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ASD HABERLER 

Küresel Ambalaj Sektörünün Nabzının Tutulduğu 
WPO Toplantısına ASD Damgası 
Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) Sonbahar Toplantısı bu yıl Sri 
Lanka Ambalaj Enstitüsü (SLIP) katkılarıyla 17-21 Kasım 2014 
tarihleri arasında Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da 
gerçekleştirildi. Toplantı, dünya çapındaki önemli ambalaj 
kurumlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi.  
Toplantının ilk günü komiteler, ikinci günü WorldStar 2015 Jürisi 
ve son günü ise WPO Genel Kurulu bir araya geldi. Etkinliklerde 
birçok ülkeden ambalaj sektörü derneklerinin temsilcileri fikir 
alışverişinde bulundular. 
ABD, Avustralya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, 
Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, İngiltere, İsveç, Kenya, 
Kore, Singapur, Sri Lanka ve Türkiye’nin katıldığı toplantılarda 
WPO’nun mevcut ve gelecek dönem ki çalışmaları ele alındı. 
Hatırlanırsa WorldStar 2012 Öğrenci Yarışması’nda ilk üç derece; 
WorldStar 2013 Öğrenci Yarışması’nda ise ilk üç derecenin ikisi 
Türk öğrencilerin olmuştu. Bu yıl da Türk öğrencilerimize bu 
geniş yelpaze içerisinde büyük başarılar diliyoruz. 
Ayrıca WorldStar yarışmasına katılan tüm firmaları ve 
kazananları ayrıca tebrik ediyoruz. WPO Sri Lanka etkinlikleri 
kapsamında, Sri Lanka Ulusal Ambalaj Yarışması Lanka Star ödül 
töreni ve yaklaşık 300 katılımcının yer aldığı Dünya Ambalaj 
Kongresi – World Packaging Congress de gerçekleştirildi. ASD 
Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan, bu kongrenin tek hanım 
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ASD, tüm dünyadan 300 ambalaj 

uzmanının katıldığı WPO Kongresi’nde 
“Ambalaj ve Sürdürülebilirlik” temalı bir 

sunum yaptı. 

Dünya Ambalaj Ay Yıldızlarını Seçiyor 
 
Türkiye'nin kendi alanında en önemli ambalaj 
yarışması olan Ambalaj Ay Yıldızları 2015 yılı 
başvuruları Şubat ayında başlıyor. Bu yıl 6.sı 
düzenlenecek olan  ve ulusal bir marka haline 
gelen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasına bu yıldan 
itibaren yurt dışından ürünler de katılabilecek. Yani 
Ambalaj Ay Yıldızları uluslararası olacak ve Dünya 
Ambalaj Ay Yıldızları seçilecek. 
Yarışmaya ambalaj üreticileri, ambalaj tasarımcıları, 
gıda ve gıda dışı her türden tüketim ve endüstriyel 
amaca yönelik ambalajlı ürünü ve/veya bunların 
satış noktasındaki sergileme ve sunum ürünlerini 
kendileri ya da diğer işletmeler aracılığı ile üreten 
ya da ürettirerek piyasaya süren marka sahipleri şu 

Türkiye'nin kendi alanında en önemli ambalaj 
yarışması olan Ambalaj Ay Yıldızları 2015 yılı 

başvuruları Şubat ayında başlıyor.  

konuşmacısı olarak “Ambalaj ve Sürdürülebilirlik” temalı 
“Packaging, Biodegradables & How We Reduce Plastic Bags?” 
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunuma ulaşmak isteyenler 
asd@ambalaj.org.tr e-posta adresinden Derneğimizle iletişime 
geçebilir.  

kategorilerde katılabiliyor: Gıda, İçecekler, Elektronik ve Elektrikli Eşya, Sağlık ve Güzellik Ürünleri, Ev – Otomotiv – Ofis Araç ve 
Gereçleri ile İhtiyaç Malzemeleri, Diğer Gıda Dışı Ürün Ambalajları, Tıp ve Eczacılık Ürünleri, Endüstriyel ve Taşıma Ambalajları, 
Ambalaj Malzemeleri, Satış Noktası Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri, Fleksibıl Ambalajlar, Grafik Tasarım… 
ASD tarafından organize edilmekte olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasında dereceye giren Altın Ödüller arasından TSE işbirliği ile 
Altın Ambalaj Ödülleri de verilecek. Ödülleri 11 Eylül 2015’te Shangri-La Bosphorus İstanbul’da dağıtılacak olan yarışmanın 2014 
sonuçlarını içeren Ambalaj Ay Yıldızları 2014 Katalogu'nu internet üzerinden görüntülenebiliyor. Ambalaj sektörünün değerli 
temsilcilerini, marka sahiplerini ve tasarımcıları bir araya getiren sektörün bu özel gecesine sponsor olmak isteyen firmaların Ödül 
Töreni Sponsorluk dosyasını inceleyerek, ASD ile (cihandag@ambalaj.org.tr) iletişime geçebiliyor. 
 
 
 

http://v4.pimailer.com/_rotator.asp?t={CB999786-CAC8-4B5F-A2B8-6AE596758B39}&U={80227E75-0A1F-447F-A338-D35F1D4D7849}&E=cb999786-cac8-4b5f-a2b8-6ae596758b39&EM=cihandag@ambalaj.org.tr&RURL=http://wwwambalajayyildizlaricom.c.sadecehosting.com/uploads/pdf/ayy2014full.pdf
http://v4.pimailer.com/_rotator.asp?t={CB999786-CAC8-4B5F-A2B8-6AE596758B39}&U={80227E75-0A1F-447F-A338-D35F1D4D7849}&E=cb999786-cac8-4b5f-a2b8-6ae596758b39&EM=cihandag@ambalaj.org.tr&RURL=http://www.ambalaj.org.tr/files/downloads/ASD-AAYY2015Sponsorluk.pdf
http://v4.pimailer.com/_rotator.asp?t={CB999786-CAC8-4B5F-A2B8-6AE596758B39}&U={80227E75-0A1F-447F-A338-D35F1D4D7849}&E=cb999786-cac8-4b5f-a2b8-6ae596758b39&EM=cihandag@ambalaj.org.tr&RURL=http://www.ambalaj.org.tr/files/downloads/ASD-AAYY2015Sponsorluk.pdf
http://v4.pimailer.com/_rotator.asp?t={CB999786-CAC8-4B5F-A2B8-6AE596758B39}&U={80227E75-0A1F-447F-A338-D35F1D4D7849}&E=cb999786-cac8-4b5f-a2b8-6ae596758b39&EM=cihandag@ambalaj.org.tr&RURL=http://www.ambalaj.org.tr/files/downloads/ASD-AAYY2015Sponsorluk.pdf
mailto:tulaycetin@ambalaj.org.tr
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Avrasya Ambalaj Fuarı 2015’te Hangi  
İlklerle Karşılaşacaksınız? 
Avrasya Bölgesi'nin her yıl düzenlenen en büyük ambalaj fuarı 
olan İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı’nda 2015 yılı 
takvimi netleşti. ASD-Reed Tüyap işbirliğinde önümüzdeki yıl 
21.’incisi düzenlenecek fuar 22-25 Ekim 2015 tarihleri arasında 
gerçekleşecek.  
Fuarda bu yıl katılımcıları pek çok yenilik bekliyor. Avrasya 
Ambalaj Fuarı 2015’te, diğer yıllardan farklı olarak; ambalaj 
sektörü ve hizmet verdiği endüstrileri bir arada bulabileceğiniz 
Printpack Baskı Teknolojileri Özel Bölümü’nde; baskı 
sanayisindeki son akımları ve yeni baskı teknolojilerini 
görebileceksiniz. 
 

Printpack Baskı Teknolojileri Özel Bölümü  
Katılımcılarına; hedef pazarlardan yeni iş fırsatları geliştirme ve 
aynı zamanda mevcut bayilik ilişkilerini güçlendirme olanağı 
sağlayacak olan printpack baskı teknolojileri özel bölümü, Avrasya 
Ambalaj Fuarı’nın 21 yıllık gücü ile gerçekleşirken, 
katılımcılarımızın doğru hedef kitle ile aynı çatı altında 
buluşmasına fırsat tanıyacak. 
2014 yılında yenilenen web sitesinin yakında, katılımcılar ve 
ziyaretçiler doğrudan web sitesine giriş yaparak, mesajlar ve 
randevu sistemi üzerinden birbirileri ile iletişim halinde 
olabilecekler. Ayrıca yeni devreye alınacak mobil uygulama da bir 
sonra fuarda hazır olacak. Ziyaretçilerin; katılımcıları bulmak, 
salonlar arasında gezinmek ve sosyal medya aracılığıyla iletişim 
halinde olmak bu mobil uygulamayı indirmeleri yeterli olacak.  
2014 yılında yüzde 65 artan “Uluslararası Alım Heyeti” katılımının 
2015’te çok daha artması bekleniyor.  her yıl gelişmekte olan kilit 
pazarlardan üst düzey karar verilerin dikkatini çeken Avrasya 
Ambalaj Fuarı’nda, 2015 yılında alım heyeti/katılımcı eşleştirme 
programı ile katılımcıların en uygun müşterileri ile buluşması 
sağlayacak.  (www.packagingfair.com) 
 
 
 

Avrasya’nın En Büyük Ambalaj Fuarı İçin  
2015’e  Özel Uygulamalar 
• Mobil Uygulama ile iletişim ve etkileşim  
• Web Sitesi üzerinden randevu alma 
• Elit+ ile Karar Alıcılarla Tanışın 
• Sosyal Medyaya özel Sürprizler 
• Printpack Baskı Teknolojileri Özel Bölümü 
 

ASD Ambalaj Akademisi’nde Gündem  

Müşteri İlişkileri 
2014 yılında eğitimlerine ASD Ambalaj Akademisi olarak 
devam eden olan Ambalaj Sanayicileri Derneği‘nde (ASD), yılın 
son eğitimi 17 Aralık 2014 Çarşamba günü gerçekleştirildi. ‘ISO 
10002 - Müşteri Şikayeti -Müşteri Memnuniyeti Yönetimi’nin 
konu alındığı eğitim Sinan Polater tarafından gerçekleştirildi ve 
aşağıdaki başlıklara yer verildi: 
“Müşteri İlişkileri Yönetimi”nde müşteri şikâyetlerinin önemi, 
müşteri tatmininin temel unsurları - kazan -kazan ilişkisi, 
müşteri şikayeti yönetimi - iş akışı - sistematik yaklaşım, ISO 
10002 standardı şartları, müşteri memnuniyetinin yeniden 
sağlanması için taktikler - fark yaratma, örnek olaylar ve 
uygulamalar… 2015 eğitim programlarımızla ilgili bilgi almak 
için bizimle iletişime geçebilirsiniz. www.ambalaj.org.tr  

ASD Ambalaj Akademisi  2014 yılını ‘ISO 
10002 - Müşteri Şikayeti -Müşteri 

Memnuniyeti Yönetimi’  eğitimi ile 
tamamladı.  

http://www.packagingfair.com/
http://www.packagingfair.com/
http://www.packagingfair.com/
http://www.ambalaj.org.tr/
http://www.ambalaj.org.tr/
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‘Cam Yeniden Cam’ Projesine Ödül 

sayesinde 3 yılda 390 bin ton 
cam şişenin çöpe gitmesi 
önlendi. Piyasaya sürülen 
camın geri dönüş oranı, ‘Cam 
Yeniden Cam’ projesi 
sayesinde bu oran 2013’te 
yüzde 16’ya ulaştı. Anadolu 
Cam’ın 2014 yılı hedefi bu 
oranı yüzde 19’a çıkarmak.  

  

Petkim 
Kapasitesini 
Yüzde 13 Arttırdı 
Petkim Petrokimya 
Holding A.Ş. yıllık 
üretim kapasitesini 
yüzde 13 arttıran 
115 günlük 
duruşunu 
tamamladı.  

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 14. Çevre ve Enerji Ödülleri 
sahiplerini buldu. İSOV Akatlar Mesleki Eğitim 
Kompleksi’nde düzenlenen törenle 5 kategoride toplam 18 
ödül dağıtıldı. Ambalaj sektöründen 4 firma ödüle layık 
görüldü. İSO’nun 1995 yılından bu yana çevre alanında 
verdiği, bu yıldan itibaren Çevre ve Enerji Ödülleri olarak 
adlandırılan etkinlikte, firmalar 2013 yılına ait ürün ve 
projeleri ile yarıştı. Jüri, firmaların çevre faaliyetlerini 
detaylı şekilde incelerken, iklim değişikliğine neden olan 
sera gazlarının takibine ilişkin uygulamaları ön planda 
tuttu. 

KASAD Üyeleri Bir  
Araya Geldi  
Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(KASAD) tarafından düzenlenen üyelere 
yönelik tanıtım toplantısı 5 Kasım 2014 
tarihinde Duran Makina’nın ev 
sahipliğinde Yelken Restoran’da 
gerçekleşti. Duran Makina Genel 
Müdürü Abdürrahim Küçükaras 
tarafından yapılan sunumda, firmanın 
sektörel çözümleri katılımcılarla 
paylaşıldı. 

14. Çevre ve Enerji Ödülleri’nden 
Ambalaj Sektörüne Dört Ödül 

Mondelez Üretim Kapasitesini 
Yüzde 20 Artırıyor  
Çikolata, bisküvi, sakız ve şekerleme 
şirketi Mondelez International Gebze 
Fabrikası’na kapasite artırımı için 24 
milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. 
Yeni yatırım ile fabrikaya üretimden 
paketlemeye kadar uzanan yeni bir hat 
eklenecek ve böylelikle fabrikanın 
üretim kapasitesi yüzde 20 artacak. 
Kaynak: (Dünya Gazetesi) 

Anadolu Cam’ın camın geri dönüşümü konusunda toplumsal 
farkındalığı artırmayı hedefleyen ‘Cam Yeniden Cam’ projesi, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 
düzenlenen ‘2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’ 
kapsamında ‘Sürdürülebilirlik Ödülü’ne layık görüldü. Proje  

Etilen ve PTA fabrikalarında toplam 144 milyon dolar yatırımla 
gerçekleştirilen kapasite artışı sonrası Petkim’in yıllık brüt üretim 
kapasitesi 3,2 milyon tondan 3,6 milyon tona ulaştı.  
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, yapılan kapasite 
artışı yatırımının bağımsız bir fabrika yatırımına yakın değere 
sahip olduğunu belirtti. Önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini ve 
tarihi bakım dönemini geride bıraktıklarını ifade eden Korkut, 
yapılan yatırımın etkisinin yılın son aylarından itibaren görülmeye 
başlanacağını dile getirdi.  
Ana ürün olan etilenin üretildiği Etilen Fabrikası kapasitesinin 
yıllık 520 bin tondan 588 bin tona ulaştığını belirten Korkut, 
böylece enerji ve hammadde birim tüketimlerinin azaltıldığına ve 
operasyonel verimliliğin artırıldığına dikkat çekti. Korkut, Etilen 
fabrikasının tesisteki diğer fabrikalara ara ürün sağladığını 
belirterek, yapılan yatırım ile birlikte Türkiye’nin cari açığına 
pozitif katkı yapacak bir tesisi devreye almaktan memnuniyet 
duyduklarını dile getirdi.   

Coca-Cola Türkiye’de 50. 
Yıldönümünü Kutluyor  
 Coca-Cola’nın Türkiye’deki 50. yılına özel 
olarak yapılan ekonomik etki analizine 
göre, Coca-Cola Türkiye Sistemi, ana 
operasyonları, tedarikçileri ve müşterileri 
aracılığıyla, doğrudan ve dolaylı olarak 
118 bin kişilik istihdam etkisi sağlıyor. 
Araştırmaya göre, şirketin yarattığı her 1 
TL, ülke ekonomisine 6.8 TL olarak 
yansıyor. Kaynak: (Dünya Gazetesi) 
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MAKRO EKONOMİK GÖRÜNÜM 

Sanayi üretimi (mevsim etkilerinden 

arındırılmış) Kasım 2014’te bir önceki aya 
göre yüzde 0,1 düşerek 120,4 seviyesine 
geriledi. Sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde; Kasım ayında bir önceki aya 
göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 0.8 artarken, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 0.3 azaldı, elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.5 arttı.. 
2014 yılı Aralık ayında imalat sanayi 
genelinde kapasite kullanım oranı, ise bir 
önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,6 
seviyesinde gerçekleşti. 
 

İhracat 2014 yılı Kasım ayında, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 
düşerek 13,1 milyar dolara düştü.  İthalat 
ise yüzde 0,2 artarak 21,4 milyar dolar 
olarak seviyesine ulaştı. Kasım ayında dış 
ticaret açığı yüzde 15,8 artarak 8,3 milyara 
yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
oluşturulan  verilere göre ihracatın ithalatı 
karşılama oranı 2014 Kasım ayında yüzde 
61,2’e düştü. Yılın 11 ayında ise  dış ticaret 
açığı yüzde 15,5 azalarak 75 milyar 965 
milyon dolara geriledi.  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, 2014 yılı 

Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 
0,76 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 6,36 artış, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 6,36 artış, 12 aylık 
ortalamalara göre ise yüzde 10,25 arttı.   
Tüketici Fiyat Endeksi, 2014 yılı Aralık 
ayında bir önceki aya göre yüzde 0,44 
düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
yüzde 8,17, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 8,17 artış ve 12 aylık ortalamalara 
göre yüzde 8,85 artış gösterdi. 

Tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir 
önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azaldı; 
Kasım ayında 68,7 olan endeks, Aralıkta 
67,7’ye geriledi. Kasım ayında 90,5 olan 
genel ekonomik durum beklentisi endeksi 
ise  yüzde 1,4 artarak, Aralık ayında 91,8’e 
yükseldi.  
Reel Kesim Güven Endeksi ise kasım ayında 
bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak 101,2 
puana geriledi. İçinde bulunduğu sanayi 
dalındaki genel gidişat konusunda bir ay 
öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu 
belirtenlerin oranı yüzde 10,2’ye oldu. 
 

Kaynak: TUİK-Merkez Bankası 
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ÜRÜN POSTASI 

Yönetim Yeri: ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneği 
Koşuyolu Katip Salih Sokak No. 13 Kadıköy - İSTANBUL 

Tel: (0216) 545 49 48 Faks: (0216) 545 49 47 
 

Bültenimiz ayda bir yayınlanır. Bültenimizde yer alan yazılar 
bilgi amaçlı verilmektedir. Bu bilgilerin içeriği ve bunlardan 

hareketle gerçekleştirilen işlemlerden herhangi bir 
sorumluluk kabul edilmez.  

Ambalaj Bülteni ile ilgili soru ve önerilerinizi 
asd@ambalaj.org.tr adresine iletebilirsiniz.  

www.ambalaj.org.tr  
 
 

İmtiyaz Sahibi 
Ambalaj Sanayicileri Derneği adına Sadettin KORKUT 

 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Aslıhan ARIKAN 
 

Yayına Hazırlayanlar 
Cihan  DAĞ 

Emre ERDOĞAN 
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Beta Tea’den Yılbaşına Özel Ambalaj  
Beta Tea, yeni yıl için hazırladığı hediyelik “Wish” koleksiyonunu, özel tasarım 
çam ağaçlarıyla sergiledi. Yılbaşı süslerinden esinlenilerek tasarlanan “Wish” 
koleksiyonu her biri ayrı dileği temsil eden altı küreden oluşuyor. Yılbaşına özel 
hediyelik ambalajlar tasarımıyla piyasaya sürülen seride sağlık, barış, para, 
mutluluk, başarı ve sevgi temalı yeni yıl dilekleri çay ambalajının içerisinde 
tüketicilere sunuluyor.  

Canbebe, yeni Extra Soft ıslak havlu 
paketini “kapaklı” yeni ambalajıyla 
annelerin beğenisine sundu. 
Canbebe’nin “kapaklı” özel mat 
ambalajındaki, alkol ve paraben maddesi 
içermeyen Extra Soft ıslak havlu, bebeğin 
hassas cildini nemlendirmeye yardımcı 
olurken; yumuşak petek dokusuyla da 
cildi koruyor.  Can Bebe’nin el, yüz ve alt 
temizliğinde de rahatlıkla kullanılabildiği 
ifade ediliyor.  

Eyüp Sabri Tuncer, Doğal Zeytinyağlı El ve 
Vücut Kremi’ni online mağazasında satış 
sundu. Eyüp Sabri Tuncer, 40 ml’lik 
ekonomik ambalajında yalnızca 2,75 TL 
tanıtım fiyatıyla müşterileriyle buluşturuyor. 
Tekli veya 12’li set halinde avantajlı 
seçenekler sunan ürün paraben içermeyen 
doğaya saygılı özel bir formüle sahip. 

Can Bebe’den Yeni Kapaklı 
Ambalaj Eyüp Sabri Tuncer El Kremini 

Satışa Sundu 

Keskinoğlu’nun yeni ürünü olan Pratik Tavuk Suyu, 
tüketiciyle geçtiğimiz aylarda buluştu. Ambalajında 
ağırlıklı olarak sarı renklerin kullanıldığı ürün renkli 
tasarımıyla dikkat çekiyor. 360ml’lik ambalajda satışa 
sunulan Keskinoğlu Tavuk Suyu, özellikle kış aylarında 
soğuk algınlığına iyi geldiği bilinen tavuk suyu çorba 
yapmak isteyenler için birebir.  

Tavuk Suyu Metal Ambalaja Girdi 

mailto:asd@ambalajh.org..tr
http://www.ambalaj.org.tr/

