Dosya
Hazýrlayan: Aslýhan ARIKAN
ASD-Ambalaj Sanayicileri Derneði

Sevilen Þaraplarý Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Enis
GÜLERin verdiði bilgiye göre, þarap sektöründeki
en büyük sorunlardan birisi alýnan vergilerdir.
Türkiyedeki bir þarap üreticisinin her 100 litre
ürün için 200 luk bir vergiye maruz kaldýðý
bildirilmektedir.

Dünya genelinde yýlda 1,2 trilyon litre içecek
tüketilmektedir. Bunun % 36sý serin, % 34ü
sýcak, % 16sý alkollü ve % 14ü süt ve
türevleridir. Ýçeceklerin ambalajlanmasýnda
cam, plastik, teneke kutu, aseptik dolum
yapýlan karton kutu ve dik duran poþetler gibi
çeþitli ambalaj malzemeleri kullanýlmaktadýr.
Bu yazýmýzda, içecek türlerinden bazýlarýnýn
Türkiye piyasasýndaki konumuna ve bahsedilen
bu içeceklerin ambalajlarýna kýsaca deðineceðiz.

v e

Alkollü Ýçecekler

Düþük alkollü fermente içecekler

Bira

Bira
Bira ve Malt Üreticileri Derneðinden alýnan bilgilere
göre, Türkiyede bira üretimi kapasitesi yaklaþýk
olarak 1,241 milyon litredir. Üretimde ilk 3 sýrayý
sýrasýyla Anadolu Efes Biracýlýk ve Malt San. A.Þ.,
Türk Tuborg Bira ve Malt San. A.Þ. ve Mey Alkollü
Ýçkiler San. ve Tic. A.Þ. almaktadýr.

alkolsüz malt içeceklerinin çoðunlukla Suudi
Arabistan, Pakistan ve Kuveyt gibi ülkelere
ihracatýnýn yapýldýðý bildirilirken; alkollü malt
içeceklerinin ise baþta Irak ve Suriyeye ihraç
edildiði eklenmektedir. Türkiyede kiþi baþýna
tüketilen bira miktarý ise yaklaþýk olarak yýlda 11
litredir.

2005 yýlýnda ülkemizde tahminen 900 milyon litre
bira üretildiði ve bu rakamýn yaklaþýk 77 milyon
litresinin ihraç edildiði varsayýlmaktadýr. Ülkemizde
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Meyve Sularý

Þarap
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Türkiyede þu anda tahminen 70  80 milyon litre
þarap üretimi mevcuttur. Bu rakamla ülkemiz
dünyada 26. sýrada yer almaktadýr.

(litre / yýl)
Ýtalya

43

Fransa

41

Ýspanya

27

Avusturya

27

Ýngiltere

22

Almanya

21

Türkiye

1

2003 senesinde Tekel Alkollü Ýçkiler Ýþletmesinin
özel sektöre satýlmasý ile raký pazarýndaki üretici
sayýsý artmýþtýr. Tekel Alkollü Ýçkiler Ýþletmesi
özelleþmesinin ardýndan Mey Ýçki olarak yeniden
yapýlanmýþtýr. Firma faaliyetlerini sürdürürken,
Elda Ýçecek ve Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Þ.
firmasý özel sektör yapýmý ilk rakýyý piyasaya
sürmüþtür. Daha sonra Burgaz Alkollü Ýçecekler
San. ve Tic. ve Koç Holding  Tariþ Tat Alkollü
Ýçkiler San. Tic. A.Þ. de raký ürünlerini piyasaya
sürmüþlerdir.
Mey Ýçki raký üretim kapasitesinin 80 milyon litre
olduðu, Türkiyede ise toplam 40  45 milyon

litre raký tüketildiði bildirilmektedir. 2000
senesinden bu yana ülkemizdeki raký tüketiminde
arka arkaya artan özel tüketim vergileri ve özellikle
gençlerin içki tüketim eðilimlerindeki
deðiþikliklerden dolayý ciddi bir düþüþ yaþanýrken,
bira ve þarap tüketimi hýzlý bir biçimde artmýþtýr.
Türkiyedeki diðer sert alkollü içki tüketim
rakamlarýna baktýðýmýzda, 3-4 milyon litrelerin
telaffuz edildiði votkanýn, büyüyen bir piyasa
olduðunu görmekteyiz. Cin tüketimi yaklaþýk 1
milyon litredir. Sadece Mey tarafýndan üretilen
likör üretimi ise 300-350 bin litre civarýndadýr.

Meyve Sularý
Türkiyede meyve suyu sektöründe Konsantre meyve suyu üretimi yapan firmalar Arýsu, Asya, Elmasu, Etap, Konfrut,
Meykon, Penkon, Targid ve Tunaydýr. Sektörde sadece dolum yapan firmalar ise AK, AOÇ, Aytaç, Coca Cola, Geta, Gýdasa,
Pýnar, Vitamingo ve Yörsandýr. Aroma, Dimes, Ersu, Frigopak, Golden, Göknur, Gülsan, Kýzýklý, Oðuz, Tamek, Tasko ve
Yummy firmalarý ise hem konsantre meyve suyu üretimi hem de dolum yapmaktadýrlar. Sektörde bugün itibariyle,
yaklaþýk 30 firma ve 40ýn üzerinde marka bulunmaktadýr.

Þarap
ve coðrafi konumu açýsýndan baðcýlýk ve þarapçýlýk
açýsýndan çok uygun bir yerdedir. Oysa Türkiyede
bað alanlarýnýn sadece % 1  2si þaraplýk üzüm
için kullanýlmaktadýr. Bu trajik bir rakamdýr.

Kiþi baþýna þarap tüketimi

Raký, Cin, Votka ve Likörler

Alkolsüz Ýçeceklerden Bazýlarý

Türkiyede mevcut üzüm baðý alanýnýn 600,000
hektar civarýnda olduðu bildirilmektedir. Bu rakamla
ülkemiz dünya sýralamasýnda ilk 5te yer almaktadýr.
600,000 hektarlýk bað alaný içerisinde þarap
üretimine ayrýlan bað alaný ise sadece 6,000 
10,000 hektardýr. Dünya üzerinde baðcýlýk için en
elveriþli iklim kuþaðýnýn kuzey yarýmkürede 34 
49 derece enlemleri arasýnda kalan alanlar olduðu
bilinmektedir. Yani kuzey yarýmkürede 36  42
derece enlemleri arasýnda kalan ülkemiz, iklimi

Þarap üretiminin deðiþik bölgelere ve çok çeþitli
üreticilere daðýlmýþ olduðu ülkemizde, ilk üç büyük
þarap üreticisinin, pazarýn sadece sýrasýyla % 10,
% 9 ve % 8ine yani toplamda yaklaþýk % 27sine
sahip olduðu bildirilmektedir. Tütün, Tütün
Mamulleri ve Alkollü Ýçkiler Piyasasý Düzenleme
Kurumu (TAPDK) kayýtlarýna göre Türkiyede þarap
üretiminde 76 firma faaliyet göstermektedir
(2006).

Tablo 1: Bazý ülkelerde kiþi baþýna düþen þarap tüketimi.
Ülke

Yüksek alkollü distile içecekler

A m b a l a j l a r ý

Raký, Cin, Votka ve Likörler

Ý ç e c e k l e r

Enis GÜLER, dünya þarap piyasasýnýn deðerinin
150 milyar  olduðunu ve toplam 27.5 milyar
litre üretim yapýldýðýný söylemiþtir. 2002 yýlýnda
sofra þarabý ihracatýnýn yaklaþýk 13 milyar 
olduðu bildirilmektedir. Bu rakam ile sofra þarabý

ticareti yapýlan tüketici deðeri en yüksek gýda
ürünü sýfatýný almýþtýr.

Türkiyedeki meyve üretimi
Meyve
Üzüm
Elma
Viþne
Kayýsý
Þeftali
Portakal

1.000 ton
3.500
2.500
140
350
400
1.300

Payý
5,7
4,2
14,2
12,1
3,1
2,1

Dünya sýralamasý
6
4
3
1
8
11

Kaynak: MEYED
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Dosya
Meyve Sularý (Devamý)

2005 yýlýnda, ülkemizde toplam 597.000 ton meyvenin iþlendiði tahmin edilmektedir.
Elma suyu konsantresi üretiminin geçtiðimiz yýl 60.000 ton üretim ile ilk sýrada yer
aldýðý; þeftali suyu konsantresinin 43.000, kayýsý püresinin 30.000, viþne suyu konsantresinin
8.000 ve portakal suyu konsantresinin 1.500 ton üretildiði bildirilmektedir. Ülkemiz
meyve üretiminde dünya sýralamasýnda önemli bir yerdedir. Buna raðmen, meyve suyu
tüketim rakamlarýnýn çok düþük olduðu gözlemlenmektedir.

Maden Suyu

Türkiyede 2005 yýlýnda meyve suyu sektöründe 11,5 milyon dolarlýk ithalat yapýlmýþtýr. Sadece
portakal suyu ithalatý 6,4 milyon dolardýr. Ýhracat rakamlarýna baktýðýmýzda 92,1 milyon dolarlýk
toplam ihracat içerisinde 45.8 milyon dolarlýk elma suyu ihracatý gerçekleþtirildiðini görüyoruz.

Tablo 2: Türkiyede 2005 yýlýnda meyve suyu tüketimi
Ýçecek

Miktar (milyon litre)

Kiþi baþýna tüketim (litre/yýl)

Meyvesuyu

17,1

0,25

Meyve nektarý

266,4

5,09

Meyveli içecek

17,4

0,31

Aromalý içecek

129,4

1,8

TOPLAM

430,3

7,45

Maden suyu
Maden suyu sektöründe ülkemizde yaklaþýk 27
yatýrýmcý ve de 225 civarýnda kaynak bulunduðu
bildirilmektedir. Bu kaynaklarda 63 milyon
litre/günlük maden suyu boþalýmý mevcuttur yani
Türkiye mineralli su kaynaklarý açýsýndan, dünyanýn
en zengin 5 ülkesinden biridir. Ülkemizde maden
suyu kaynaklarýmýzýn ve potansiyelinin sadece %
10u kullanýlmaktadýr. Ancak ülkemizde kiþi baþýna

tüketilen maden suyu 2-3 litre/yýldýr. Bu rakamýn
Avrupada 180 litre/yýl olduðu bildirilmektedir.
Öte yandan aromalý maden suyu içeceklerinin
piyasaya girmesiyle birlikte Türkiyede maden
suyu sektöründe tüketimin % 16-20 oranýnda
arttýðý da eklenmektedir.

Su

Su
Türkiyede toplam 175 milyar metreküp su kaynaðý
potansiyelinin bulunduðu, bunun % 10unun ise
doðal kaynak suyu olduðu bildirilmektedir. Coðrafi
olarak bakýldýðýnda, Ankaranýn doðusundaki
bölgelerde, daha çok su kaynaðýnýn mevcut olduðu,
ancak bu bölgelerde tüketimin nüfusa baðlý olarak
batýdakine kýyasla daha az olduðu eklenmektedir.

Ülkemizde toplam 214 ruhsatlý su firmasý
bulunmaktadýr. Sýrasýyla en çok ihracat yapýlan
ülkeler ise, Irak, Almanya, Ýngiltere, Kuzey Kýbrýs
Türk Cumhuriyeti, Danimarka ve Kuveyttir. Dünyada
en çok su ithalatýný yapan ülkeler ise, ABD, Çin,
Almanya, Japonya ve Ýngiltere baþta olmak üzere
çoðunlukla batý ülkeleridir.

Gazlý

Gazlý içecekler
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Meþrubatçýlar Derneði (MEDER) tarafýndan
geçtiðimiz yýl yapýlan bir açýklamada, Türkiye'de
kiþi baþýna yýlda 33 litre meþrubat tüketildiði ve
bu rakamýn AB'de ortalama 72 litre olduðu
bildirilmiþtir. Gazlý içecek tüketimi 2004 yýlýnda
yaklaþýk 2 milyar 400 milyon litre civarýndaydý.

Gazlý içecek sektöründe yaklaþýk 39 marka ve 5
büyük ölçekli firmanýn faaliyet göstermektedir.
Bu kuruluþlar, Coca-Cola Grubu, P.B.G.Fruko Meþrubat
Limited Þirketi (Pepsi Cola), Della Gýda Anonim
Þirketi (Ülker grubu), Erbak-Uludað A.Þ. ve Kristal
Kola A.Þ. olarak sýralanabilir.

Dosya

Ýçecek Ambalajlarý

ASDye çok özel fiyatlarla

On-Line

Alkollü ve alkolsüz içecekler genel olarak;
1.Cam þiþe
2.Plastik þiþe
3.Metal kutu
4.Aseptik dolum yapýlan karton kutular

Ambalaj Kurslar

Cam þiþeler özellikle yüksek alkollü içeceklerin
ambalajlanmasýnda cam þiþelerin kullanýmý oldukça
yaygýndýr. Ülkemizde cam ambalajlar Anadolu Cam
Sanayi A.Þ. tarafýndan üretilmektedir. Cam þeffaf,
sert, ambalajýn içerisinde oluþabilecek basýnca
dayanýklý, ýsý dayanýmý yüksek, ve çok iyi bariyer
özelliklere sahip bir malzemedir. Ancak, kýrýlgan ve
aðýr olmasý bu malzemeler için dezavantajdýr.
Depozitolu cam þiþe kullanýmýnýn eskiden çok yaygýn
olduðu ülkemizde, artýk bu uygulama yerini
depozitosuz þiþe uygulamasýna býrakmýþtýr. Son
yýllarda daha hafif cam þiþelerin üretim ve kullaným
olanaklarýndan dolayý, cam þiþelere talep devam
etmektedir. Türkiyede cam þiþe tüketiminin 2005
yýlýnda yaklaþýk 500,000 ton olduðu bildirilmektedir.

yeterince yapýlmaktadýr. Bu ambalajlar cam ile
karþýlaþtýrýldýðýnda çok ekonomik malzemelerdir.
Özellikle iþçilik, enerji tüketimi, taþýma ve daðýtým
masraflarýnda önemli seviyede tasarruf saðlanmaktadýr.
PET, gazlý bir içeceðin oluþturduðu iç basýnca dayanýklý,
su buharýna karþý bariyer özelliði kuvvetli, büyük
hacimlerde karbondioksite karþý bariyer özelliði iyi,
saðlam ve þeffaf bir malzemedir. PVC þiþeler de gazlý
içecekler karþýsýnda hemen hemen ayný özellikleri
gösterebilen ancak PET þiþelere oranla daha hafif ve
bu yüzden daha ekonomik olduklarý için tercih edilen
ambalajlardandýr.
Son yýllarda PET þiþeler bira ambalajlanmasý için de
kullanýlmaktadýr. Ancak bu tür uygulamalarda raf
ömrü azalmaktadýr. Yapýlan son araþtýrmalarla, PET
þiþelerin iç ve dýþ yüzeylerinin silikon dioksit gibi
gaz bariyeri saðlayan malzemelerle kaplanarak, bira
ambalajý olarak kullanýlan PET þiþeler özellikleri
geliþtirilmektedir.

Plastik þiþeler PET (polietilen teraftalat), PVC (polivinil
klorür), PP (polipropilen), PE (polietilen), PC
(polikarbonat) ve PA (poliamid) gibi malzemelerden
üretilen plastik içecek ambalajlarý içerisinde en çok
tercih edileni, daha dayanýklý, þeffaf ve su buharý ve
karbondioksit geçirgenliði çok düþük bir malzeme
olan PETten üretilenlerdir. Ülkemizde PET þiþe üretimi
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Cam ve plastik içecek ambalajlarý ile ilgili daha detaylý
bilgi almak için lütfen Ambalaj Bülteni Eylül/Ekim
2005, Kasým/Aralýk 2005, Ocak/Þubat 2006,
Mart/Nisan 2006, Mayýs/Haziran 2006 ve bu sayýmýzda
yer alan Sývý (likit) ürünler ve ambalajlarý yazý dizimizi
inceleyiniz.
Metal kutular Bilindiði üzere gazlý içecekler, içinde
bulunduklarý malzemeyi aþýndýrýcý niteliktedirler. Bu
yüzden metal kutularýn gazlý içeceðin içerdiði gaz
miktarýna göre tasarlanmasý ve de iç yüzeyinin uygun

bir malzeme ile kaplanmasý gerekmektedir. Eskiden
üç parçalý kutu üretimi mevcutken, günümüzde artýk
iki parçalý kutu þekillendirme prosesleri
kullanýlmaktadýr. Bugün dünyanýn her yerinde iki
parçalý teneke DWI (drawn and wall ironed) ve
alüminyum DWI kutular, gazlý içecek ambalajlanmasýnda
kullanýlmaktadýr. Meyve sularý da benzer bir þekilde,
hem sýcak dolum hem de aseptik dolum yöntemleri
ile metal kutulara doldurulabilmektedir.
Hafif alkollü bir içecek olan bira da bireysel kullanýma
yönelik teneke ve alüminyum kutularda da piyasaya
sürülürken, metal variller ve küçük teneke fýçýlar da
toplu tüketim yerlerine sevk edilen bira ambalajlarýna
örnek olarak gösterilebilir. Türkiyede 2005 yýlýnda
metal içecek kutusu tüketiminin 20,000 ton olduðu
ve bu rakamýn 2006 yýlýnda 25,000e çýkacaðý tahmin
ediliyor (Kaynak: TASÝAD-Teneke Ambalaj Sanayicileri
ve Ýþadamlarý Derneði).
Aseptik dolum yapýlan karton kutular Aseptik dolum
yapýlan ambalajlar denince hemen aklýmýza çok katlý
karton kutular gelmektedir. Bu kutular
karton/alüminyum/polietilen laminasyonu ürünlerdir.
Ülkemizde üretimi de bulunan TetraPak firmasý
dýþýnda, SIG Combibloc ve Elopak isimlerinde iki
ambalaj firmasý daha bulunmaktadýr. Bu kutular,
içlerindeki ürünün raf ömrünü, dolum biçimi olan
aseptik dolum þekli sayesinde uzatabilmektedir yani
hem pastörizasyon hem de sterilizasyon iþlemi
mevcuttur. Bu ambalajlar meyve sularý ve süt
ambalajlanmasýnda yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.

Metal kutular ve aseptik dolum yapýlan karton kutular ile ilgili daha detaylý bilgi almak için lütfen Ambalaj Bülteni dergimizin
sonraki sayýlarýný takip ediniz.

Institute of Packaging (Ýngiltere) + Ambalaj Sanayicileri Derneði (Türkiye)

Binlerce km yol gitmeden, Size en uygun zaman ve yerde üstelik çok özel ASD fiyatlarý ile (Þimdilik sadece Ýngilizce)

ile ambalajlanmaktadýrlar. Son zamanlarda
PET/Alüminyum/PE ve PET/PE laminasyonlu dik
duran poþetler de içeceklerin ambalajlanmasýnda
kullanýlmaktadýr.

LE@RN
PACKAGING
Daha fazla bilgi için
www.pi2.org.uk veya
www.ambalaj.org.tr/e-eðitim
sitelerinden herhangi birine
baðlanýnýz, veya
Ýngiltere de +44 870 2405223
ten Glennis Harwood ile ya da
Türkiye'de +0216 545 49 48 den
Hülya Ataman ile görüþünüz.
Ya da en iyisi sorularýnýzý
bilgi@ambalaj.org.tr gönderiniz

Ambalaj Teknolojisinde Diploma
programý ana modüller:
 Ambalajýn temel ilkeleri
 Ambalaj Malzemeleri ve Ögeleri I
 Ambalaj Malzemeleri ve
 Ögeleri II
 Ambalaj Prosesleri
 Ambalaj Geliþtirme Yönetimi
Ambalaj Teknolojisinde Diploma
programý (PIABC) Ambalaj Endüstrisi
Ödüllendirme Kurumu tarafýndan
ödüllendirilmektedir.

Ambalaj Teknolojisinde Diploma
Ambalaj teknolojisinde diploma programý son derecede uzmanlaþmýþ bir
endüstride gereksinilen ambalaj profesyonellerinin uluslar arasý çevrelerce
tanýnmýþ, bilgi yeterlilik göstergesi programýdýr.
Diploma programý e-öðrencilerine ambalaj üretiminin ve kullanýmýnýn genel
ilkeleri, malzemeleri, prosesleri ve diðer ögeleri hakkýnda kapsamlý bilgi sunar.
Diploma derecesini elde edebilenler bu bilgilerini ambalaj malzemelerinin ve
ambalajlanmýþ ürünlerin teknik ve estetik yeterlilikleri, maliyetleri, güvenilirlikleri
ve yasal uygunluluklarý ile ilgili sorunlarýn çözümünde ve karar vermede
uygulayabilme yeterliliðini kazanmaktadýrlar.
Bu kursa ilk kez on-line katýlabilmek mümkün. Bu olanak e-öðrencilere, en
geniþ anlamda istedikleri anda ve istedikleri yerde eðitim alabilme esnekliðini
tanýmaktadýr. On-line e-malzemelere eriþmek hiç bu kadar kolay olmadý.
Bütün kayýtlý e-öðrencilere önce bir "Welcome Pack" kullaným kitabý
gönderilmektedir, bunu alan öðrenciler yalnýz www.learnpackaging.org adresine
baðlanmalarý yola çýkmak için yeterli olacaktýr. E-öðrenciler ayrýca, her zaman
geliþmelerindeki baþarýyý güvence altýna almak amacýyla uzman eðitmenlerden
elektronik ortamda destek alabilmektedirler.
Bu kursu tamamlayabilen e-öðrenciler ambalaj endüstrisinde daha yukarý
seviyelerdeki ya da daðýtým zincirinin içinde ki bir þirketin ambalajla ilgili
sorumluluk üstlenebilecekleri bir pozisyona hazýrlanmaktadýrlar. Kursun baþarý
ile tamamlanmasý, dileyenler için Loughborough ve Brunel Üniversitelerinde
Ambalaj Teknolojisi dalýnda Msc derecesi programlarýna katýlabilme olanaðýný
saðlamaktadýr.
Diploma programý ayný zamanda Liyakatlandýrma ve Müfredat Otoritesi (QCAQualifications and Curriculum Authority) tarafýndan onaylanarak Birleþik Kýrallýk
Hükümetinin Ulusal Liyakatlandýrma Çerçevesi içinde yer almýþtýr.
Diploma sýnavý akredite uzmanlar gözetiminde Türkiye'de yapýlacaktýr.

Institute of Packaging, Willoughby House, Broad Street, Stamford, Lincolnshire, PE9 1PB ve / veya
Ambalaj Sanayicileri Derneði, Koþuyolu, Katip Salih Sokak No 13, Ambalaj Sanayicileri Binasý, Kadýköy - Ýstanbul

Dosya
Kaynak: Soft Drinks International, Ocak 2006

KaLeatherhead Food International
firmasýnýn yaptýðý araþtýrmaya
göre, Avrupa alkolsüz içecek
pazarýnda çok önemli bir yere
sahip olan süt ve sütlü içecekler
sektöründe geçiþ dönemi
yaþanýyor.

Avrupanýn dinamik sektörü: SÜT
Yeni ürün geliþtirme çalýþmalarý sayesinde
pazar içinde yeni ve heyecan veren sektörler
oluþtu. Bu geliþtirilen yeni içeceklere verilen
güçlü pazarlama desteði bazý alanlarda
satýþlarýn önemli oranda artmasýna yol açtý.
Doyuma ulaþan ve düþüþe geçen süt
piyasasýnda bile son yýllarda daha yüksek
fiyatlý, katma deðerli ürünler geliþtirildikçe
tekrar deðer artýþý görülmeye baþlandý.
Saðlýðýna düþkün tüketiciler için tek porsiyonluk
iþlevsel sütlü içecekler, uluslararasý yiyecek
ve içecek pazarýnýn tamamýnda en hýzlý büyüyen
sektörlerden biri oldu. Bu arada iþlevsel sütler
ve yoðurt ya da saðlýk için ek yarar saðlayan
sütlü içeceklere artýk süt ürünlerinin yer aldýðý
buzdolaplarýnda sýkça görülüyor. Sütlü
içeceklerde görülen diðer bir geliþme de, bu
içeceklerin diðer ayaküstü alkolsüz içeceklerle
daha etkin rekabet etmesini saðlayan daha
pratik ambalaj tasarýmlarýnýn geliþtirilmesi
oldu.
Leatherhead Food International firmasýnýn
son zamanlarda yayýnladýðý Avrupada Sütlü
ve Süt Ýçermeyen Ýçeceklerde Yenilikler Pazar Büyüklükleri, Eðilimler ve Geliþim*
baþlýklý rapora göre, Avrupada buluna yedi
anahtar ülkedeki genel süt ve süt ürünleri
satýþlarýnýn deðeri 2004 yýlýnda yaklaþýk 16.8
milyar Euro idi. Hacim bakýmýndan satýþlar
20 milyar litreden fazlaydý ve kiþi baþý hesaba
göre tüketim 60.6 litreye eþit olup bu da
kiþi baþýna 50.72 Euroluk harcama idi.
Genel piyasa deðerinin 2004 yýlýnda yaklaþýk

% 3 arttýðý tahmin ediliyor. Piyasa deðerinin
büyük bölümünü oluþturan sütün 2004
yýlýnda sadece % 0.4 arttýðý düþünülürse,
bu durum daha küçük kategorilerin çoðundaki
dinamikliðin bir kanýtýdýr. En yüksek büyüme
oraný % 4.8 ile (2004) Ýngilterededir. Öte
yandan, Ýtalyan pazarý % 3, Almanya % 3.6,
Ýspanya yaklaþýk % 2 ve Fransa da % 1.5
artmýþtýr, 2005 yýlýnda bölgedeki toplam
satýþlarýn yaklaþýk % 2 artarak 17.1 milyar
Euronun üzerine çýkmasý beklenmektedir.
Süt pazardaki en büyük sektör olup pazar
deðerinin % 80.5ine ve hacmin de % 91.5ine
karþýlýk gelmektedir. Ayný zamanda, pazarda,
doyuma ulaþan bir gýda ürünü olmasý sebebiyle
büyük bir yýllýk artýþ göstermeyen tek sektördür.
Ancak, pazarda uzun vadeli hacimde düþüþ
olmakla beraber, tüketicilerin katma deðer ve
iþlevsel süt talepleri arttýkça, deðer satýþlarýnda
büyüme iþaretleri görülmeye baþlamýþtýr.
Leatherhead tarafýndan incelenen diðer sütlü
içecek kategorileri arasýnda aromalý sütler ve

sütlü içecekler, yoðurtlu içecekler, mandýra
ürünü olmayan sütler ve içecekler ile tek
porsiyonluk iþlevsel içecekler sayýlabilir.

Aromalý sütler ve sütlü içecekler: Geleneksel
aromalý sütler daha olaðandýþý ürünlerle
birleþtirilerek bu ürünü daha fazla yetiþkinin
tüketmesi amaçlanmaktadýr. Burada da, sütün
meyve suyu ile karýþtýrýldýðý içecekleri içeren
yeni sektörlerle ve Almanyada geleneksel sütlü
ya da yoðurtlu içeceklere göre daha az oranda
yað içeren peynir altý suyu içecekleriyle, odak
noktasý saðlýktýr. Pazardaki toplam büyümenin
2004 yýlýnda % 0.7 olduðu bildiriliyor.

Yoðurtlu içecekler: Aromalý sütlerde olduðu gibi
burada da amaç daha saðlýklý (yað oraný düþük
veya probiyotik madde içeren) ve daha pratik
(ayaküstü tüketim için tek porsiyonluk þiþeler
halinde ambalajlanmýþ) ürünler geliþtirerek bu
kategoriye daha fazla yetiþkinin ilgisini çekmektir.
Satýþtaki artýþýn 2004 yýlýnda % 10.9 olduðu
rapor ediliyor.

bir dizi süt ürünleri firmasý rekabet halindedir.
Dünyanýn önde gelen çok uluslu gýda
firmalarýndan birkaçý da yer almaktadýr. Bu
firmalar mandýra faaliyetleri ile çok fazla
tanýnmamakla beraber, tek porsiyonluk iþlevsel
sütlü içecekler sektörü baþta olmak üzere,
sütlü içecekler kategorisinin bazý sektörlerindeki
büyüme fýrsatlarýný yakalamýþlardýr.

Mandýra ürünü olmayan sütler ve içecekler: Soyalý
içecekler bu kategoriye hâkimdir ve tüketiciler
soyanýn saðlýk için yararlarý konusunda
bilinçlendikçe sektördeki büyüme de hýzlanmýþtýr.
Saðlýk ile beslenme arasýndaki baðlantýlar ile
ilgili bilgisini arttýran tüketiciler gýdalara karþý
hassaslýklarýný kendileri teþhis etmiþ ve katkýsýz
gýdalara yönelik ilgi de artmýþtýr. Bunun
sonucunda laktoz içermeyen ürünleri tercih
eden tüketici sayýsý artmýþ ve bundan da en
çok soya sütü yararlanmýþtýr. Soya sütü satýþlarý
2004 yýlýnda tüm bölgede % 19.5 artmýþtýr.

Avrupadaki baþlýca süt firmalarýnýn çoðu
dünyanýn önde gelenleri arasýndadýr ve bu
nedenle bu bölgenin süt ve sütlü içeceklerdeki
geliþmelerde en önde olmasý þaþýrtýcý olmamalýdýr.
Bu bölge denizaþýrý yerlerden bazý fikirler almýþ
olmakla beraber (örneðin Japonyada doðan tek
porsiyonluk probiyotik içecekler), Avrupada
global yenilikler ve AR&GE alanýnda lider konumda
olan çok sayýda mandýra vardýr.

Tek porsiyonluk iþlevsel sütlü içecekler: Avrupada
90lý yýllarýn ortasýnda geliþmeye baþlayan
sektörün deðer bakýmýndan ikinci en büyük
sütlü içecek kategorisi haline gelmesi tek
porsiyonluk iþlevsel sütlü içecek pazarýndaki
çarpýcý büyümenin iþaretidir. Hacim açýsýndan
payý hala % 1.6 seviyesinde kalmasýna raðmen
toplam deðerin % 7.9una karþýlýk gelmektedir.
Süt ve sütlü içecekler pazarýnýn da en hýzlý
büyüyen sektörüdür ve 2004 yýlýnda tüm
Avrupada % 38lik deðer artýþý saðlamýþtýr.
Almanya bu ürünler için en büyük pazarken
Ýngiltere ile Ýspanya da güçlü konuma sahiptir.
Kiþi baþýna düþen rakamlara göre, bölgedeki
en fazla tüketim Ýspanyollara aittir.
Orijinal iþlevsel gýdalar saðlýðý korumak için
günde bir porsiyon tüketilen, ilaç olarak
nitelendirilen besinler olarak tasarlandý.
Probiyotik özellikteki tek porsiyonluk gýdalarýn
iyice popüler hale geldiði günümüzde yeniliklerle
bu sektörü saðlýklý gýda pazarýnýn yeni alanlarýna
götürmektedir. Bunlar arasýnda kolesterolü
düþüren içecekler, zayýflatýcý içecekler ve son
zamanlarda da tüketicilerin tansiyonunu düþüren
içecekler sayýlabilir. Pazar deðeri 2004 yýlýnda
% 38 artmýþtýr.
Ana oyuncular
Süt ve sütlü içecekler pazarýnda, ticari mallara
yönelik büyük mandýralar ve kooperatiflerden,
yoðurtlar ve tatlýlar gibi daha ince iþlenmiþ
mandýra ürünlerine odaklanan firmalara kadar

Birden fazla ülkede faaliyet gösteren firmalar
arasýnda Danone, Nestle, Campina, Unilever,
Sodiaal, Müler ve Alpro sayýlabilir. Bu liste bu
kategoride yer alan ve çok yönlü çok uluslu
gýda gruplarýný (Danone, Nestle, Unilever), uzman
mandýralarý (Campina, Sodiaal ve Müler) ve bir
soya sütü iþletmesini (Alpro) içeren firma
yelpazesini de gözler önüne sermektedir.
Raporda deðerlendirilen tüm alanlarda kendi
etiketini kullanan ürünler vardýr. Ancak, daha
ince iþlenmiþ sütlü içecek kategorilerinde
markalar kendi malýna sahip çýkmakta ve özel
sütlü içecekler, yoðurtlu içecekler, tek porsiyonluk
iþlevsel sütlü içecekler ve mandýra ürünü olmayan
sütler alanýnda baskýn olmak istemektedir.
Yeni ürün geliþtirme
Süt ve sütlü ürünler sektöründeki mevcut NPD
seviyeleri çok yüksektir ve son zamanlardaki
geliþmeler arasýnda yaþlanmayý önleyen sütler
(Ýtalyada Parma-lat firmasýna ait Jeunesse),
tansiyonu düþüren tek porsiyonluklar (Ýngiltere
ve Ýspanyada sýrasýyla Unilevere ait Flora
pro.activ Blood Pressure ve Iparlata ait Kaiku
Vita) ve karýþýk soya sütü ve meyve suyu
içecekleri (Ýngiltere ve Almanyada Alproya ait
Soya & Fruit) sayýlabilir.
Geliþmedeki itici güç saðlýktýr. Ýmalatçýlar aromalý
sütler ve yoðurtlu içecekler gibi geleneksel
olarak çocuklarýn kalesi olmuþ kategorilere daha
çok sayýda yetiþkin tüketici çekebilmek için
saðlýk mesajlarýndan giderek daha çok
yararlanmaktadýr. Probiyotikler ve prebiyotikler,
vitaminler ve mineraller, omega-3 yað asitleri

ve bitki sterolleri gibi saðlýklý bileþenlerin
eklenmesi ve yað ve þekerin azaltýlmasýyla bazý
sütlü içeceklere deðer katýlmýþ ve yetiþkinlerin
dikkati çekilmiþtir.
Gösterdiði performans ile saðlýða verilen
önemdeki artýþa iþaret eden bir sektör de tek
porsiyonluk iþlevsel sütlü içeceklerdir. Bu
kategorinin öncüsü olan probiyotik dozluk mini
þiþelere ek olarak, son zamanlarda kolesterolü
düþürme, zayýflama ve tansiyonun kontrolü gibi
alanlarda geliþmeler olmuþtur.
Avrupa süt ürünlerinde uluslararasý alandaki
yeniliðin merkezidir ve bölge dýþýndaki NPDye
bakýldýðý zaman Avrupalý tüketicilerin bilmediði
pek bir þey bulunmaz. Her ikisi de ABDdeki
faaliyet alanlarý olan iþlevsel bileþenler (örneðin
omega-3ler veya bitki sterolleri) içeren soyalý
veya pirinçli içecekler ile karbonhidrat içeriði
düþük yoðurtlu içecekler istisna oluþturur.
Bunlarýn birincisi Avrupalý tedarikçiler için
potansiyel bir geliþim alanýdýr ama ikincisinin
Avrupalý tedarikçiler tarafýndan araþtýrýlma
olasýlýðý düþüktür. Düþük karbonhidrat fenomeni
ABD dýþýnda hiçbir zaman fazla ilgi çekmemiþtir
ve hatta orada bile artýk eskisi kadar ilgi
görmemektedir.
Ürün geliþimini etkileyen faktörlerden biri de
pratikliktir ve ayaküstü tüketim için tek
porsiyonluk þiþelerde veya kutularda piyasaya
sürülen aromalý sütlerin, sütlü içeceklerin ve
yoðurtlu içeceklerin sayýsý giderek artmaktadýr.
Bu tür ambalajlý ürünlerin piyasaya çýkmasýyla
birlikte sütlü içeceklerin diðer alkolsüz içeceklerle
rekabet edebilir hale gelmesi de büyümeyi
etkileyen faktörler arasýnda olmuþtur.
Tüketicilerin daha saðlýklý içeceklere yönelmesiyle
beraber, daha besleyici olan sütlü içeceklerin
piyasada yerleþik alkolsüz içeceklerle ve son
moda saðlýklý alkolsüz içeceklerle adil bir ortamda
rekabet edebilir olmasý büyük önem kazanmýþtýr.
Avrupadaki Tek Porsiyonluk
Sütlü Ýçecekler pazarýnýn deðeri ve bulunduðu
ülkeler (milyon Euro)

Ülke
Almanya
Ýngiltere
Ýspanya
Fransa
Ýtalya
Belçika
Hollanda
Tablo.2
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Deðer
330
273
266
200
160
55
40
Kaynak: Leatherhead Food International
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