Araþtýrma
Kaynak: Applied Market Information, Mayýs 2008

Ýngiliz Süt Ambalajý Endüstrisi

AMI (Applied Market Information) isimli
araþtýrma þirketinin yaptýðý bir analize göre,
Ýngilterede kullanýlan plastik süt ambalajý
sayýsý, tüm Avrupada tüketilen miktardan
daha fazla. Bu sonucu destekleyen etkenlerden
en önemlisi olarak, ülkedeki süt tüketiminin
oldukça fazla olmasý öne sürülüyor. Öte
yandan, Ýngilterede perakende sektörünün
geliþmiþliði ve perakende segmentine süt
arz eden firmalarýn, diðer Avrupa ülkeleri ile
kýyaslandýðýnda, daha çok yatýrým yapýlmýþ
mandýralarý bulunmasý da diðer önemli
faktörlerden sayýlýyor. Bu nedenlerden dolayý,
süt ambalajýnýn Ýngilterede aldýðý yön tüm
Avrupayý ilgilendiren bir konu haline gelmiþ
bulunuyor.
Daha önce de Ýngiliz süt ambalajý sektörünün
durumu ile ilgili bazý sektör raporlarý
yayýnlanmýþtý. Bu dokümanlarda, ister tüketici,
isterse siyaset, ekonomi veya teknoloji
kaynaklý olsun, deðiþim potansiyeline
bakýlmaktadýr. Raporda özellikle PET (polietilen
teraftalat), rPET (geri dönüþtürülmüþ PET),
HDPE (yüksek yoðunluklu polietilen), rHDPE
(geri dönüþtürülmüþ HDPE) ve poþetlerin
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gelecekteki olasý rolü üzerinde durulmaktadýr.
Her bir malzeme ve onun uygulamasýnýn
olumlu ve olumsuz taraflarý bulunmaktadýr.
Geri dönüþtürülmüþ malzeme kullanýmýnýn
daha saðlýklý bir þekilde yapýlabilmesi için;
toplama, ayýrma ve geri dönüþüm iþlemlerinin
iyileþtirilmesi, güvenli kullanýmýn kanýtlanmasý
ve onay alýnmasý gerekmektedir. Deðer
zincirinin sonraki aþamalarýnda yer alan önemli
zorluklar arasýnda dolum sýrasýndaki
performans ve perakendecilerin pazardaki
konumu sayýlabilir.
AMI tarafýndan hazýrlanan bu çalýþmadan
çýkarýlan en önemli sonuçlardan bir tanesi,
süt ambalajlanmasýnda rHDPEnin giderek
artan bir rol oynayacaðýdýr. Araþtýrmayý yapan
firma yetkilisi, tüketicilerin süt
ambalajlanmasýnda çevreye daha duyarlý
çözümler istediði ama mevcut ambalajlarýn
iþlevselliðinden vazgeçmek de istemediðini
belirtmektedir. Ýngiliz sanayiciler de tüketicilerin
endiþelerini giderecek saðlam yaþam döngüsü
analizlerine dayalý çözümler araþtýrmaya
devam etmektedirler.

Ýngilterede sütün % 53ü süpermarketlerden,
% 24ü diðer perakende satýþ yerlerinden,
% 7si kapýya daðýtým yoluyla ve % 16sý da
HoReCa (gýda servis endüstrisi) yoluyla temin
edilmektedir. Arla, Dairy Crest ve Robert
Wiseman þirketleri, Ýngilterenin önde gelen
mandýralarý arasýnda yer almaktadýr. Robert

Wiseman 66 milyon £lik yeni mandýrasýný
Bridgwaterda Aralýk 2007de açmýþtý. Bu
tesiste yaklaþýk 500 kiþinin istihdam edileceði
bildirilmiþti. Þiþe üreticisi Alpla firmasý da bu
bölgede þiþe imalatýna baþladý. Ýngiliz süt
ambalajý sektöründe yaklaþýk 130.000 ton
plastiðin kullanýldýðý tahmin edilmektedir.

Fransada Gýda Güvenliði
Geçtiðimiz sene sonunda Fransada
gerçekleþtirilen IPA 2008 Gýda Ýþleme Endüstrisi
Fuarýnda açýklanan, Fransa gýda sanayiinde
faaliyet gösteren firmalara yönelik
gerçekleþtirilen Gýda Ýþleme Endüstrisinde
Saðlýk ve Gýda Güvenliði isimli anket sonuçlarýna
göre, gýda iþleme endüstrilerinde hijyen ve gýda
güvenliði çok önemli kavramlardýr. Bu anket
sonuçlarý; gýda güvenliði söz konusu olduðunda;
yönetim, kapsam ve uygulama bakýmýndan
firmalar arasýnda farklýlýklar bulunduðunu da
ortaya koymaktadýr.
Gýda güvenliði sorumluluðu bu alanda görevli
müdürlerce ele alýnmakta veya en yüksek
seviyede üstlenilmektedir. Firmalarýn yarýdan
fazlasýnda (% 58,5), gýda güvenliði özel bir
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Ankete Katýlanlarýn Profili:
- Temsil Edilen Baþlýca Ýþ Sektörü: Süt ürünleri (% 18),
et/balýk (% 17), meyve ve sebze (% 13,5)
- Firma Büyüklüðü: % 48 1-99 personel, % 32 100500 , % 20 500den fazla
- Konum : CEO, Baþkan Yardýmcýsý, Murahhas Aza, Genel
Müdür (% 22), Direktör, Departman Baþkaný (% 27,5),
Mühendis, Müdür, Ýcracý (% 38,5)
- Köken: % 74 Fransa, % 14 Avrupa, % 12 dünyanýn
geri kalaný

çalýþan, örneðin Hijyen ve/veya Kalite Direktörü
ya da Müdürü tarafýndan yürütülmektedir. Firma
içinde böyle bir çalýþan yoksa, gýda güvenliði
en yüksek seviyede yönetilmek üzere, tüm
sorumluluklar firmanýn Müdürü/CEOsu/Direktörü
tarafýndan üstlenilmektedir (% 17,5). Fransada
20den az kiþinin çalýþtýðý küçük ve orta ölçekli
firmalarýn oraný % 45,5 olarak bildirilmektedir.
Ankete katýlanlarýn sadece % 5inde gýda
güvenliði için özel bir yönetici olmadýðýný da
belirtelim.
Mikrobiyolojik Kirlilik Risk Derecelendirmesinde
Ýlk Sýrada
Ankete katýlanlarýn % 85inin ürünleri özellikle
mikrobiyolojik kirlilik tehlikelerine maruz durumda
olduðu bildirilmektedir. Bunlar arasýnda bakteriler,
mantar, virüsler, parazitler sayýlabilir. Fiziksel
kirlilik ise % 77 ile ikinci sýrada yer almaktadýr.
Son olarak, kimyasal kirleticiler (çevredeki
kirleticiler, antibiyotik artýklarý ve aðýr metaller
dahil) ya da hasat etme, besleme, endüstriyel
iþleme, yükleme ya da ambalajlama sýrasýnda
gýda zincirine kaza eseri giren diðer artýklar da
üçüncü ve son sýradadýr (% 62).
Anket bulgularýna göre kirlilik kaynaklarý da
çok çeþitlidir. Ancak ankete katýlanlarýn
cevaplarýnda, tehlikeli bir maddenin nasýl
karýþabileceðini açýklayan üç önemli faktör
vardýr:
- Katýlanlarýn % 85i iþlenmiþ gýda ürünlerine
karýþan temel gýdalarýn çok önemli veya
önemli bir kirlilik riski oluþturabileceðini
düþünmektedir;
- Katýlanlarýn % 79una göre personel üretim
zincirindeki kirliliðin kökeni olarak en sýk
anýlan ikinci faktördür;
- Son olarak, katýlanlarýn % 73,5i üçüncü bir
risk faktörü olarak makineleri ve ekipmaný
öne sürmektedir.
Gýda Güvenliðini Saðlamanýn En Ýyi Yolu Hijyendir
Kirlilik tehlikelerinden kaçýnmanýn çeþitli yollarý

vardýr. Ankete katýlanlara göre, hijyen gýda
güvenliðini saðlamanýn en iyi yoludur.
Endüstrideki uzmanlar gýda güvenliðini kontrol
etmek için baþlýca üç tedbir öne sürer (ve
bunlar daha önce anýlan baþlýca kirlilik
kaynaklarýný ortadan kaldýrmanýn oldukça mantýklý
yollarýdýr):
- Makinelerin, ekipmanýn ve genel olarak üretim
sahalarýnýn temizlenmesi ve dezenfekte
edilmesi (% 68);
- Personelin bilinçlendirilmesi (% 58,5);
- Örneðin sterilizasyon, kurutma süreci (%
46).
Gýda Güvenliði Yönetiminin Belgelendirilmesi Sýkça
Uygulanmamaktadýr
Gýda güvenliði önemli bir meseledir ve Fransada
bir gýda güvenliði yönetimi planýna göre
belgelendirilmiþ firma sayýsý da üçte birden
azdýr.
Aþaðýdaki grafikte görüldüðü gibi, belgeli
firmalarýn % 31i IFS (Uluslararasý Gýda Standardý)
belgelendirme planýna göre ve % 29u da listede
olmayan diðer belgelendirme planlarýna göre
belge almýþtýr.
Gýda Güvenliði Yönetimi Belgelendirme Durumu
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Benzer biçimde, firmalarýn % 47si yani
neredeyse yarýsý ekipman tedarikçilerini seçerken
herhangi bir hijyenik tasarým þartý öne
sürmemektedir. % 27si de spesifikasyonlarýna
yukarýdaki grafikte görülenler dýþýndaki
standartlarý dahil etmektedirler.
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