirketin 
toplam üretim kapasitesini 2023’te 900 bin 
tona çıkaracak. 
 
İstanbul’a kurulan EFI Nozomi single-pass 
sistemi, single-pass inkjet oluklu baskı 
özelliklerini sunuyor. Birden çok ödüle 

sahip Nozomi üretim platformunun 
C18000 Plus modeli, Modern Ambalaj’ın 
hizmetlerini daha da genişletmeyi 
hedefleyen birçok iyileştirme içeriyor. 

Yeni kurulan bu yazıcı ile Modern Ambalaj, 
müşterilerinin daha başarılı olmasına 
yardımcı olmak için trendlerin bir adım 
önünde olmaya odaklandığını gösteriyor. 
Modern Ambalaj’ın Genel Müdürü Kubilay 
Alkan, yeni single-pass inkjet oluklu 
üretim ürünü hakkında “Yeni pazar 

taleplerini benimsemek için Türk oluklu 
ambalaj endüstrisinin hızlı ve yüksek 
kaliteli dijital çözümlere ihtiyacı var” dedi. 
EFI Ambalaj ve Yapı Malzemeleri Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdürü Evandro 
Matteucci, “Oluklu ambalaj endüstrisi 
dijital baskıyı benimseme yolunda 
ilerlemeye devam ediyor ve Modern 
Ambalaj’ın Türkiye’deki ilk EFI Nozomi 
yazıcısını kurarak bu pazar dönüşümünü 
sürdürmeye yardımcı olması bize 
heyecan veriyor” şeklinde konuştu.

İklim Şurası 217 Tavsiye Kararı ile Tamamlandı
İklim Şurası, 21-25 Şubat tarihleri arasında, Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde, Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma politi-
kası doğrultusunda, tüm paydaşların katılımıyla düzenlendi.

Modern Ambalaj Dijital Üretime Yöneliyor

https://www.ambalaj.org.tr/tr/iklim-surasi-217-tavsiye-karari-ile-tamamlandi
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Ciner Glass, Boyüzük’te bulunan Park 
Cam tesisinde inşası başlanan üçüncü 
fırın için 80 milyon Avro değerinde 
yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı. 
Toplamda 130 milyon Avro’ya mal olacak 
olan yeni fırının, tesisin cam şişe üretim 
kapasitesini yıllık bir milyar adet artırması 
bekleniyor.

Önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi 
planlanan yeni fırının 100 kişilik ek 
istihdam yaratması bekleniyor. Dört adet 
8+8 tandem üretim hattına sahip yeni fırın 
günlük 500 ton üretim kapasitesine sahip 
olacak. Aynı zamanda, Ankara Kazan’da 
yine cam ambalaj üretim tesisi yatırımına 
hazırlanan Ciner Glass’ın bu son yatırımı, 
günlük üretim kapasitesini 2 bin 500 tona 

yükseltme vizyonundaki kararlılığının bir 
kanıtı olarak kabul ediliyor.

Ciner Glass Yönetim Kurulu Başkanı Didem 
Ciner yaptığı açıklamada; “Bu anlaşma, Park 
Cam’ın üretim kapasitesini yıllık 3 milyar 
şişenin üzerine taşımaya yönelik atılmış 
büyük bir adımdır ve şirketimizin gelecekte 
yapacağı işler için de önemli bir işarettir. 
Galler ve Belçika’da yeni fabrikalar kurmaya 
hazırlanırken yapılan bu duyuru, Avrupa 
bölgesinde varlığımızın ve yüksek kaliteli cam 
şişeler üretme planlarımızın önemli bir adımı 
olacaktır. Ayrıca, Türkiye pazarındaki büyüme 
hedeflerimiz dünyanın lider cam ambalaj 
üreticilerinden birisi olma yolundaki azim ve 
kararlılığımızın bir göstergesidir” dedi.
Kaynak: Park Cam 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
1994 yılından beri BOPP ve CPP film üreti-
mi gerçekleştiren Bakioğlu Holding kuru-
luşlarından Polibak A.Ş., üretim sahasını 
Reifenhäuser Maschinenfabrik’ten yeni bir 
CPP ambalaj filmi hattı ile genişletiyor. 

Yeni CPP hattı; 6,5 m net film genişliğine, 
7,2 m hat uzunluğuna sahip ve 400 m/
dk’ya varan üretim hızı ile saatte 3 bin 400 
kg’nin üzerinde üretim gerçekleştirecek. 
Polibak ve Reifenhäuser arasındaki ilk 
ortak proje olan ve 2022 yılı sonunda 
üretime hazır hale getirilmesi planlanan 
yeni CPP hattı ile Polibak, yıllık CPP film 
kapasitesini 20 bin ton artıracak.

Polibak, yürüttüğü sürdürülebilirlik 
ve çevre politikaları doğrultusunda 
gerçekleştirdiği yeni hat yatırımı ile birim 
film başına karbon salımını azaltarak; 
daha az kaynak kullanıp daha çok gıdayı 
koruyacak olan yalnızca polipropilenden 
oluşan yüzde 100 geri dönüştürülebilir 
film yapılarını da piyasaya sunacak.

Tetra Pak, sürdürülebilir bir 
dünya için çalışmalarına devam 
ediyor. Tetra Pak içecek kartonu 
atıklarından üretilen kedi ve köpek 
evleri Bana Göz Kulak Ol Derneği’nin 
desteği ile sokak hayvanlarına 
barınak olacak. Her türlü hava 
şartına dayanacak şekilde imal 
edilen kedi ve köpek evleri ilk etapta 
Giresun, Muş ve İstanbul’da onlarca 
sokak hayvanının dondurucu kış 
günlerini korunaklı bir yuvada 
geçirmesini sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan 
Tetra Pak Orta Doğu ve Afrika 
Sürdürülebilirlik Bölge Direktörü 
Volkan Aydeniz, “Tetra Pak olarak 
tüm iş süreçlerimizi sürdürülebilir 
bir dünya hedefiyle kurguluyoruz. 
Bu vizyon doğrultusunda içecek 
kartonu atıklarının geri dönüşümünü 
gerçekleştirerek ürettirdiğimiz kedi 
ve köpek evleriyle, sokaklarda 
yaşayan hayvan dostlarımıza 
sığınacakları bir yuva sağladığımız 
için çok mutluyuz. Evlerimizin 
doğru noktalara yönlendirilmesi 
konusunda bize destek olan Bana 
Göz Kulak Ol Derneği’ne projemize 
sunduğu katkılardan dolayı teşekkür 
ederiz” dedi.

Tetra Pak ve Bana 
Göz Kulak Ol Derneği 
Sokak Hayvanları 
için El Ele Verdi

Park Cam Üçüncü Fırın için İmza Attı

Polibak’tan Üretim Sahasını 
Genişleten Yeni CPP Yatırımı

SEKTÖRDEN
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Hububat Sektörü için İki Kritik Karar

Gıda ve Tarım Sektörü Dış Ticareti 
2022 Yılı İlk Ay Rakamları Açıklandı

Hükümet, hububatla ilgili iki önemli karar daha aldı. Temel 
gıda maddesi içinde yer alan un, ekmek, makarna ile hayvan 
yeminin ana maddesini oluşturan hububat, baklagiller ile yağlı 
tohumlarda antrepolardan yurt dışına gönderilme durduruldu. 
Cumhurbaşkanlığı kararıyla da buğday, arpa, yulaf, çavdar, 
tritikale ürünlerini eken çiftçilere, bu 
yıla mahsus olmak üzere dekarda 50 
lira ek gübre desteği sağlandı.

Transit Yasağı Başladı
Gümrükler Genel Müdürlüğü, Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın talebine uygun 
olarak, 11 Mart 2022 tarihi itibarıyla 
hububat, baklagil, yağlı tohumlar 
ve yem grubundaki ürünlerin 
antrepolardan yurt dışına transit rejimi 
altında taşınmasına izin vermeyecek. 
Transit yasağı listesinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale; 
mercimek, nohut, kuru fasulye; ayçiçeği tohumu-yağı, aspir 
tohumu-yağı, kolza tohumu-yağı, palm yağı-çekirdeği, soya 
tohumu-yağı ile yem yapımında kullanılan her türlü buğday, 
arpa, yonca, sap, saman, küspe yer aldı. 

Rekolte Yüzde 50 Artar
Hükümetin bir başka desteği de çitçinin, fiyatı son bir yılda 
yüzde 400 civarında artması nedeniyle kullanımından kaçındığı 
gübreye ilişkin oldu. 11 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum 

desteğine ilişkin kararda değişiklik 
yapan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 
buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale 
eken çiftçiye dekarda 50 lira ilave 
gübre desteği getirildi. Ayrıca yine 
bu ürünlere ilave olarak yulaf, çeltik, 
aspir, nohut, kanola, susam, kuru 
fasulye, mercimek, yonca, patates, fiğ, 
yem bezelyesi, korunga, soya ve yer 
fıstığında sertifikalı tohum desteğinin 
bu yıl da verilmesi kararı alındı. Tarım 
danışmanları için verilen destek 

tutarı da 52 bin liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanlığı kararının bir 
diğer maddesiyle de Aydın Efeler, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar ile 
Karabük Eskipazar, Kütahya Domaniç ve Sivas Hafik havzalarında 
ayçiçeği ekimi de destekleme kapsamına alındı.
Kaynak: Hürriyet.com.tr 

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Dijital 
Veri Paneli’ne göre 2022 yılının Ocak ayında tarım, gıda ve 
içecek sektörü 2 milyar dolar ihracat, 1,7 milyar dolar ithalat 
gerçekleştirdi. 2022 yılının ilk ayında sektörün dış ticaret fazlası 
önceki yılın aynı ayına kıyasla %53,8 arttı. Özel Ticaret Sistemi 
(ÖTS) çerçevesinde yayınlanan dış ticaret verilerine göre 2022 
yılının Ocak ayında ihracat, önceki yılın 
aynı ayına göre %26,4 oranında artarak 
2,05 milyar dolara, ithalat %21,8 artarak 
1,7 milyar dolara ulaştı. 

Dış Ticarette Öne Çıkan Ülkeler
2022 yılının ilk ayına ait dış ticaret verileri 
ülkeler bazında incelendiğinde en çok 
ihracat yaptığımız 5 ülke Irak (254 milyon 
dolar), ABD (143 milyon dolar), Almanya 
(135 milyon dolar), Rusya (107 milyon 
dolar) ve İtalya (92 milyon dolar) oldu. Bu 5 ülkeye yapılan 
ihracat, toplam ihracatımızın %35,7’sini oluşturdu.

Ülke bazında ithalat verileri incelendiğinde, 2022 yılının Ocak 
ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler Rusya (419 milyon 
dolar), Ukrayna (286 milyon dolar), ABD (166 milyon dolar), 

Malezya (97milyon dolar) ve Brezilya (79 milyon dolar) oldu. Bu 
5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %61,6’sını oluşturdu. 
Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ilk 2 ülkenin, şu anda savaşta 
olan Rusya ve Ukrayna olması dikkat çekti. Bu 2 ülkeden yapılan 
ithalat, toplam ithalatın %41,5’ini oluşturdu. İthalatta öne çıkan 
ürünler Rusya için buğday, ham ayçiçeği yağı ve arpa; Ukrayna 

için dane mısır, buğday ve arpa; ABD 
için soya fasulyesi, etilen glikol ve DDGS 
(kurutulmuş damıtık tahıl ve çözünür 
maddeleri) oldu.

En Fazla İthal Edilen Ürün 
Kalemlerinde Rusya-Ukrayna’nın Yeri
Ocak ayı buğday ithalatında bu 2 ülkenin 
payı %90’ın üzerinde oldu. İthalatta 3. 
sırada olan ham ayçiçeği yağında da ilk 2 
sırada Rusya (0,14 milyar dolar) ve Ukrayna 

(0,03 milyar dolar) yer aldı. Ocak ayı ham ayçiçeği ithalatında bu 
2 ülkenin payı %99,4 oldu. Türkiye’nin ithalatında 1. ve 3. sırada 
yer alan ürünlerde, ithalatın çok büyük bir bölümü şu anda 
savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna’dan yapıldı.

Kaynak: TGDF Dış Ticaret Bülteni
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Balıkesir’de kurulması planlanan yeşil hidrojen tesisi için hazırlanan iş birliği protokolü, GMKA, Enerjisa 
Üretim, Eti Maden, TÜBİTAK MAM ve Aspilsan Enerji yetkilileri tarafından imzalandı.

https://www.ambalaj.org.tr/tr/turk-sanayisinin-ilk-yesil-hidrojen-tesisi-icin-imzalar-atildi
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Global etiket malzemeleri tedarikçisi UPM Raflatac, Türkiye’ye 
yeni bir yatırım yaptı. Türkiye’deki geçmişi 20 seneyi geçen 
ve etiket pazarına hizmet veren UPM Raflatac’ın İstanbul 
Sancaktepe’deki merkezini 60 milyon lira yatırımla büyüten 
Finlandiyalı UPM Grubu, 5 bin metrekare alana konuşlanan yeni 
etiket terminalinin Türkiye’nin stratejik konumu, üretim ve ihracat 
potansiyeli ile bölgenin merkez üssü olduğunun altını çizdi. 
Türkiye’ye olan güvenlerini dile getiren yetkililer, İstanbul’daki 
terminalin dünyada 21 ülkeyi eş zamanlı yöneteceğini söyledi.  

Ağırlıklı olarak gıda, içecek ve ilaç sektörü için etiket malzemesi 
ürettiklerini belirten Türkiye operasyonunun başında bulunan 
UPM Raflatac Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Güney Asya’dan 
Sorumlu Ülke Müdürü Cem Karabayır, İstanbul’daki merkezin 
daha kısa teslim süresi ve daha geniş ürün yelpazesi sayesinde 
şirketin kendinden yapışkanlı etiket pazarında bölgedeki 
konumunu güçlendireceğini sözlerine ekledi. Karabayır, “UPM 
Raflatac için Türkiye çok önemli ve potansiyeli kuvvetli bir 
pazar. Yeni İstanbul terminali ile UPM Raflatac’ın Kafkaslar 
ve Orta Doğu ülkeleri satış ve yönetim ofisi de Türkiye oldu. 

21 senedir Türkiye’de etiket pazarına yüksek sürdürülebilir 
standartlarda malzeme üretiyor ve çevre bölgelere ihracat 
yapıyoruz. UPM Raflatac olarak yeni terminalimizle 21 ülkenin 
etiket operasyonlarını tek bir merkezden yani İstanbul’dan 
yürütüyoruz” dedi.

Türk Sanayisinin İlk Yeşil Hidrojen Tesisi 
için İmzalar Atıldı

Balıkesir’de kurulması planlanan Türkiye’nin ilk yeşil hidrojen 
tesisi için iş birliği protokolü 17 Şubat 2022 tarihinde imzalandı. 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’ndan (GMKA) yapılan 
açıklamaya göre, “Yeşil Hidrojen Tesisi” için hazırlanan iş 
birliği protokolüne imzalar GMKA, Enerjisa Üretim, Eti Maden, 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Aspilsan Enerji 
yetkilileri tarafından atıldı.

İş birliği protokolü kapsamında yüzde 100 enerji dönüşümünü 
sağlama yolunda mevcut teknolojilerle karbon salımının 
düşürülmesinde fosil yakıtlar yerine ikame edilebilecek 
en büyük potansiyele sahip alternatif enerji kaynağı yeşil 
hidrojenin, Enerjisa Üretim’e ait Bandırma Enerji Üssü’nde 
üretimi ve kullanımı için start verildi.

Finlandiya’dan Türkiye’ye Yatırım 

https://www.ambalaj.org.tr/tr/turk-sanayisinin-ilk-yesil-hidrojen-tesisi-icin-imzalar-atildi
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DÜNYADAN GÖRÜNÜM

Coca-Cola Japonya 2025 Yılına 
Kadar 500 Adet Şişesiz Otomat 

Yerleştirmeyi Hedefliyor

Barilla 145. Yılını Yeni 
Logosuyla Kutladı

İtalya’da 1877’de kurulan ve en uzun 
süredir üretim yapan küresel gıda 
şirketlerinden biri olan Barilla, bu yıl 145. 
yaşını yeni bir imaj belirleyerek kutluyor.

Marka, yumurtalı makarnalara atıfta 
bulunan logosundan yumurtanın 
beyazını çıkarıyor ve daha yoğun bir 
kırmızı ile karakterize ediyor. Bunun 
yanında ambalajın görünümünde 
de değişikliğe giden Barilla, ambalaj 
üzerindeki yazıları daha düz kenarlı bir 
yazı tipiyle değiştirerek daha 
okunaklı, daha iddialı, daha 
net ve zamanın ötesinde bir 
tasarım belirlediğini ifade 
ediyor. 
Barilla, ambalajlarının 
üstünde bulunan plastik 

pencereyi de kaldırdı. Bu değişiklik ABD, 
Kanada ve Rusya dışındaki ülkelerde 
geçerli olacak şekilde gerçekleşti. 
Barilla’nın yaptığı bu değişiklik ile birlikte 
ambalajlarında bulunan plastik çeşidinin 
kullanımı yılda yaklaşık 126 tonluk 
bir azalma gösterecek. Tamamen geri 
dönüştürülebilir ve kontrollü bir şekilde 
yönetilen ormanlardan oluşturulan 
karton ile üretilen yeni ambalajlar, 
2022’nin ikinci yarısından itibaren 
İtalya’da satışa sunulacak.

Bon Aqua Water Bar adı 
verilen otomatlar, 2021 
yılının Aralık ayında 
Universal Studios’un 
Japonya’daki tema 
parkı olan Universal 
Studios Japan’de test 
edilmeye başlandı. Bu 
pilot tesisin ardından 
Osaka’daki bir yalıtım 
teknoloji şirketi olan Tiger 
Corporation’a da bu otomattan birkaç 
tane yerleştirildi. Coca-Cola, 2025 yılına 
kadar bu otomatlardan yaklaşık 500 tane 
yerleştirmeyi hedefliyor.

Bon Aqua Water Bar, yalnızca su 
dağıtıyor. Otomat tüketiciye; soğuk, oda 
sıcaklığında, sıcak, sert veya yumuşak 
karbonatlı su olmak üzere beş seçenek 
sunuyor. Bu otomattan içecek almak 
isteyenlerin kendi şişelerini getirmesi 
gerekiyor. Kullanıcıların şişelerini 
kullanmadan önce yıkamaları için bir 

durulama alanı mevcut. Ayrıca makine 
yeniden kullanılabilir şişe de sunuyor.
Coca-Cola Japonya, Bon Aqua Water Bar 
otomatlara daha fazla türde su seçeneği 
eklemeyi planlıyor. Ancak çapraz 
bulaşmayı önlemek için tatlı içecekleri 
şimdilik bu otomatlara eklemeyecek. 
Şişesiz otomatlar, Coca-Cola’nın 2030 
yılına kadar ambalajlarının yüzde 25’ini 
yeniden kullanılabilir hale getirme 
konusundaki küresel taahhüdünü yerine 
getirmesine yardımcı olmayı hedefliyor. 

Kaynak: Bigumigu.com

“Çamaşır ve ev bakım” ile “beauty 
care” iş birimlerini Henkel Tüketici 
Markaları adı altında birleştirmeyi 
planlayan Henkel, yeni organizasyon 
yapısını en geç 2023 yılı başında 
hayata geçirmek hedefiyle 
entegrasyon süreci hazırlıklarına 
başlayacak. Yeni iş birimi ile Henkel; 
Persil ve Schwarzkopf gibi ikonik 
markalarını ve “profesyonel iş 
birimi”ni de dahil ederek, tüketici 
markaları ve iş birimlerini tek bir çatı 
altında bir araya getirecek ve büyüme 
hedefi doğrultusunda çok kategorili 
tek bir platform oluşturacak. 

Henkel CEO’su Carsten Knobel, 
görüşlerini “Güçlerimizi, gelecekteki 
kârlı büyümemiz için temel 
oluşturacak şekilde, tüketici ürünleri 
iş birimlerimizde birleştirerek güçlü 
ve entegre bir iş birimi oluşturacağız. 
Entegre Tüketici Markaları iş 
birimi; Henkel’e, hissedarlarımıza, 
müşterilerimize ve ekiplerimize 
önemli faydalar sağlayacak ve 
aynı zamanda oldukça dinamik 
bir sektörde kendi geleceğini 
şekillendireceği sağlam bir konum 
sunacak” sözleriyle ifade etti. Knobel 
sözlerini, “Yaklaşık 10 milyar Euro satış 
kapasitesine sahip çok kategorili tek 
bir platform oluşturuyoruz. Bu, bizlere, 
daha yüksek bir büyüme ve kâr 
marjı profili hedefiyle, portföyümüzü 
optimize etmek ve şekillendirmek 
için daha geniş bir temel sağlayacak. 
Özetle, bu birleşmenin ‘Amaca 
Yönelik Büyüme Gündemi’mizi bir üst 
seviyeye taşıyacağına inanıyorum” 
şeklinde sürdürdü.

Henkel “Tüketici 
Markaları” 
İş Birimini Hayata 
Geçiriyor
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Pepsi, Yedigün ve Fruko’nun, 1 litrelik PET şişelerde 
yüzde 100 geri dönüşüm tasarımlarına geçerek geri 
dönüştürülmüş plastik kullanımının önemini vurguladıklarını 
ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirten 
PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı 
Önder, “Önümüzdeki dönemde çıtayı daha da yükseğe 
çekmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz 2025 yılı itibarıyla Türkiye 
organizasyonunda içecek kategorisindeki PET ambalajların 

Twitter, kullanımı ücretsiz Twitter Shops özelliği aracılığıyla 
kullanıcılarına alışveriş imkânı sunacak. Bu özellik 
sayesinde satıcılar, Twitter’da sergilemek üzere kullanıcılara 
uygulamadan hiç ayrılmadan ürünlere göz atma ve satın alma 
kolaylığı sağlayacak.

Twitter Shops özelliğini kullanan bir kullanıcının profilinde, 
zaman tünelinin üst kısmında yer alan “Mağazayı Görüntüle” 
seçeneği ile ekranda bulunan ürünleri görmek ve satın almak 
mümkün. Ürünün bulunduğu orijinal sitede ödeme yapmak 
için ise uygulama içi tarayıcı aracılığıyla ürüne yönlendirme 
gerçekleşiyor.

Şimdilik beta sürümünde olan Twitter Shops yalnızca ABD’deki 
belirli kullanıcılar için kullanıma açık. Net bir tarih olmamakla 
birlikte tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak.

Pepsi’den Yüzde 100 Geri 
Dönüştürülmüş PET Şişe

Pepsi’nin yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET ambalajdan üretilen 1 litrelik şişeleri 
Türkiye’de içecek sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor.

“Twitter Shops” Dönemi Başlıyor 

tümünü geri dönüştürülmüş plastik ambalajdan elde etmek” dedi.
Türkiye içecek kategorisindeki PET ambalajlarının yüzde 25’ini 
geri dönüştürülmüş plastik ambalajdan elde eden PepsiCo’nun 
bazı ürün gruplarında bu oran, yüzde 50’ye varıyor. Önümüzdeki 
dönemde bu hedefi daha da yukarı çıkarmak için çalışmalarına 
devam etmeyi hedefleyen PepsiCo, bu yıl hayata geçirilecek olan 
zorunlu depozito iade sistemini destekliyor ve bu uygulamayı 
döngüsel ekonomi adına atılacak önemli bir adım olarak görüyor.
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Türkiye Ekonomisi, 2021’de %11 Büyüdü
Türkiye ekonomisi, 2021 yılında bir önceki yıla göre %11 büyüme kaydetti. 

GSYH, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,1 arttı. 
Revize verilere göre ise GSYH ilk çeyrekte 7,3, ikinci çeyrekte %21,9, üçüncü çeyrekte %7,5 

artış gösterdi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre 
%42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL oldu. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 

2021 yılında 85 bin 672 TL oldu. Kişi başına GSYH cari fiyatlarla 85 bin 672 TL, 
ABD Doları cinsinden ise 9 bin 539 olarak hesaplandı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ 
Endeks Ocak ayında 100,8 iken, Şubat ayında %2,6 
oranında azalarak 98,2 değerine düştü. Ekonomik 
güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat 
sanayii), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü 
güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Bir 
önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi 
%2,8 oranında azalarak 71,2 değerini, reel kesim 
güven endeksi %1,8 oranında azalarak 109,9 değerini, 
hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında azalarak 
118,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven 
endeksi %3,8 oranında azalarak 119,8 değerini, inşaat 
sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 82,7 
değerini aldı.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) 
2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %7,22, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre %18,43, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %105,01 ve 12 aylık ortalamalara göre %56,83 
artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; 
madencilik ve taş ocakçılığında %98,70, imalatta %97,86, 
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %202,51 ve su temininde 
%33,73 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının 
yıllık değişimleri; ara malında %115,13, dayanıklı tüketim 
malında %69,20, dayanıksız tüketim malında %70,00, 
enerjide %188,47 ve sermaye malında %71,90 artış olarak 
gerçekleşti. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; 
madencilik ve taş ocakçılığında %6,39, imalatta %5,60, 
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %24,66 ve su 
temininde %7,37 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi 
gruplarının aylık değişimleri; ara malında %5,33, dayanıklı 
tüketim malında %7,66, dayanıksız tüketim malında 
%5,38, enerjide %19,98 ve sermaye malında %4,79 artış 
olarak gerçekleşti.

EN FAZLA KATKI TÜKETİM VE İHRACATTAN
2021 yılında net ihracatın ekonomiye büyüme katkısı 
4,8 puan oldu. Hane halkı tüketiminin büyümeye 
katkısı 12,5 olarak gerçekleşti. Geçen yıl, büyümeyi 
kamu harcamaları 0,21 puan, yatırım harcamaları 
0,21 puan ve stoklar 7 puan aşağı çekti.

ŞUBAT AYI EKONOMİK VERİLERİ 
Tüketici fiyat endeksinde, bir önceki yılın aynı ayına 
göre %54,44 ve 12 aylık ortalamalara göre %25,98 
artış gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi Ocak 
ayında 100,8 iken, Şubat ayında %2,6 oranında 
azalarak 98,2 değerine düştü. Tüketici güven endeksi, 
Şubat ayında bir önceki aya göre %2,8 oranında 
azaldı; Ocak ayında 73,2 olan endeks, Şubat ayında 
71,2 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %105,01 ve on iki aylık ortalamalara 
göre %56,83 artış gösterdi.

Türkiye 
Ekonomisi 

2021 yılında
% 11 büyüdü

Tüketici 
Güven

Endeksi
%2,6 azaldı

Tüketici Fiyat 
Endeksi 

(TÜFE) Aylık
% 4,81 arttı

Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi 
(Yİ-ÜFE) Aylık
% 7,22 arttı

% 
11

% 
4,81

% 
2,6

% 
7,22

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) 
TÜFE’de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 
%4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve 12 aylık 
ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti. Yıllık en 
düşük artış %11,89 ile haberleşme ana grubunda 
gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük 
olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %22,24 ile eğitim, 
%26,87 ile giyim ve ayakkabı ve %32,86 ile sağlık oldu. 
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın 
yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %75,75 ile 
ulaştırma, %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler oldu.
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Cif Krem Serisi, şimdiye kadarki en güçlü krem formülü ve 
yüzde 100 geri dönüştürülebilir şişesiyle raflardaki yerini 
aldı. Yenilenen Cif Krem Serisi, şimdiye kadarki en güçlü 
formülüyle zorlu kir ve lekelere karşı etkili bir temizlik 
deneyimi sunmayı hedeflerken, formülünde yüzde 100 doğal 
temizlik minerallari ve bitkisel kaynaklı kir sökücü içeriyor. Cif 
Krem Serisi; yüzeylere zarar vermeden, mutfak ve banyoda 
ocak, fırın, lavabo küvet, emaye, plastik, seramik, porselen 
ve krom gibi yüzeylerde kullanılabiliyor. Cif’in 2020’de hayata 
geçirdiği Temizken Güzel projesi kapsamında İstanbul 
Boğazı’ndan topladığı plastik atıklarla üretilen serinin 
ambalajları yüzde 100 geri dönüştürülebiliyor. 

Tahsildaroğlu, “Altın Gurme Ezine Peyniri” 
ile Türkiye’de bir yıldan daha uzun sürede 
olgunlaştırılmış beyaz peynir üreten ilk 
firma oldu. En az 24 aylık olgunlaşma 
süresi, yoğun kıvamı ve aromasıyla özel 
bir ürün olan Altın Gurme Ezine’yi sektöre, 
sofralara ve ülkelerine kazandırmaktan 
dolayı büyük bir mutluluk ve gurur 
duyduklarını belirten Tahsildaroğlu Genel 
Müdürü D. Sevdil Yıldırım, öyküsü 8 bin yıla 
uzanan peynirin Türkiye’de zirveye çıkma 
yolculuğuna katkı yapmaktan büyük keyif 
aldıklarını belirtti. Peynir, altın rengindeki 
450 gram metal ambalajıyla tüketicilerin 
beğenisine sunulacak. 

Erikli, kışa özel tasarlanan yeni cam şişeleri ile 
raflardaki yerini aldı. Kolay kavranan Erikli cam 
şişeleri ile firma, Uludağ’ın zirvesinden gelen 
lezzeti ve kaliteyi öne çıkarmayı hedefliyor. 
Kış mevsimini vurgulayan yeni şişe tasarımı, 
kış aylarında tüketicileri su içmeye teşvik 
etmeyi amaçlıyor. Nestlé Waters Türkiye 
Pazarlama Direktörü Can Emci, konuya dair 
şunları dile getirdi: “Sıcak yaz 
aylarında hepimiz yüksek 
miktarda su tüketiyoruz. 
Havalar soğuduğunda ise su 
tüketimimiz giderek azalıyor. 
Oysa vücudumuzun temel su 
ihtiyacı yaz kış değişmiyor. Yeni 
tasarımımızla tüketicilerimizi 
kış aylarında gereken miktarda 
su tüketmeye teşvik etmek 
istiyoruz. Tüketicilerimizin 
estetik, tasarım ve sunuma 
da önem verdiğini biliyoruz. 
Uludağ’ın karlı zirvesinden 
ilham alarak tasarladığımız yeni 
şişemiz bu açıdan da sofralara 
şıklık getirecek.”

Nestlé Damak, Antep 
fıstığının en çok yakıştığı tat 
olarak düşündüğü geleneksel 
Türk tatlısı baklavadan aldığı 
ilhamla çikolata severleri 
yeni Nestlé Damak Baklava 
ile tanıştırıyor. Nestlé’nin 
yumuşak beyaz çikolatasını, 
yemyeşil Antep fıstıkları ve 
çıtır baklava yufkalarıyla 
buluşturarak yepyeni bir 
damak deneyimi sunuyor. 
Damak, “Fıstığımız Bol 
Olsun” projesi ile Türkiye 
için çok önemli bir tarımsal 
değere sahip olan Antep 
fıstığı üretiminde kalite 
ve verimi artırmayı, ayrıca 
sürdürülebilir bir üretimle 
bölgedeki ekonomik refaha 
katkı sağlamayı amaçlıyor. 
Proje, erozyon ve çölleşmeyle 
mücadele eden ve erozyonun 
önlenebilir olduğunu 
kırsal kalkınma projeleri 
uygulayarak kanıtlayan TEMA 
Vakfı ile birlikte yürütülüyor. 
Ürünün ambalajında da bu 
mesaj dile getiriliyor. 

Nestlé’den 
Yepyeni Bir 
Damak® 
Deneyimi

Erikli Kışa Özel 
Ambalajında

Tahsildaroğlu 
24 Ay Olgunlaştırılmış 
Beyaz Peynir Üretti 

Cif Krem Yeni Formülüyle Raflarda
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Selin, 2022 kışına 
da parfümlü 
kolonyalarıyla 
eşlik ediyor. 
Hanımeli 
çiçeğinin 
kokusunu 
her akşam 
saat 19.00’da 
yaymasından 
ilham alan Selin Hanımeli 19.00, 
sevenlerini günün her anında bu kokuyla 

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

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

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

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

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

Red Bull Winter
Edition Nar Lezzeti

Feast’ten 
TostMania

Eyüp Sabri Tuncer 
Yeni Bir Kategoriye 
Giriş Yaptı

Selin Kış Mevsimini Hanımeli ile Karşılıyor
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alkol içeriği ile ihtiyaç duydukları her anda 
yanınızda yer almak için satışta. 

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

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

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

Red Bull Winter
Edition Nar Lezzeti

Feast’ten 
TostMania

Eyüp Sabri Tuncer 
Yeni Bir Kategoriye 
Giriş Yaptı

Selin Kış Mevsimini Hanımeli ile Karşılıyor
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