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ASD HABERLER

ÜRÜN
POSTASI

Kozmetik
Yönetmeliği
Değişti
Kozmetik ürünlerin, teknik
özelliklerine ilişkin yeni düzenlemeler
geçtiğimiz Temmuz ayında Resmi
Gazete’de yayımlandı.

Devamını Oku

DÜNYADAN
GÖRÜNÜM
Üretimin Geleceği
Kişiselleştirmede
Saklı
Deloitte tarafından hazırlanan
”Üretimin Geleceği” adlı
yayın gelecekte bizleri nelerin
beklediğine ışık tutuyor.

Yarışma
Sonuçları Açıklandı
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 6’ncısı
düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın şampiyonları
belli oldu. Katılan 169 ambalajın 9 farklı kategoride
değerlendirildiği yarışmada 88 ambalaj ödül aldı.

Avrasya’nın En Büyük Fuarı
için Geri Sayım Başladı
Avrasya Ambalaj Fuarı, 22 - 25 Ekim 2015
tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
kapılarını açacak.
Devamını Oku

MAKRO EKONOMİK GÖRÜNÜM

Devamını Oku

Devamını Oku

Devamını Oku

Devamını Oku

Ekonomik Güven
Endeksi Eylül’de
yüzde 16,7 düştü.

Akçaağaç Şurubu
Markasından
3 Yeni Ürün

%
16,7

Ağustos 2015’te
İhracat Yüzde
2,8 azaldı.
Devamını Oku

%
2,8

Doğadan
Büyüklere Sağlıklı
Meyve Molası
Devamını Oku

İmalat sanayi
kapasite kullanım
oranı Eylül’de
yüzde 1,1 arttı.
Devamını Oku

Konulara tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

Ambalaj e-Bülteni Eylül 2015 01

İÇİNDEKİLER

ASD HABERLER

Yarışma
Sonuçları Açıklandı
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın şampiyonları belli oldu. Katılan 169
ambalajın 9 farklı kategoride değerlendirildiği yarışmada 88 ambalaj ödül
aldı. Bu yıl ilk kez yurt dışı başvuruların kabul edildiği yarışmada bir ödül
de İsviçre’ye gitti.
Doğu ve Güneydoğu’da yaşanan terör eylemleri ve ulusumuzu yasa
boğan şehitlerimizin aziz hatıralarına saygı nedeniyle ödül töreni ileri bir
tarihe ertelenen Ambalaj Ay Yıldızları 2015 Yarışması’nın şampiyonları
açıklandı. ASD Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut, bu yılki yarışma
sonuçlarıyla ilgili şu bilgiyi verdi: “ASD olarak sektörümüzün uluslararası
pazarlarda daha rekabetçi bir konuma gelebilmesi ana hedeflerimizden
biri. Ulusal bir marka haline gelen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmamızı bu
yıl yurt dışından ürünlerin katılımına da açtık. Uluslararası bir yapıya
kavuşan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmamız ile Türkiye, artık Dünya
Ambalaj Ay Yıldızlarını seçecek. Önümüzdeki yıllarda Yarışmamıza yurt
dışından katılımların artmasıyla Türkiye’yi ambalajda sadece bölgesel
değil küresel bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefleniyoruz.”
Ödül Töreni tarihi daha sonra ASD tarafından açıklanacak olan yarışmada
dereceye giren firmaların listesine internet sitemizden ulaşabilirsiniz:
www.ambalaj.org.t r/ www.ambalajayyildizları.com

169

Başvuru
Sayısı

16

Altın
Ödül

20

Gümüş
Ödül

18

Bronz
Ödül

34

Yetkinlik
Ödülü

3

Altın Ambalaj
Ödülü
(TSE İşbirliği ile)

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması 2015 Ödül Töreni, aşağıda sıralanan
kurumların değerli katkılarıyla gerçekleştirilecektir:
Altın Sponsor: Sarten Ambalaj
Gümüş Sponsor: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Bronz Sponsorlar: Deren Ambalaj, Jokey Plastik, Şişecam Cam Ambalaj Grubu
Yaka Kartı Sponsoru: Özler Plastik
Yarışma Kitapçığı Sponsoru: Can Sigorta
Basın Sponsorları: Marketing Türkiye, Ambalaj Dünyası, Ambalaj e-Bülteni, Pack Converting

APF 39. Genel Kurulu, 03-05 Aralık 2014 tarihinde
Filipinler’in başkenti Manila’da bir araya gelmişti.

Asya Ambalaj Federasyonu

İstanbul Toplantısı İçin
Geri Sayım Başladı

ASD, 23-27 Kasım 2015 tarihleri
arasında Asya geniş alanında yer
alan 16 ülkeden ambalaj sektörü
temsilcilerini ve işadamlarını
ağırlamaya hazırlanıyor.
Asya Ambalaj Federasyonu (APF) 40. Olağan
Genel Kurulu ve Etkinlikleri ASD öncülüğünde ve
Asya Ambalaj Federasyonu desteğiyle İstanbul’da
gerçekleştirilecek. 23 - 27 Kasım 2015 haftası APF
40. Olağan Genel Kurulu, AsiaStar Ambalaj Yarışması
Jüri Toplantısı ve Ödül Töreni ile bir günlük B2B iş
görüşmeleri organize edilecek. Asya kıtasının önde
gelen ambalaj malzemeleri ve ambalaj makineleri
sektörlerinin temsilcilerinden oluşan işadamları
heyetlerinin katılacağı ikili iş görüşmelerine katılımı
kesinleşen APF üyesi olan ülkeler şu şekildedir:
Bangladeş, Çin, Endonezya, Filipinler, Hindistan,
Japonya, Kore, Singapur, Sri Lanka, Tayland,
Türkiye ve Vietnam. APF’ye henüz üye olmayan İran,
Kazakistan ve Rusya Federasyonu’ndaki Ambalaj
Sektörü temsilcileri de Türkiye (Ambalaj Sanayicileri
Derneği) tarafından bu etkinliklere davet edilecek.
Asya Ambalaj Sektörü temsilcilerini bir araya
getirecek olan organizasyona sponsor olan kuruluşları
temsilen 2 kişi 1 hafta sürecek tüm etkinliklere
ücretsiz katılarak, davetli ülkelerden ambalaj
sektörü temsilcileri, sanayiciler, işadamları ve ilgili
kurumların/Bakanlıkların temsilcileri ile temasta
bulunabilecekler.
Siz de bu önemli etkinlikte markanızla yer
almak istiyorsanız Derneğimiz İş Geliştirme ve
Organizasyonlar Koordinatörü Cihan Dağ ile
(cihandag@ambalaj.org.tr) iletişime geçebilirsiniz.
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Avrasya’nın En Büyük Fuarı
için Geri Sayım Başladı
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve
Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. işbirliği ile
Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD),
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)desteklerini de alarak gücüne
güç katan, bölgesinin her yıl düzenlenen
en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan
Avrasya Ambalaj Fuarı, 22 - 25 Ekim
2015 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde kapılarını açacak.Bu sene

21.’si düzenlenen Avrasya Ambalaj
Fuarı’nda; her ürüne hayat veren
ambalaj ürünlerine, ambalaj makine ekipmanlarına ve gıda işlemeye yönelik
çözümler bir arada sergilenecek ve
birçok sektör; yatırımları ve ürünleri için
çözüm bulacak. 42 ülkeden 1200’den
fazla yerel ve uluslararası katılımcısı,
93 ülkeden 50 binin üzerinde nitelikli
ziyaretçisiyle her yıl daha da büyüyen
Ambalaj Fuarı; gıda ve gıda dışı tüm
endüstrilerin çözüm arayışları ve
yatırımları için bölgesinin en çok tercih
edilen ticari buluşma noktası olmaya
devam ediyor.

Güçlü Ortaklıklar, Uzun Vadeli ve
Katma Değer Yaratan Yatırımlar
“2014 yılında; 93 ülkeden 50binin
üzerinde ziyaretçiyi ve 42 ülkeden 1200
civarındaki katılımcıyı bir araya getiren
Avrasya Ambalaj Fuarı; bu sene baskı
teknolojileri alanında yepyeni ve özel bir
bölüm olan printpack’i de kapsamına
dâhil ederek; ambalaj sektörünün
ve hizmet verdiği tüm endüstrilerin
buluşma noktası olmaya devam edecek.
Bilgi için: packagingfair@reedtuyap.com.tr

Avrasya Ambalaj Fuarı Tüm Ürün Gruplarını Kapsıyor
Avrasya Ambalaj Fuarı Grup Başkanı Berkan Öner; “Bu sene Tüyap fuar alanına gelen ziyaretçilerimiz,
öne çıkan ürün grupları olarak; ambalaj ürünleri, tamamlayıcı ambalaj ürünleri, ambalaj makineekipman ve yan sanayi, printpack - baskı teknolojileri özel bölümü gıda-içecek-ilaç-kozmetik-gıda dışı
tüketim ürünleri ve endüstriyel ürünlere yönelik ambalaj makineleri, gıda işlem makineleri (içecek ve
sıvı gıda teknolojileri, et ve et ürünleri teknolojileri, DairyTech - süt ve süt ürünleri teknolojileri, yaş
sebze meyve üretim teknolojileri, bakliyat işleme teknolojileri, soğutma ve lojistik teknolojileri) ve
SweetTech – çikolata, şekerleme, bisküvi, kuruyemiş ve pastacılık teknolojileri makine ve ekipmanları
özel bölümünü bulabilecekler. Tüm ürün gruplarını kapsayan fuarımızda, ziyaretçilerimiz; üretimden
nihai tüketiciye ulaşacak ambalajı seçmede her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.” dedi.

ASD ISO 9001’den Tam Not Aldı
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardı’na uygunluğumuzun tesciline devam
edilmesine 29 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen belge yenileme denetimi
sonucunda karar verildi. Intertek tarafından gerçekleştirilen denetimde
uygunsuzluk bulunmazken, kalite sistemimiz TK 090514-01 numara ile yeniden
tescil edilerek 17 Ağustos 2015 tarihinde yayınlandı. Belgemiz 16 Ağustos 2018
tarihine kadar geçerli olacak.
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Ambalaj Sektörü
6 Ayda 202 Milyon Dolar
Fazla Verdi

Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Sadettin Korkut

Dış ticaret açığı vermeyen ender sektörlerden biri olarak
istikrarlı büyümesini sürdüren Türkiye Ambalaj Sanayi, kuralı
yine bozmadı. 2015’in ilk 6 aylık ihracat/ithalat rakamlarına
göre ambalaj sektörü, dış ticarette 202 milyon dolarlık
fazlaya ulaştı. Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Sadettin Korkut, 2014’ün ilk 6 ayına oranla bu yılın
aynı döneminde miktar bazında ambalaj ihracatının yüzde
14 arttığına dikkat çekti ve Türkiye Ambalaj Sanayicilerinin

küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen yeni pazarlar
kazanmaya devam ettiğini vurguladı. Emtia fiyatlarının tarihi
seviyelere gerilemesinin fiyatlar üzerinde baskı yapması,
Euro/dolar paritesinde yaşanan kayıplar nedeniyle ihracatta
değer bazında yüzde 8 düşüş yaşandığını ifade eden Korkut,
bu gelişmelere rağmen Türkiye ambalaj sanayinin yılın ilk
6 ayında dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine katkı
yapmayı sürdürdüğünü söyledi.

Ambalaj Sanayi Dış Ticaret Verileri ( ilk 6 ay)*

2014 İlk 6 Ay

2015 ilk 6 Ay

İhracat

790 ,6 Bin Ton

696 ,5 Bin Ton

İthalat

924,5 Bin Ton

980,8 Bin Ton

Eşdeğer ithalat
rakamı

1,61 Milyar $

1,82 Milyar $

*miktar bazında

*miktar bazında

İhracattan Önemli Rakamlar

Torba ve
Çuval
İsrail
En fazla Artış (%6)

202 Milyon $

Miktar bazında
en büyük artış
(%32)

Kağıt/
Karton
Ambalaj

Almanya
En fazla ihracat yapılan
ülke (133,9 milyon $)

Miktar
bazında
artış (%29)

İngiltere
En fazla ihracat yapılan
ikinci ülke 120,8 milyon $)

Dış ticaret fazlası

Plastik
Ambalaj

434 Bin
398 Ton 8
(%9)

Irak
(En fazla ihracat yapılan ülke
üçüncü ülke 119,4 milyon $)

%14 İhracatta miktar bazında artış

2015’in ilk 6 ayında en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke
Almanya

Irak

İran

İtalya

Azerbaycan

İngiltere

Fransa

İsrail

Hollanda

Rusya
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Peynir Tebliği
Neler Getiriyor:
Peynirlerin muhafaza,
taşınma ve piyasaya arz
süreçlerinde 10 santigrat
derecenin altında tutulması
zorunlu olacak.
Koyun sütü aroması, keçi sütü
aroması, tereyağı aroması
gibi süt ve süt ürünleri aroma
vericileri kullanılamayacak.

Markette, Pazarda,Çarşıda

Ambalajsız Peynir Satılamayacak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı
düzenlemeyle, 8 Şubat 2015’te Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Peynir Tebliği’nde
uygulama 1 Ocak 2016’da başlıyor. Üretimden
muhafazasına, taşınmasından piyasaya arzına kadar
birçok yenilik getiren düzenlemeye göre, peynir artık
ambalajsız satılamayacak.
Sektör, üniversiteler ve STK’ların görüşleri alınarak uzun süren çalışmalar sonucu Türk Gıda
Kodeksi’ne uygun hazırlanan tebliğ, peynirlerin ambalaja girmesiyle ilgili bir düzen getiriyor.
Buna göre, doğrudan satış için üretilen peynirler ambalajlı şekilde ve hijyen kriterlerini
karşılayan yerlerde piyasaya sunulabilecek. Peynirler, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas
eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne ve Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygun
malzemelerle ambalajlanacak. Uygulamayla ilgili bilgi veren Ambalaj Sanayicileri Derneği
Başkanı Sadettin Korkut, hijyen ve sağlık açısından istismarı çok kolay olan peynir üretimi ve
satışında kontrol çizgilerinin artık daha netleştiğini söyledi. Ambalajsız ürünlerde her zaman
risk bulunduğunu hatırlatan Korkut, şöyle konuştu: “Gelişmiş ülkelerde ambalajsız ürün bulmak
mümkün değil. Açıkta satılan tüm gıda maddelerinin sağlık ve hijyen açısından ambalaja
girmesi gerekiyor” dedi.

Peynir etiketlerinde,
tüketicinin yanılmasına neden
olan ‘köy peyniri’, ‘geleneksel
peynir’, ‘doğal peynir’,
‘çiftlik peyniri’ gibi ifadeler
kullanılamayacak.
En az 120 gün olgunlaştırılmış
kaşar peynirine ‘eski’
denebilecek.
Peynirler tam yağlı, yarım
yağlı, az yağlı ve yağsız olmak
üzere 4 grupta üretilecek.
Çiğ sütten üretilen ve
olgunlaştırılarak piyasaya
sürülen peynirlerin etiketinde,
üretim tarihi, ‘çiğ sütten
üretilmiştir’ ifadesi ve ne
kadar sürede olgunlaştırıldığı
mutlaka görünür şekilde
yazılacak. Pastörize
edilmemiş çiğ sütten üretilen
peynirler en az 4 aylık
olgunlaşma döneminden
sonra satılabilecek.
Beyaz peynirde tuz oranı
azaltılacak.
Küflü peynir üretimi kontrol
altına alınacak.

Ambalaj Dünyası TV Programı, 5 Eylül Cumartesi Bloomberg HT’de Başladı
Ambalaj Sanayicileri Derneği desteğiyle
Blomberg HT TV’de yayınlanacak Ambalaj
Dünyası Programı’nda, sektörümüzden değerli
konuklar eşliğinde Türkiye Ambalaj Sanayinin
tüm konuları ele alınacaktır. Bloomberg HT
Haber Koordinatörü Ali Çağatay’ın sunumuyla
gerçekleşen programın ilk konuğu ise Ambalaj
Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu
Başkanı Sadettin Korkut oldu. Program kaydına
aşağıdan ulaşabilirsiniz: 			
Sadettin Korkut Röportajı /5 Eylül 2015

BloombergHT TV’de, Eylül,
Ekim ve Kasım aylarında
Cumartesi günleri saat
11:00-11:45 arasında
“AMBALAJ DÜNYASI”
programı yayınlanmaya
başladı. Programın
videolarına
www.ambalaj.org.tr
adresinden
ulaşabilirsiniz.
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Kozmetik
Yönetmeliği
Değişti

Değişikler neler getiriyor?
Kozmetik ürünlerin, iç ve dış ambalajlarında yer
alan bilgilerin, silinemez, kolayca görülebilir ve
okunabilir olmaları kaydıyla satışa sunulabilecek.

+5ml

NANO

Kozmetik ürünlerin, insan sağlığına zarar
vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler
ile tüketiciye ulaşmasını sağlamak üzere, sahip
olmaları gereken teknik özelliklerine ilişkin yeni
düzenlemeler geçtiğimiz Temmuz ayında Resmi
Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeler Avrupa Birliği
Kozmetik Tüzüğü çerçevesinde gerçekleştirildi.

Beş gram veya beş mililitre altındaki ambalajlar,
ücretsiz eşantiyonlar ve tek dozluk olan ürünler
hariç, ağırlık veya hacim olarak ambalajlama
anındaki nominal miktar ambalajda belirtilecek.
Nanomateryal içeren ürünlerin 6 ay önce
bildirilmesi, ambalajlarda; ‘nano’ terimine yer
verilmesi gerekecek.
Kozmetik ürünün dayanıklılığını
gösteren bilgi ve sembollere yer
verilecek.
Ürün ve içerikleri hayvanlar üzerinde test
edilemeyecek. Ayrıca hayvanlar üzerinde denenerek
üretilen ithal ürünler de Türkiye’de satılamayacak.
Yapılan değişikliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Superbrands Türkiye Ödülleri Açıklandı
Türkiye’nin Süper markalarına 2014
ödülleri verildi. Superbrands tarafından,
15 Eylül 2015 tarihinde Grand Hyatt
İstanbul Hotel’de gerçekleştirilen ödül
töreni ile Türkiye’nin Süper markalarına
ödülleri verildi. Jürisinde ASD Yönetim
Kurulu Başkanı Sadettin Korkut’un
da yer aldığı Süpermarka seçiminde
şirketin büyüklüğünün yanı sıra,

teknolojisi, yatırımları, iş gücü kalitesi,
yaratıcılığı, markalaşmaya yaptığı
yatırım ve marka devamlılığı, sosyal
sorumluluk projelerine katkısı, çevre
duyarlılığı, etik değerlere uyması ve vergi
sıralamasındaki yeri dikkate alınıyor.
Sonuçlara www.superbrandsturkey.com
adresinden ulaşabilirsiniz.

Belediye Atıklarının
Yönetimi Kongresi
Düzenleniyor
“Belediye Atıklarının Yönetimi: Toplamada
Yöntem, Rol ve Sorumluluklar” başlıklı
kongre, Çevko Vakfı tarafından 6 Ekim 2015
tarihinde düzenlenecek. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye’deki
tüm belediyeleri tek çatı altında toplayan
Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteği ile
düzenlenecek uluslararası kongre, Ankara
Grand Rixos Otel’de gerçekleşecek.

Londra ve Paris Belediyesi’den
Yetkililer Katılacak
Londra, Paris ve Maia Belediyesi
(Portekiz) yetkilerin katılacağı
kongrede; belediyelerde entegre atık
yönetimi, belediyelerin atık yönetimi
konusundaki yasal yükümlülükleri,
belediye atıklarının yönetiminde
yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

gibi Türkiye’de yaşanan güncel
uygulama ve sorunların yanı sıra
Avrupa’da belediye atıklarının nasıl
yönetildiği, iyi uygulama örnekleri ve
belediye atıklarının yönetiminde rol
ve sorumlulukları tartılacak.
Programa kaydınızı
http//cevkokongre.com
adresinden yapabilirsiniz.
Ambalaj e-Bülteni Eylül 2015 06

İÇİNDEKİLER

AMBALAJ SEKTÖRÜNDEN HABERLER

Korsini-Saf ABD’de
Fabrika Açacak
Korozo tarafından 2004 yılında temelleri atılan Korsini-Saf,
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) fabrika kurmaya
hazırlanıyor. İlk fazda 20 milyon dolara mal olacak
yeni tesisin 2016’nın ilk yarısında üretime başlaması
planlanıyor. ABD’nin doğu kesiminde yer alan Tennessee
eyaletindeki Memphis kentinde yer alacak tesis, 10 bin
metrakelik alan üzerinde faaliyet gösterecek. Korsini’nin
ABD’deki yatırım ortağı Kanadalı CCL Industries LLC
ile yüzde 50 ortak olacağı tesiste, tüketim malzemeleri
üzerine etiketleme üzerine hizmet verilecek.

Süt Kuzusu Projesi 3. Yaşını Kutluyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hem okul öncesi yaş
grubundaki çocukların sağlıklı beslenmesine katkıda
bulunmak hem de süt üreticilerini desteklemek
amacıyla başlattığı “Süt Kuzusu Projesi” üçüncü yılını
doldurdu. Belediye, Tireli süt üreticilerinden temin
ettiği sütlerle 2012 yıl Eylül ayında başladığı projede
bugüne kadar 26 milyon litre süt dağıttı. Proje, 2012
yılının Eylül ayında şekil değiştirerek “Süt Kuzusu”na
döndü. Milli Eğitim’in ilköğretim okullarına süt
dağıtma kararı üzerine projesini “0-5 yaş arasındaki
çocukların evlerine kadar süt götürme” şekline
dönüştüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 40 binle
başladığı bu dağıtım ağını her geçen gün genişleterek
116 bin haneye ulaştı. Kaynak: Dünya Gazetesi

Ambalajlı Sütün Serüvenini İzlediniz mi?
Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD),
tarafından ylarda hazırlanan tanıtıcı filmde ambalajlı sütün
hikayesi anlatılıyor. Filmde, UHT (Ultra Hight Temperature –
Ultra Yüksek Sıcaklık) tekniğiyle üretimde çiğ sütün, sağlık
için risk oluşturabilecek bakterilerin yok edilmesi amacıyla
3-4 saniye boyunca yüksek ısıya tabi tutulduğu ve yine
hızlıca oda sıcaklığına soğutulduğu anlatılıyor. Soğutulan süt,
el değmeyen ortamda son tüketim tarihine kadar korunacağı
altı katmandan oluşan özel aseptik ambalajlara dolduruluyor
ve böylece hiçbir katkı maddesi içermeyen uzun ömürlü
UHT içme sütleri, güvenli olarak tüketicilerin kullanımına
sunuluyor. Pastörize ve UHT sütün üretim aşamalarının
anlatıldığı film toplam 4 dakika sürüyor.
Filme ilgili linkten ulaşabilirsiniz.
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DÜNYADAN GÖRÜNÜM

Üretimin Geleceği Kişiselleştirmede Saklı
Deloitte tarafından hazırlanan” Üretimin Geleceği” adlı
yayın gelecekte bizleri nelerin beklediğine ışık tutuyor. Bu
yeni ortamda, büyük üreticilerin konsolide olmaya devam
edeceği ve ölçeklerinden faydalanarak küçük üreticilere
platform sağlayacağı belirtiliyor. Böylece, büyük
oyuncuların etrafında da onların ürünlerini kişiselleştiren
daha niş oyunculardan oluşan bir ekosistem oluşacak.
Bu ortamda iki yeni iş modeli ortaya çıkacak- ürünler
yerine platformlara odaklanılması ve tüketicilere ürün
sahipliği yerine erişim hizmeti sunulması. Üreticiler
ürünleri satmak yerine belirli bir süreliğine ürünlere
erişim sağlayacak ve tüketiciler açısından da ürünler
kullandıkları kadar ödeme yaptıkları birer hizmet alımına
dönüşecek. Yayında ambalaj sektörünü de ilgilendiren
kısımlar mevcut. Bunlardan en önemlisinin akıllı ürünler
olacağı belirtiliyor. Ürünlere sensörlerin entegre edilmesi
ve internetle bağlantılarının sağlanması sıradan ürünleri
“akıllı ürünlere” dönüşecek.
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Değişen değer zinciri ekonomisi: Dijital
teknolojiler, üretici ve tüketici arasındaki
mesafenin kapanmasında etkin rol oynuyor
ve dolayısıyla geleneksel aracı kuruluşlar
işlevsiz kalacak.
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Ürünlerin değişen doğası: Modülerlik ve
bağlanabilirliğe olanak sağlayan teknolojik
gelişmeler, ürünleri standart ürünlerden akıllı
ürünlere çeviriyor.

Değişen üretim ekonomisi: 3 boyutlu
baskı, robotbilim ve malzeme bilimindeki
yeni teknolojiler, daha küçük alanlarda, daha
hızlı, daha uygun maliyetli ve daha küçük
üretim lotları ile üretime olanak sağlayacak.
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Tüketici talebinin değişen doğası:
Tüketiciler kendi özel ihtiyaçlarına cevap
verecek şekilde ürünlerin kendilerine
kişiselleştirilmesini bekliyor. Tüketiciler
giderek daha fazla ürünlerin geliştirilmesinde
ve tasarlanmasında rol oynayacak.
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Üretim Sektöründe Dönüşümü Neler Tetikliyor?

İngilizce yayına ilgili linkten
ulaşabilirsiniz.

Coca Cola’dan Eğlenceli Geri Dönüşüm Projesi
İngiltere’de devam eden Dünya Rugby
Turnuvası’nda Coca Cola, seyircileri geri
dönüşüm konusunda destek olmaya
çağırıyor. İngiltere’nin en büyük Rugby
Stadyumu olan Twickenham’ın girişine
geri dönüşüm makinası koyan Coca Cola,
eğlenceli bir şekilde insanların dikkatini
çekmeyi başardı. Global “Geri Dönüşüm
Mutluluktur” kampanyasının Londra
ayağında, katılımcılar 60 saniye boyunca
atabildiği kadar fazla Coca Cola şişesini
geri dönüşüm kutusundaki ışık yanan
doğru delikten atmaya çalıştı. Kazanan
kişilere yine geri dönüştürülmüş ürünlerden
yapılan hediyeler verildi. 31 Ekim tarihine
kadar sürecek turnuva boyunca Coca Coca
kampanyaya devam edecek.
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Ekonomik Güven
Endeksi Sert Düştü
Ekonomik güven endeksi yüzde 16,7 düşerek
2012 yılından bu yana en düşük seviyeye indi.
58,5 şeklinde açıklanan endeksin Türkiye’nin
büyüme verilerine ilişkin öncü bir gösterge
olarak kabul ediliyor. Buna karşılık imalat sanayi
genelinde kapasite kullanım oranı 2015 yılı Eylül
ayında, bir önceki aya göre 1,1 arttı.
Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde
16,7 oranında azalarak 85,14 değerinden 70,89 değerine düştü.
Ekonomik güven endeksindeki düşüş, endeksi oluşturan tüm güven
endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu
TUİK’in verilerine göre tüketici güven endeksi Eylül ayında bir önceki
aya göre yüzde 6,1 oranında azalarak 58,52 değerine düştü. Perakende
ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,6 azalarak 96,27 değerine
geriledi. Reel kesim güven endeksi yüzde 3,2 azalarak 99,30 değerine
geriledi. Hizmet sektörü ve inşaat sektörü güven endeksleri ise
Ağustos ayına göre sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 2,1 oranında azalarak
97,67 ve 80,37 değerlerine düştü. Bu verilere göre, tüketici güven
endeksi 2009, reel kesim güven endeksi ise 2012’den beri en düşük
seviyelerde… Güven endeksi Türkiye’nin büyüme verilerine ilişkin öncü
bir gösterge olarak kabul ediliyor.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 2015 yılı Eylül
ayında, bir önceki aya göre 1,1 artarak yüzde 75,9 ulaştı. Aynı
dönemde imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış
kapasite kullanım oranı ise 1,0 puan artarak yüzde 75,4’e yükseldi.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre
ise yüzde 1,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış
hesaplamada, temmuzda bir önceki aya göre madencilik ve
taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,2, elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 3,1 arttı,
imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 2,4 geriledi.

İhracat 2015 yılı Ağustos ayında, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde
2,8 azalarak 11,06 milyar dolar, ithalat yüzde 18,2 azalarak 15,95
milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde
39,8 azalarak 8,11 milyar dolardan 4,88 milyar dolara düştü. İhracatın
ithalatı karşılama oranı 2014 Ağustos ayında yüzde 58,4 iken, 2015
Ağustos ayında yüzde 69,5’e yükseldi.
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Ağustos ayında yüzde
44,3 iken, 2015 Ağustos ayında yüzde 44 oldu. AB’ye yapılan ihracat,
2014 yılının aynı ayına göre yüzde 3,4 azalarak 4 milyar 867 milyon
dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke 1,04 milyar dolar
ile Almanya oldu. Onu 825 milyon dolar ile İngiltere ve 518 milyon dolar
ile ABD takip etti. İthalatta ilk sırası 1,96 milyar dolar ile Çin olurken
onu 1,55 milyar dolar ile Rusya ve 828 milyon dolar ile İtalya takip etti.
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ÜRÜN POSTASI
Kartal Gıda’dan Yeni Ürünler
Kartal Gıda markası olan Farina Bella’ya yeni “Light ve Diyabetik”
seçenekleri eklendi. Ambalaj tasarımları B12 Creative Branding
tarafından gerçekleştirilen “Farina Bella Light ve Diyabetik” serisi
“Stevia” ile tatlandırılıyor ve %40 daha az kaloriye sahip. Light serisi
sade ve kakaolu kek karışımından oluşuyor. Diyabetik serisi ise Vanilya
aromalı ve Kakaolu puding seçenekleri ile tüketicilerle buluşuyor.

Akçaağaç Şurubu

Markasından

3 Yeni Ürün

Türkiye pazarında yer almayan
Kanadalı şurup markası 29
Fevrier yeni ürününü satışa
sundu. Aynı zamanda Kanada
bayrağında yer alan ve ülkenin
sembolü olan Akçaağaç, şurubu
ile üç farklı tat ve ambalajda
Kanada, ABD ve Kore’de satışa
sunuluyor. Canlı renklerin
hakim olduğu ambalajlardaki
etiketler djital baskı sonucu
elde edildi.

Yönetim Yeri:
ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği
Koşuyolu Katip Salih Sokak No:13
Kadıköy - İstanbul
Tel:(0216) 545 49 48
Faks:(0216) 545 49 47
asd@ambalaj.org.tr
www.ambalaj.org.tr

Frambuaz ve
Çikolata Dido’da
Buluştu
Dido’nun çikolatası şimdi de
frambuaz ile bir araya geliyor. Dido,
yeni ürününde ferahlatıcı frambuaz
lezzeti ile çikolatayı buluşturup,
çikolata keyfini ikiye katlıyor. Dido,
kıtır frambuaz granülleri içiren
akışkan beyaz kreması, bol çikolata
kaplamasıyla çikolata severlere tatlı
bir deneyim sunacak. Sınırlı sayıda
üretilecek Dido Frambuaz raflarda
yerini aldı.

İmtiyaz Sahibi
Ambalaj Sanayicileri Derneği adına
Sadettin KORKUT

Doğadan
Büyüklere Sağlıklı
Meyve Molası
Doğadan, yepyeni sağlıklı atıştırmalık
ürünü Meyve Molası raflardaki yerini
aldı. Meyve Molası için meyveler en
doğal haliyle püre haline getiriliyor ve
konsantre edilmeden pratik ambalajında
sunuluyor. İlave şeker içermeyen Doğadan
Meyve Molası, 50-60 kalori değerinde.
Yetişkinlere özel meyve püresi olma
özelliği taşıyan ürün; çilek, elma, böğürtlen
ve elma, armut, muz olmak üzere iki farklı
lezzet seçeneğiyle sunuluyor. Tekrar
kapanabilen ambalajıyla; evde, ofiste,
okulda, sporda kısaca her yerde pratik
kullanım sağlıyor.

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Aslıhan ARIKAN
Yayına Hazırlayan
Cihan DAĞ
Emre ERDOĞAN

ISO 9001 CERTIFIED

Ambalaj e-Bülteni ile ilgili soru ve
önerileirinizi ebulten@ambalaj.org.tr
adresine iletebilirsiniz.

ASD Ambalaj Sanayicileri
Derneği’ni sosyla medyada
takip etmek için tıklayınız.

Tasarım 			
www.redev.me

Bültenimiz ayda bir yayınlanır. Bültenimizde yer alan yazılar bilgi amaçlı verilmektedir. Bu bilgilerin içeriği ve bunlardan hareketle gerçekleştirilen işlemlerden
herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
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