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YASEMİN ERKİMEN
editor@plastik-ambalaj.com

EDİTÖRDEN

Değerli okuyucularımız,

AGEV’in hazırlamış olduğu 2020 yılında İSO-İstanbul Sanayi Oda-
sı sıralamasında İlk 500 firma içerisine giren plastik firmaları sektör 
değerlendirme raporu bu sayımızın öne çıkan başlıkları arasında 

yerini alıyor. Rapora göre plastik sektörü İSO 500 listesine 14 firma ile 
girdi ve 356 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektöründe ise, 
İKMİB’in üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve 
teşvik etmek amacıyla bu yıl altıncısını düzenlediği 2020 İKMİB İhracatın 
Yıldızları Ödül Töreni’nde 35 kategoride 175 ödül sahiplerini buldu. 

Plastik sektörünün 2020 yılına ait geniş kapsamlı verilerinin değerlen-
dirme raporunu ve İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde plastik ve 
ambalaj kategorilerinde ödül kazanan firmalarının bilgilerinin yer aldığı 
haberlerimizi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Haziran sayımızın röportaj bölümünde kendi alanlarında iki önemli firma-
yı konuk ettik.

12 farklı ülkede 15 fabrikası, 90 ülkede 2000’i aşkın çalışanı ile plastik 
enjeksiyon üretimi alanındaki faaliyetlerine uzun yıllardır başarılı bir şekil-
de devam eden Jokey Turkey Ambalaj Bölge Satış Müdürü Betül Uzer ve 
plastik sektörünün ihtiyaç duymuş olduğu enjeksiyon makinesi ve yardım-
cı ekipmanlarının tedariki konusunda hızlı ve güvenilir çözümler üreten 
Plastec Makina Firma Sahibi Emre Karabulut ile röportaj gerçekleştirdik. 

Dergimizin editoryal takvimindeki Haziran ayı konularına yönelik olarak 
Geri Dönüşüm ve Plastik Kırma Teknolojisi ile bir dosya çalışması hazırla-
dık. Dosya konumuz kapsamında faaliyet gösteren Wittmann Battenfeld, 
Sena Makina, Tepro Makine, İnan Makine, P2B Makina ve Lineplas fir-
malarının geri dönüşüm sektörüne yönelik yeni teknolojilerinin yer aldığı 
sayfalarımızın ayrıca ilginizi çekeceğini düşünüyorum. 

Bu ayki sayımızın hazırlanmasında emeği geçen değerli sektör firmaları-
mıza ve akademisyenlerimize dergimize renk kattıkları için teşekkürlerimi 
iletiyorum.

Sizler de firmanıza ait en güncel gelişmeleriniz, en yeni teknolojileriniz ve 
reklamlarınızla dergimizde yer alarak hedef kitlenize direkt ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyorum…
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HABER

eçen yıl 5,1 milyar dolar ihracat gerçekleşti-
ren ambalaj sektörünün çatı kuruluşu Am-
balaj Sanayicileri Derneği, 13. Olağan Genel 

Kurulu’nu gerçekleştirdi. Derneğin Genel Kurulu’nda 
tek aday olan mevcut başkan Zeki Sarıbekir oyların ta-
mamını alarak yeniden başkan seçildi.

Genel kurul sonrası yaptığı açıklamada Zeki Sarıbekir, 
“ASD’nin yeni dönemde de başkanı seçilmekten dola-
yı son derece gururluyum. Yeni Yönetim ve Denetle-
me Kurullarımızdaki arkadaşlarımızla sektörümüz için 
çalışmaya devam edeceğiz. Ambalaj sektörü olarak 
ülke ihracatımıza hiç durmadan katkı sunmaya devam 
ediyoruz. 2020 yılında 5 milyar 147 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirip bir önceki yıla göre miktar ola-
rak yüzde 12, değer olarak ise yüzde 9 artış yakaladık. 
Ayrıca ambalaj sektörü olarak geleceğe ve yeniliklere 
hızlı bir şekilde adapte olarak kendimizi sürekli geliş-
tiriyoruz.

Pandemiyle birlikte dünyadan Türkiye’ye doğru bir 
talep oluştu. Bizlerin çalışmalarını sürdürmesi; gıda, 
ilaç ve temizlik ürünleri sektörleri başta olmak üzere 
tüm sektörler için ambalaj tedariğini aksatmadan de-
vam ettirdi. Bunu sürdürülebilir kılmalı, pazar sayımızı 
artırarak daha çok ülkeye ambalaj satmalıyız. Türkiye 
ambalaj sektörü güçlü bir altyapıya ve dünyadaki şir-
ketlerle yarışacak yetkinliğe sahip. Ar-Ge ve inovasyo-
na sürekli yatırım yaparak, hızlı, ekonomik ve sürdürü-

lebilir şekilde üretim yapmamız, rekabetin yoğun ol-
duğu dünya pazarlarından aldığımız payı artırmamız 
gerekiyor. Hem üretim hacminin yükseltilmesi hem 
de katma değerli ürün imalatının mümkün olan en 
ekonomik biçimde gerçekleştirilebilmesi için üretimde 
otomasyon sağlanmalı” diye konuştu.

ASD’nin odak noktası “Sürdürülebilirlik” ve 
“Çevre”  

Zeki Sarıbekir sözlerine şöyle devam etti: “Sürdürüle-
bilirlik” ve “Çevre”yi ambalaj üretiminde temel iki nok-
ta olarak kabul edip ilerlemeliyiz. Atık ithalatını sıfıra 
indirmemiz gerekiyor. Kendi atıklarımızın dönüştürül-
mesi ekonomimize büyük katkı sağlar. Geri dönüşüm 
sektörünün geliştirilmesi için herkesin bilinçlendirilme-
si şart. Ancak atıklar kaynağında ayrı biriktirilerek ve 
yerel yönetimler tarafından ayrı ayrı toplanarak kaliteli 
geri dönüşüm sağlanabilir.

Diğer yandan sürdürülebilir bir çevre için Birleşmiş Mil-
letler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 
yol almalıyız. Avrupa Birliği de 2050’de iklim nötr he-
defi çerçevesinde Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı kademe-
li olarak hayata geçirmeyi hedefliyor. ASD olarak bizler 
de karbonsuz ekonomiye geçiş sürecini yakından takip 
edecek, üzerimize düşenleri yerine getirerek elimizden 
gelen desteği önümüzdeki dönemde de sektörümüze 
sunmayı sürdüreceğiz.”

Zeki Sarıbekir ASD’ye yeniden başkan seçildi
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İKMİB, 2020 yılında en çok ihracat yapanları 
ödüllendirdi

İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde 35 kategoride 175 ödül 
sahiplerini buldu

andemi sürecinde hayati önemi bir kez daha 
anlaşılan kimya sektörü, 27 sektöre girdi sağ-
layarak ülke ekonomisi için büyük bir katma 

değer oluşturuyor. 2020 yılında dünya ekonomisi ve 
küresel ticaret pandemi gölgesinde zorlu bir süreç 
geçirirken, Türk kimya sektörü 18,3 milyar dolarlık 
ihracat ile Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren 
ikinci sektörü oldu. Pandemi etkisiyle 2020 yılında kü-
resel kimya sektör ihracatı yüzde 12 daralırken, Türk 
kimya sektör ihracatı ise yüzde 11 dolayında daraldı. 
Sektör ihracatı dünyadaki yüzde 0,6’lık payını ise ko-
rudu. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa, medikal-
den boyaya kadar pek çok farklı alt sektörden 7 bin 
üzerinde aktif ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB, 
Türkiye’nin toplam kimya ihracatının yüzde 59’dan 
fazlasını gerçekleştirdi. 

İKMİB’in üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı 
onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla bu yıl altın-
cısı düzenlenen 2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül 
Töreni, 18 Haziran 2021 tarihinde hibrit olarak ger-
çekleştirildi. İKMİB’in youtube kanalından da canlı 
olarak yayınlanan törene TC. Ticaret Bakan Yardımcısı 
Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Adil Pelister ve ödül alan firma temsilcileri katıldı. Ödül 
Töreni’nde kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında 
toplam 35 kategoride ilk 5’e giren 175 firma ödül al-
maya hak kazandı. 

Rıza Tuna Turagay: “Kimya sektörü bir ülkenin 
gelişmişliğinde temel göstergelerden biri” 

2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde ko-

nuşan TC. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 
Türkiye’nin bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü 
hatırlatarak, “İkinci çeyrekte çok daha yüksek büyüme 
rakamlarını yakalayacağız ve seneyi artı noktada büyü-
meyle kapatacağız. Birçok sektörde sıkıntılar yaşandı, 
pandemiyi yaşadık, inşallah geçmişte kalacak. Çok hızla 
aşılamayı tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah turizmin 
de açılmasıyla cari işlemlerde de büyük bir rahatlamaya 
kavuşacağız” dedi. Kimya sektörünün bir ülkenin geliş-
mişliğinde temel göstergelerden biri olduğunu dile geti-
ren Turagay şunları söyledi: “Mayıs ayında ihracat şam-
piyonumuz kimya sektörümüz oldu. Kimya sektörünün 
Türkiye’nin toplam ticaretindeki payını daha da yükselt-
me potansiyeli var. Biz bugün kimyada hala yüzde 60-
70 dışa bağımlıyız. Bu bağımlılığı azaltmamız gerekiyor. 
Bunun için de çok çalışmamız lazım. Büyük yatırımlar 
yapmamız lazım. Hükümetimizin ajandasında da bu 
yatırımlar var. Kimya sektörü dediğimiz zaman dünya 
ticaretinin yüzde 25’ini oluşturuyor. Bizdeki payı yüzde 
12,5 civarında. Bu payı artırmamız lazım. Hepimiz aynı 
yoldayız ve tek bir yola başımızı koyduk. O da ihracatı-
mızı artırmak, ihracata dayalı büyüme stratejisini layıkıy-
la gerçekleştirebilmek. Yüzde 7’lik büyüme gerçekleştir-
dik ilk çeyrekte bunun 1,1 puanı ihracatın katkısı. Bunu 
daha da artırmamız lazım. Bu sene inşallah 200 milyar 
doları geçeceğiz, o sınırı da kaldıracağız ama daha fazla 
katma değerli ihracat yapmamız lazım daha fazla çalış-
mamız lazım. Geçen sene dünya ekonomisi yüzde 3,3 
küçüldü ama bu sene yüzde 6 büyüyecek. Dünya tica-
reti yüzde 5,8 daraldı ama bu sene yüzde 8 büyüyecek. 
İnanılmaz bir likidite var piyasada. Türkiye’miz de po-
tansiyeliyle bu likiditeyi çekebilecek en önemli ülkelerin 
başında geliyor.”



12 Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Haziran 2021

İsmail Gülle: “İhracat hedefimiz 
200 milyar dolar”

Pandemi süreciyle geçen 2020 yı-
lını geride bırakıp, ihracatın yılı 
olan 2021’e oldukça başarılı bir 
giriş yaptıklarını ifade eden Türki-
ye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başka-
nı İsmail Gülle, “Pek çok olumsuz 
beklentinin aksine, ülkemiz 2020 
yılında yüzde 1,8, 2021 yılının ilk 
çeyreğinde ise yüzde 7 büyüdü. 
İhracatımız, bu büyümeye oldukça 
değerli katkılar veriyor. İki çeyrektir 
50 milyar doların üzerinde ihracatı-
mız var ve altıncı ay rakamı da bize 
üçüncü çeyrekte 50 milyar doların 
üzerinde bir rakama işaret ediyor.  
Üççeyrektir arka arkaya 50 milyar 
dolar ihracatı gerçekleştirmiş ola-
cağız. Hedefimiz 200 milyar dolar. 
Gelecek aylar içerisinde 200 milyar 
doları ve üzerini gerçekleştirece-
ğiz. Mayıs ayında, en fazla ihracat 
gerçekleştiren sektör, 2 milyar 131 
milyon dolarlık ihracatla Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri sektörü-
müz oldu. Dünya ticaretinde çok 
önemli bir yoğunluğu var kimya 
sektörünün. Bizim için önemli, 
ülkemiz için güzel şeyler yapıyor. 
Sektörümüzün tüm ihracatçılarını 
bu başarılı performans için tebrik 
ediyorum” diye konuştu.

Adil Pelister:  “Bu seneyi  
21 milyar doların çok   
üstüne çıkarak bitireceğimizi 
düşünüyoruz”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelis-
ter, 2020 yılında pandemi dolayı-
sıyla global tedarik zinciri ve lojistik 
sistematiğinin neredeyse çöktüğü 
bir süreçte, yaşanan sıkıntılara rağ-
men sektörel bazda 18,3 milyar 
dolar ihracat ile yılı ikinci olarak 
bitirmeyi başardıklarını söyledi. 
Bütün büyük küresel olumsuzluk-
larla karşılaştırıldığında, milli kimya 
sektörü olarak geçen yıl yalnızca 
yüzde 11’lik bir azalış kaydettik-
lerini belirten Pelister, “Bu sene, 
2021 yılı itibarıyla, çok şükür, bu 
azalmayı telafi ederek yeniden yük-
selişe başladık. Buna göre, Mayıs 
ayında toplam ihracat rakamları 
içinde sektörel bazda kimya sektö-
rümüz, en çok ihracat yapan sek-
tör olarak birinci sıraya yükseldi. 
Geçen senenin aynı ayına oranla, 
kimya sektörü olarak ihracatımı-
zı yüzde 80 oranında artırarak, 2 
milyar 130 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdik. Yine geçen senenin 
ilk 5 ayına oranla, 2021 yılının aynı 
döneminde yüzde 35’lik bir ihracat 

artış oranı kaydederek, kimya sek-
tör ihracatımız, 9.6 milyar dolara 
ulaştı. Bu seneyi 21 milyar doların 
çok üstüne çıkarak bitireceğimizi 
düşünüyoruz. Buna göre de üret-
meye ve ihracat yapmaya var gü-
cümüzle devam ediyoruz. Bu haklı 
gururu bizlere yaşatan kıymetli ih-
racatçılarımıza bir kere daha teşek-
kür ediyorum” dedi. 

Pelister: “Ekonomik kalkınmanın 
anahtarı da kimya sektörüdür”

Ekonomisi en gelişmiş ülkelere ba-
kıldığında kimya sektörünün en 
üst seviyelerde olduğunu gördük-
lerini belirten Pelister, “Dolayısıyla 
ekonomik kalkınmanın anahtarı 
da kimya sektörüdür. Çünkü kim-
ya sektörü direkt ya da dolaylı tam 
27 sektörün tedarikçisidir. Nite-
kim bu doğrultuda, muhakkak 
kimya sektörümüze ayrı bir önem 
verilmesi gerekliliğini de haklı ola-
rak dile getiriyoruz. 2030 vizyo-
numuzu gerçekleştirebilmek için 
devletimiz, sektörümüz ve bilim 
dünyamızın temsil edildiği Ulusal 
Kimya Ajansı kurulması gerekliliği-
ni de arz etmek isterim. Bu ajan-
sımızın özellikle Uzay Teknolojileri 
için bilimsel buluş çalışmalarına da 
katkıda bulunacağına inanıyoruz. 
Uzay yarışında temsil edilmenin 
anahtarı yine kimya sektörümüzde 
bulunuyor. Yüksek teknoloji içeren 
ve yüksek katma değerli ürünler 
üretip ihraç edebilmeliyiz. İKMİB 
olarak, Kimya Teknoloji Merke-
zi projemizi tamamen bu amaçla 
hayata geçiriyoruz. İçinde akredite 
referans laboratuvarları, dijital kü-
tüphanesi, Ar-Ge merkezi ve yeni 
buluşların ekonomik hayata ge-
çirilmesine olanak tanıyacak olan 
‘kuluçka merkezi’nin de buluna-
cağı bu önemli bilim ve ekonomi 
merkezimizin açılışını önümüzdeki 
sene yine hep birlikte yapacağız in-
şallah” açıklamasını yaptı.
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İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül 
Töreni’nde Plastik ve Ambalaj 
Sektörlerinde Ödül Kazanan 
Firmalar 

PLASTİK HAMMADDE İHRACATI 

1-ORGANİK KİMYA SAN. VE TİC. A. Ş. 

2-RAVAGO PETROKİMYA SATIŞ VE 
PAZ. A.Ş 

3-POLİYA POLİESTER SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ. 

4-CFN KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş.

5-KİMTEKS POLİÜRETAN SAN. VE TİC. 
A.Ş.

PLASTİKTEN MAMUL FİLMLER VE 
LEVHALAR İHRACATI 

1-POLİNAS PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

2-PROPAK AMB. ÜRETIM VE PAZ. A.Ş. 

3-AMCOR FLEXIBLES İSTANBUL          
AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. 

4-EGGER DEKOR A.Ş. 

5-KOROZO DIŞ TİC. A.Ş.

İNŞAAT PLASTİKLERİ İHRACATI 

1-EUROPEN DIŞ TİC. A.Ş. 

2-SUPERLİT BORU SAN. A.Ş. 

3-FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN. VE 
TİC. A.Ş. 

4-SUBOR BORU SAN. VE TİC. A.Ş. 

5-EGE PROFİL TİC. VE SAN. A.Ş.

PLASTİK EV VE MUTFAK 
EŞYALARI İHRACATI 

1-DEMKA PLASTİK ZÜCCACİYE TİC. 
LTD.ŞTİ. 

2-GONPA EV GERECLERI DIŞ TİC. LTD.
ŞTİ.

3-DÜNYA PLASTİK SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.

4-OĞUZHAN PLASTİK VE KALIP SAN. 
LTD. ŞTİ. 

5-ÜÇSAN PLASTİK VE KALIP SAN. VE 
TİC. LTD.ŞTİ.

PLASTİKTEN TEK KULLANIMLIK 
EV VE MUTFAK EŞYALARI 
İHRACATI 

1-YILDIZ PLASTİK VE AMBALAJ SAN. 
DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 

2-POLİCAP PLASTİK AMBALAJ SAN. 
A.Ş. 

3-SEPAR PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ. 

4-ARCPLAST PLASTİK AMBALAJ SAN. 
VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. 

5-SEM GLOBAL DIŞ TİC. A.Ş.

SERT PLASTİK AMBALAJ 
İHRACATI 

1-IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİC. 
PAZ. A.Ş.

2-BERİCAP KAPAK SAN. A.Ş. 

3-KLÖCKNER PENTAPLAST GEBZE 
AMBALAJ MAD. A.Ş. 

4-BENO PLASTİK AMBALAJ VE KALIP 
SAN. TİC. A.Ş.

5-ÜSTÜN PLASTİK AMBALAJ SAN. VE 
TİC. A.Ş.

ESNEK PLASTİK AMBALAJ 
İHRACATI 

1-ELİF PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. 
A.Ş. 

2-KOROZO DIŞ TİC. A.Ş. 

3-VATAN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş 

4-ELİF GLOBAL AMBALAJ PAZ. A.Ş.

5-MAYA PLASTIK AMB. SAN. VE TİC. 
A.Ş.

PLASTİKTEN MAMUL DİĞER 
EŞYALAR İHRACATI 

1-IŞILPLAST PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

2-TAM PLASTİK VE KALIP SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ. 

3-ÇAKIRLAR MATBAACILIK AMBALAJ 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

4-LITHOPAK BASIM VE AMBALAJ 
SAN. A.Ş. 

5-RENK PLASTIK SAN. TİC.LTD. ŞTİ.

PLASTİK KIRTASİYE VE OYUNCAK 

İHRACATI 

1-DERYA KIRTASİYE MALZEMELERİ 

DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. 

2-FEN OYUNCAK VE MUTFAK 

EŞYALARI PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. 

3-DOLU OYUNCAK SAN. VE TİC. A.Ş. 

4-SÜMER PLASTİK SANAYİ KIRTASİYE 

VE TUR. TİC. A.Ş. 

5-PENSAN KALEM VE KAĞIT SAN. 

TİC. A.Ş.

BOYA, VERNİK, MÜREKKEPLER 

İHRACATI 

1-AKKİM YAPI KİMYASALLARI SAN. 

VE TİC. A.Ş.

2-AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZ. A.Ş.

3-SUN CHEMİCAL MATBAA 

MÜREKKEPLERİ VE GERÇ. SAN. TİC. 

A.Ş. 

4-JOTUN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş. 

5-SEL DIŞ TİCARET VE KİMYA SAN. 

A.Ş. 

ORGANİK KİMYASALLAR 

İHRACATI 

1-SOCAR TURKEY PETROL TİC. A.Ş. 

2-PLASTAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. 

3-MKS MARMARA ENTEGRE KİMYA 

SAN. A.Ş. 

4-AKPA ORGANİK PEROKSİT KİMYA 

SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

5-BASF TÜRK KİMYA SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ.
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Habasit Türkiye, 13 yılda 6 kat büyüme gösterdi

sviçre merkezli Habasit AG’ye bağlı olan Habasit 
Türkiye; konveyör kayışlar, plastik modüler bant-
lar, plastik zincirler, dişli kayışlar ve mühendislik 

plastikleri gibi ürünlerin Türkiye’de terzi usulü uyarla-
masını ve satışını gerçekleştiriyor.

Toplam 2 bin çeşit ürün arasından Türkiye’de stok-
larında bulunan yaklaşık 400-450 kalem ürünleri ol-
duğunu aktaran Habasit Türkiye Satış Müdürü Tolga 
Kaynak, yapılanmaları ve geniş ürün yelpazeleriyle her 
sektöre hizmet sunabildiklerini vurguluyor.

Tekstil, gıda, otomotiv ve lastik ile malzeme taşıma 
sektörlerinin firmalarının odaklandığı dört ana sektör 
olarak öne çıktığını kaydeden Kaynak, buna karşın he-
men hemen her sektörde ürünleriyle var olduklarını 
ifade ediyor. 

2008 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet 
gösteriyor

Grubun ve Türkiye organizasyonunun kuruluşu ve ya-
pılanmasıyla ilgili bilgi veren Kaynak; “İsviçre merkezli 
bir firma olan Habasit, II. Dünya Savaşı itibariyle tekstil 
endüstrisinin hızlandığı dönemde hayvan derilerinden 
kayış üretimi ile bu sektöre giriş yaparak faaliyetleri-
ne başlıyor. 1946 yılının ardından polimer teknolojisi 
geliştikçe bu işi daha plastik türevli ham maddelerle 
üretir hale getirmiş. Asıl faaliyet alanları; konveyör 
bantlar, proses bantları ve güç aktarma kayışları üret-
mek. Bunun haricinde de konveyör konstrüksiyonunu 

destekleyen bazı mühendislik ürünleri de üretiyor ve 

komple bir çözüm sunuyor. İsviçre Reinach’daki Genel 

Merkezi’nin yanı sıra İsviçre dışında, İtalya ve ABD’de 

3, İngiltere’de 1, Hollanda’da 1 adet olmak üzere çe-

şitli ülkelerde yine ham maddeden ürün imal eden te-

sislerimiz var. Ayrıca bunların haricinde Habasit Türki-

ye gibi işin konfeksiyonunu yapan, müşterinin talep ve 

Tolga Kaynak
Habasit Türkiye Satış Müdürü 
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ihtiyacına göre ham maddelerden 
kesip biçerek, gerekirse üzerine 
aksesuar ekleyip fabrikasyonunu 
yapan yaklaşık 35 ülkede kendi 
tesisi var. Hemen hemen her sek-
töre hitap ediyoruz, sektör ayrımı 
yapmaksızın tüm sektörlere çözüm 
sunabilen bir ürün portföyüne sa-
hibiz. Asya-Pasifik, Avrupa, Orta-
doğu ve Amerika olmak üzere üç 
büyük bölgede faaliyet gösteriyo-
ruz. Direkt olarak son kullanıcıya, 
makina üreticisine ulaşabiliyoruz 
ya da bayi kanalarımız, iş ortak-
larımız aracılığıyla da üreticilere/
son kullanıcılara ulaşabiliyoruz. 
Habasit’in globalde 4 bine yakın 
çalışanı, 250-300 civarında da ba-
yisi bulunuyor. Geçmişte bayilikle 
temsil edilen Türkiye organizasyo-
nu, 2008 yılından beri Habasit Tür-
kiye adı altında Türkiye’de yerleşik 
olarak hizmet sunuyor” dedi.

13 yıldır Türkiye’de yerleşik ola-
rak faaliyet gösteren Habasit 
Türkiye’nin bu kararının büyüme 
hızı ile alınan stratejik bir karar 
olduğunu belirten Kaynak; “Ha-
basit, agresif büyüme kararı aldığı 
için ve hem büyüme hızını hem 

de çeşitli sektörlerdeki potansiyeli 
gördükten sonra artık bayilik kana-
lıyla değil de doğrudan müşterilere 
ulaşma noktasında alınan stratejik 
bir karardı bu. Ne kadar doğru, ye-
rinde olduğunu da aslında yaklaşık 
13 yılda görmüş olduk. Firmamız, 
bu 13 yıl içinde çok hızlı bir büyü-
me kaydetti ve ilk olarak satışları-
mızın başladığı 2008’in yaklaşık 
6 katına ulaştı. Özellikle son 5-6 
yıldaki yaşanan ciddi sıçramanın 

ardından bir doygunluğa erişti. Or-
ganizasyona yatırım yapmaya baş-
ladık; hem makinalaşma hem de 
insan kaynağı anlamında birtakım 
yatırımlar gerçekleştirdik. Büyü-
me gerçekleştikçe Yenibosna’daki 
ilk fabrikamız yeterli gelmemeye 
başladı ve 2015 yılında Tuzla’da 
konumlanan bugünkü tesisimize 
taşındık” ifadelerini kullandı. 

Yaklaşık 6 yıldır bugünkü tesisle-
rinde faaliyetlerini sürdürdüklerini 
dile getiren Kaynak; ”Daha küçük, 
çekirdek bir organizasyonla baş-
ladıktan sonra bugün çalışan sa-
yımız; yaklaşık 20 kişi mavi yakalı, 
30 kişi ise beyaz yakalı personel 
olmak üzere 50’ye ulaştı. Satış ve 
satış sonrası montaj ve teknik ser-
vis hizmetimiz ile geniş bir ürün 
gamımız var. Toplam 2 bin çeşit 
ürün arasından Türkiye’de stok 
tuttuğumuz yaklaşık 400-450 ka-
lem ürünümüz bulunuyor. Global 
olarak büyük rakiplerimiz de var, 
ancak ürün çeşitliliğimiz rekabette 
ayrıştıran önemli özelliklerimiz ara-
sında yer alıyor” dedi.
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lastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün: “Plastik atık it-
halatının fiilen yasaklanması üzerinden 1 ayı 

aşkın bir süre geçti. Tebliğde belirtilen 45 günlük süre 
sona ererken geri dönüşüm sektörünün hammadde 
ihtiyacını karşılayacak bir çözüme ulaşılamamış olması 
sektörü endişelendiriyor” dedi.

Küresel markaların geri dönüştürülmüş ürünlerle müş-
terilerinin karşısına çıkmak için adeta bir yarış içerisine 
girmiş olduğunun altını çizen Gülsün: “Geri dönüş-
türülmüş hammaddeden elde edilen ürünlere yöne-
lik olarak artan talep ülkemizde de bu sektörde hızlı 
bir yatırım atağının yaşanmasını sağladı. Kamunun 
da bölgesel teşvik sistemi ile desteklediği geri dönü-
şüm yatırımları ülkemizin dört bir yanında hızla faali-
yete geçerken yerelde istihdam yaratılması gibi dışsal 
faydaları da beraberinde getirdiler. Bugün ülkemizin 
neredeyse her ilinde plastik geri dönüşümü yapan bir 
tesis olduğunu görüyoruz. Ülkemizde kaynağında ay-
rıştırma sisteminin kurulmamış olması sebebiyle bu 
işletmeler üretim için ihtiyaç duydukları plastik atığın 
önemli bir kısmını ithalat yoluyla karşılıyor. İşletmele-
rin atık ithalatı yapmasının en önemli gerekçelerinden 
biri ise ülkemizde kurulu mevcut kapasitenin, toplama 
ve ayrıştırma tesislerinden çıkan plastik atık miktarının 
3 katına ulaşmış olması. Yani sektör ülkemizde çıkan 
tüm plastik atığı geri dönüştürdüğünde kapasitesinin 
ancak 3’te 1’ini kullanmış oluyor. Zira son yıllarda geri 
dönüşüm alanında hızla yatırımlar çoğalırken, etkin 
bir ayrıştırma sistemi kurulması adına gerekli adımlar 
atılmadı. 18 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan tebliğ 
ve genelge ile ise plastik atık ithalatı fiilen yasaklanmış 
durumda. Bu durum sektörün ihtiyaç duyduğu ham-
maddeye erişememesi ve üretimini durdurması anla-
mına geliyor. Tebliğde belirtilen 45 günlük süre sona 
ererken sorunun hala bir çözüme kavuşturulamamış 
olması ise endişe verici” dedi.

Düzenleme yeşil dönüşüm gerçeğini göz ardı 
ediyor!

Tüm dünyada yaşanan yeşil dönüşüm gerçeğinin söz 
konusu düzenlemelerle göz ardı edildiğini belirten 
Selçuk Gülsün: “Ülkemizde geri dönüştürülmüş ham-
madde üretiminin durması birincil kademede plastik 
geri dönüşüm sektörünü ilgilendiriyor olsa da plastik 
sektörünün bütününün bu gelişmeden etkileneceğini 
söyleyebiliriz. Avrupa’da Yeşil Mutabakat ile ortaya ko-
nan iddialı hedefleri ve küresel markaların kendilerine 
koymuş oldukları geri dönüştürülmüş hammadde kul-
lanım oranı hedeflerini göz ardı eden bu düzenleme-
de bir değişikliğe gidilmemesi ve ülkemiz plastik geri 
dönüşüm sektörünün ihtiyaç duyduğu hammaddeye 
erişememesi, orta vadede Avrupa’da ikinci ve dün-
yada ise yedinci sırada olması ile gurur duyduğumuz 
plastik sektörümüzün de küresel tedarik zincirinden 
koparılması anlamına gelmektedir. Kanun koyucuların 
bu tarz ekonomiyi derinden etkileyen düzenlemeleri 
hayata geçirmeden önce etki analizi yapmaları ve ola-
sı sorunların çözümleri içeren yol haritaları ile hareket 
etmeleri bu sebeple çok önemli” dedi.

Selçuk Gülsün
Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Geri dönüşüm sektörü son dönemeçte!



www.t-max.com.tr+90 216 709 26 00
İnönü Mah. Gebze Güzeller OSB, Nursultan
Nazarbayev Sk. No:14, Gebze/Kocaeli

t-max,
Tepro Makine’nin
Tescilli Markasıdır.
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Axia Plastics, Epsan’ın resmi distribütörü oldu 

psan, DACH bölgesindeki (Almanya, Avustur-
ya ve İsviçre) yeni resmi distribütörünün Axia 
Plastics olduğunu duyurdu. Bu anlaşma ile 

Axia Plastics, Epsan’ın ağırlıklı olarak otomotiv, E&E 
ve ev aletleri sektörlerinde kullanılan PA6, PA66, PBT, 
PPA kompaundlarının yanı sıra PBT/PET, PA/ABS, PBT/
ASA ve PA/PP polimer karışımlarını da satacak. 

Bir Vinmar şirketi olan Axia Plastics’in Genel Müdü-
rü Jan Mulderink konu ile ilgili olarak, “Epsan’ın mü-
hendislik kompaundları ile ürün portföyümüzü Alman 
pazarına (DACH) doğru genişletiyoruz. Portföyümüze 
Epsan’ın yüksek kaliteli mühendislik kompaundlarının 

eklenmesi müşterilerimize daha fazla değer katacaktır. 
Şirketimiz aynı zamanda ExxonMobil’in resmi dağıtım 
ortağıdır ve hazır yerel envanter, sunduğu üstün teknik 
destek ile yüksek kaliteli ürünlere ve hizmete odaklan-
maktadır” dedi.

Epsan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arda Efe ise, 
“Kompaund kapasitemizi yıllık 55.000 tona çıkarmadan 
hemen önce bu kadar deneyimli bir firma ile anlaşma 
yapmak bizim için çok önemli. Özellikle Alman pazarın-
da güçlü bir ortağa sahip olmak hem müşterilerimize 
hem de Epsan’a daha fazla değer katacak” ifadeleri ile 
açıkladı.
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ürkiye plastik sektörünün en önemli ihracat 
pazarı olan Avrupa’da uygulanacak olan Ye-
şil Mutabakatın sektörde dengeleri değişti-

rebileceğini belirten Plastik Sanayicileri Federasyonu 
(PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: 
“Sektörümüz şimdiden bu geçiş için hazırlıklarını yap-
mazsa orta vadede pazar kayıpları ile karşı karşıya ka-
labilir” dedi.

Ülkemizin plastik ihracatının yaklaşık %50’sini ger-
çekleştirdiği Avrupa’nın hayata geçireceği Yeşil 
Mutabakat’ın gerek ülkemiz gerek sanayimiz açısın-
dan önemli meydan okumalar barındırdığının altını 
çizen Ömer Karadeniz, “Sanayicimiz bu süreci doğru 
okuyamaz ve adapte olamaz ise geleneksel ihracat 
pazarlarımızın başında gelen, toplam ihracatımızın 
%50’sini gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarında kayıp-
larla karşı karşıya kalabiliriz. Bu kapsamda orta vadede 
en önemli önceliklerimizden biri de sanayimizin sür-
dürülebilirlik konusunda bilgi düzeyinin ve adaptas-
yon yeteneğinin geliştirilmesi olacaktır. İşletmelerin bu 
geçiş sürecinde takip etmeleri gereken yol haritalarının 
belirlenmesi, karbon ayak izi analizlerinin gerçekleşti-
rilmesi ve orta vade stratejilerinin belirlenmesi sektör 
açısından hayati öneme sahiptir” dedi.

Atığa bakış değişmeli!

Çöp kavramının lineer ekonomiye ait bir kavram ol-
duğunu, günümüzde hızla gelişen döngüsel ekonomi 
çerçevesinde ise bir karşılığı olmadığını belirten Kara-
deniz, “Son dönemde basında yoğun olarak yer alan 
plastik atık ithalatı gibi konulara da bakış açımızın de-
ğişmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Döngüsel 
ekonomi perspektifi ile bakılırsa çöp kavramının ne 
kadar anlamsız olduğu da görülecektir. Plastik, kâğıt, 
cam ve metal malzemeler geri dönüştürülerek tekrar 
kullanılabilirken, organik atıklar ise kompostlanarak 
gübre elde edilebilmektedir. Yani aslında çöp diye bir 
şey yoktur bu sadece bakış açısı ile alakalı bir konudur. 
Tüm dünyada hızla yayılan bu değişimi okuyamayarak 

geri dönüşümde denetimi arttırmak yerine atık itha-
latını yasaklamanın gerçek bedelini ise önümüzdeki 
yıllarda daha net bir şekilde göreceğiz. Umarız bu 
yanlıştan bir an önce dönülerek yoğun denetime tabi 
bir ithalat kanalı açılır ve böylece ülkemiz bu akımın 
dışında bırakılmaz” dedi.

Çözüm etkin denetim!

AB Yeşil Mutabakatında konan iddialı geri dönü-
şüm hedeflerinin yakalanabilmesi adına geri dönü-
şüm sektörünün hızla gelişeceğini dile getiren Ömer 
Karadeniz: “Açıkçası ülkemizde bu konuda önemli 
bir gelişme gösteren geri dönüşüm sektörünün son 
düzenlemelerle darbe aldığını üzülerek görüyoruz. 
Çevre hepimizin birinci önceliği lakin az sayıda kötü 
örnekten yola çıkarak zamanın ruhunu anlayamayan 
düzenlemelerle ülkemizin geleceğini olumsuz etkile-
yecek adımlar atmaktan da imtina edilmesi gerekiyor. 
İnanıyoruz ki atık ithalatını fiilen yasaklayan ve geri 
dönüşüm sektörümüzün kapısına kilit vurulması an-
lamına gelecek olan düzenlemelerden vazgeçilecek ve 
etkin denetim sistemleri ile çevre sorunlarının önüne 
geçilirken ülkemizin bu paradigma değişikliğinin de 
dışında kalmaması sağlanacaktır” dedi.

Sektör Avrupa Yeşil Mutabakatına hazırlanmalı!

Ömer Karadeniz 
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED)                      

Yönetim Kurulu Başkanı 
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HABER

ürk Plastik Sanayicileri Araştır-
ma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı 
(PAGEV), 2020 yılında İSO-İs-

tanbul Sanayi Odası sıralamasında İlk 
500 firma içerisine giren plastik firmala-
rı ile TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit 
Sanayi Sektör Meclisi ve PAGEV Üyeleri 
sektör değerlendirme raporunu paylaştı.

Değerlendirme, “İSO- Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Özel Sa-
yısındaki veriler ve Endüstriyel Kodlar 

Anahtarında tarif edilen ve NACE: 22- 

ISIC Rev. 2’de 356 kod no’lu “Başka 

Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Ürünleri 

Sanayi “altındaki firmaların performans-

ları baz alınarak yapıldı.

Plastik sektöründe de faaliyet gösteri-

yor olmasına rağmen Endüstriyel Kodlar 

Anahtarında tarif edilen değişik NACE 

kodlarında yer alan firmalar bu değer-

lendirmenin dışında bırakıldı. 

Plastik sektörü İSO 500 listesine 14 firma ile girdi
PAGEV’in listedeki verilere ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre, İSO 

sıralamasında ilk 500’e giren plastik firmaları 356 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdi.
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2020

Sırası

107

151

178

184

224

226

253

258

293

331

416

420

445

489

2019

Sırası

101

160

216

190

217

318

288

-

293

409

-

479

495

432

FİRMALAR

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

-

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.

Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

2019 yılında Endüstriyel Kodlar 

Anahtarında tarif edilen ve NACE: 

22- ISIC Rev. 2’de 356 kod nolu 

“Başka Yerde Sınıflandırılmayan 

Plastik Ürünleri Sanayi “altındaki 

14 plastik firmasının İSO ilk 500 sı-

ralamasına girdiği ve bunlardan bir 

firmanın isminin verilmediği görü-

lüyor. 

2015 ve 2016 yıllarında 14 plas-

tik firmasının İSO sıralamasın-

da ilk 500’e girdiği ve bu sayının 

2017’de 16’ya çıktığı 2018, 2019 

ve 2020’de tekrar 14’e çıktığı gö-

rülmektedir. 

İlk 500’e giren 14 plastik firması 

2020 yılında toplam olarak cari fi-

yatlarla, 15 milyar 562 milyon TL 

üretimden satışlar, 17 milyar 149 

milyon TL net satış hasılatı, 886 

milyon TL brüt satış hasılatı, 48 

milyon TL vergiden önce zarar, 

356 milyon dolar ihracat ve 5.526 

kişiye istihdam sağlamıştır. Söz ko-

nusu firmaların öz sermayeleri 2 

milyar 381 milyon ve net aktifleri 

Tablo 1: 2019 Yılında İSO Sıralamasında İlk 500’e Giren Plastik Firmaları   
(ISIC Rev. 2’de 356 kod No İçinde Yer Alan)

Kaynak: İSO 2020/ İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Grafik 1: İSO Sıralamasında İlk 500’e Giren Plastik Firma Sayısı

Kaynak: İSO 2019 / İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
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de 7 milyar 168 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir.

İSO sıralamasında ilk 500’e giren 

imalat sanayii firmaları, 2020 yılın-

da 2019 yılına kıyasla cari fiyatlarla, 

ihracat dışında tüm göstergelerde 

pozitif performans sağlamıştır.

İlk 500’e giren 14 plastik firması 

ise 2020 yılında 2019 yılına kıyasla 

cari fiyatlarla, üretimden satışlara, 
satış hasılatında ve öz sermayede 
pozitif, diğer tüm göstergelerde 
negatif performans göstermiştir.

Nitekim, 2020 yılında ilk 500 firma 
içine giren 14 plastik firmasının, 
2019 yılına kıyasla ve cari fiyatlarla 
toplam bazda; üretimden satışları 
%38,9 net satış hasılatları %36,7 
ve öz sermayeleri %8,2 artarken 

brüt katma değerleri %12,3, net 
aktifleri %9,7 ihracatları, %14,4 ve 
çalışan sayıları %13,6 gerilemiştir.

Plastik sektöründe faaliyet göste-
ren ve İSO sıralamasında ilk 500 
arasına giren plastik firmalarının 
2020 yılında, 2019 yılına kıyasla 
İSO 500 büyük firma içindeki pay-
ları şu şekilde gerçekleşmiştir;

FÜretimden satışlar payı 
%1,1’den 1,3’e yükselmiş,

FNet satış hasılatları payı 
%1,1’den %,1,3’e yükselmiş,

FYaratılan brüt katma değerin 
payı %0,4’den %0,3’e gerilemiş,

FÖz sermaye toplamlarının payı 
%0,7’den %0,6’ya düşmüş,

FNet aktifler toplamının payı 
%0,8’den %0,6’ya düşmüş,

Fİhracat toplamının payı %0,6 
olarak sürmüş,

FÜcretle çalışanlar toplamının 
payı da %0,9’dan %0,8’e gerile-
miştir.

Üretimden Satışlar (Net)

Satış Hasılatı (Net)

Brüt Katma Değer

Öz Sermaye

Net Aktifler

Dönem Karı (Vergi Öncesi)

İhracat (Milyon $)

Çalışan Sayısı (Kişi)

2019

11.206

12.546

1.010

2.200

7.934

600

416

6.395

2020

15.562

17.149

886

2.381

7.168

- 48

356

5.526

2019

1.021.869

1.143.777

278.799

330.676

1.047.015

128.868

73.515

696.792

2020

1.178.601

1.325.312

346.033

407.230

1.288.337

92.503

64.105

716.962

Plastik Sektörü

38,9

36,7

-12,3

8,2

-9,7

zarar

-14,4

-13,6

İSO İLK 500

15,3

15,9

24,1

23,2

23,0

-28,2

-12,8

2,9

Plastik Sektörü  İSO İLK 500  Performans Değişimi (%)

Tablo2 : Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2020 / 2019) Milyon TL
Kaynak: İSO 2020/ 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
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Diğer taraftan, 2020 yılında ilk 500 

firma içine giren 14 plastik firma-

sının, 2019 yılına kıyasla ve dolar 

bazında toplam bazda; üretimden 

satışları %16, net satış hasılatları 

%14,2 artarken brüt katma değer-

leri %26,7 öz sermayeleri %9,6 net 

aktifleri de %24,5 gerilemiştir.

Plastik sektöründe İSO sıralamasın-
da İlk 500’e giren plastik firmaları-

nın toplam plastik sektörü içindeki 
payları;

Merkez Bankası ortalama dolar sa-
tış fiyatı 2019 yılında 5,77 TL, 2020 
yılında ise 6,91 TL olarak gerçekleş-
miştir. 2019 yılında İSO sıralama-
sında ilk 500 içine giren 14 plas-
tik firması, toplam plastik mamul 
sektör üretiminin dolar bazında 
%6, toplam plastik mamul ihraca-
tının da %9’unu gerçekleştirirken, 

2020 yılında toplam sektör üretimi 
içindeki payları %7’ye çıkmış ancak 
toplam sektör ihracatı içindeki pay-
ları da %6’ya gerilemiştir.

2020 yılında 2019 yılına kıyasla 
dolar bazında plastik sektörünün 
toplam üretim değeri %2,1 artar-
ken, İSO sıralamasında ilk 500’e 
giren plastik firmalarının toplam 
üretim değeri %16 artmıştır. Diğer 
taraftan aynı dönemde sektörün 
toplam ihracatı %12,8 artarken, 
İSO sıralamasında ilk 500’e giren 
plastik firmalarının ihracat gerile-
mesi %14,4 olarak gerçekleşmiştir.

İSO sıralamasında ilk 500’e giren 
plastik firmalarının üretim payla-
rının %7 ihracat paylarının ise %6 
düzeyinde olması, plastik sektö-
ründe KOBİ düzeyindeki firmala-
rın toplam sektör üretiminden ve 
ihracatından %90’ın üzerinde pay 
aldıklarını göstermektedir.

2020 yılında TOBB Plastik, Kauçuk 
ve Kompozit Sanayi Sektör Meclisi 
üyesi 13 firma, PAGEV üyesi 15 fir-
ma İSO 500 sıralamasına girmiştir.

Sektörün Toplam Üretim Değeri

İlk 500’e Giren Plastik Firmaların Toplam Üretimleri

İlk 500’e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%)

Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde hariç)

İlk 500’e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Hariç)

İlk 500’e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%)

33.433

1.941

6

4.862

416

9

34.145

2.252

7

5.483

356

6

2,1

16,0

12,8

-14,4

2019

Milyon $

2020

Milyon $ % Artış

Tablo 3: Plastik Sektöründe ilk 500’e Giren Firmaların Dolar Bazında Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları 
Kaynak: İSO 2020 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Grafik 2: İSO Sıralamasında İlk 500’e Giren Firmaların dolar Bazında 
Toplam Sektör İçindeki Payları  (%)
Kaynak: İSO 2020 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
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Tablo 4: 2020 Yılında İSO Sıralamasında İlk 500’e Giren TOBB Plastik Kauçuk ve Kompozit Sanayi Sektör Meclisi Üyeleri 
Kaynak: İSO 2020 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Tablo 5: 2020 Yılında İSO Sıralamasında İlk 500’e Giren PAGEV Üyeleri 
Kaynak: İSO 2020 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

2020

Sırası

23

38

107

123

151

178

224

226

258

297

338

445

488

2020

Sırası

84

101

107

123

151

178

184

253

258

293

297

445

482

483

489

2019

Sırası

17

68

101

141

160

216

217

318

-

349

389

495

-

2019

Sırası

102

108

101

141

160

216

190

288

-

293

349

495

-

-

432

FİRMALAR

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

FİRMALAR

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Panasonic Life Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.

Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.
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HABER

arınlara temiz ve yaşanabilir bir dünya bırak-
mak, okyanus ve denizlerin temiz kalmasını 
sağlamak için plastik kirliliğinin önüne geçmek 

büyük önem taşıyor. Ancak Ellen MacArthur Vakfı’nın 
2016 yılında yayınladığı raporda plastik kirliliğinin hı-
zını kesmeden artacağı tahmin ediliyor. Bununla bera-
ber tüketimde öngörülen büyüme göz önüne alındı-
ğında 2050 yılı itibariyle denizlerin balıktan daha fazla 
plastik (ağırlıkça) içereceği öngörüsü ciddi bir durumla 
karşı karşıya geldiğimizi gösteriyor. Bugüne kadar ya-
pılmış çalışmalarda ekosistemdeki tüm canlılarını bir-
birine bağlayan su, hava ve topraktan herhangi birin-
de olan kirlenmenin hızlıca diğerlerine hareket ederek 
tüm sistemi etkilediğini görüyoruz.  

34 şirket plastik kirliliği ile mücadeleye yönelik 
taahhütlerini açıkladı

Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD iş 
birliğiyle hayata geçirilen İş Dünyası Plastik Girişimi 

(İPG) plastik meselesinin ortak çözümünde iş dünya-
sını harekete geçirmek amacıyla 2019 yılının sonunda 
kuruldu. İPG kapsamında 2021 yılı plastik taahhütle-
rini açıklayacaklarını beyan eden şirketler, bir yılı aşkın 
süredir etkinlikler, eğitimler ve iyi uygulama paylaşım 
toplantıları sayesinde taahhüt verme sürecini tamam-
ladılar ve Haziran ayında plastik taahhütlerini kamuo-
yuyla paylaştılar. Buna göre plastik meselesinin çözü-
müne katkı sağlamak amacıyla taahhüt verme niyet 
beyanında bulunan ambalaj, ambalajlı tüketim mal-
ları, perakende ve hizmet sektörleri ile dayanıklı tüke-
tim malları ve ham madde üretimi alanlarında faaliyet 
gösteren 34 şirket, İPGTool veri tabanı üzerinden plas-
tik ayak izlerini ölçerek 2023 yılı için somut hedeflerini 
belirledi. 

Plastik taahhütlerini İPG çatısı altında paylaşan şirket-
ler; 2023 yılına kadar taahhütlerine ilişkin bir ilerleme 
raporunu yıllık olarak yayınlayacak, küresel ve ulusal 
savunuculuk ve farkındalık çalışmalarına katkı sağla-
yacak ve iyi uygulamaların yaygınlaşması için İPG’nin 
bağlantıda olduğu ağlardan yararlanma fırsatı yaka-
layacak.

İPG’nin plastik meselesinin çözümü için iş 
dünyasına çağrısı sürüyor      

Yarınlara yaşanılabilir bir dünya bırakmak için zamanın 
her geçen gün azaldığı bir süreçte şirketlerin plastik 
kirliliği ile mücadeleye destek vermesi ve kendilerine 
hedef belirlemesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 
İPG, tüm şirketleri plastik meselesinin çözümünde or-
tak olmaya davet ediyor. Girişim 2022 yılında taah-
hütlerini açıklamak isteyen şirketlerin de katılımı için 

Şirketler plastik kirliliğine karşı harekete geçiyor

Girişimi (İPG) kapsamında 34 şirket plastik taahhüdünde bulundu.



yeni bir çağrı başlatmaya hazırla-

nıyor. 2021 yı-lında taahhütlerini 

açıklayan şirketler hedeflerini ger-

çekleştirmek üzere operasyonları 

yürütürken, 2022’ye hazırlanacak 

şirketler için de İPG atölye çalışma-

ları gerçekleştirilecek.

İş Dünyası Plastik Girişimi 
programı kapsamında taahhüt 

veren şirketler;

FAllianz

FAnadolu Efes

FAnadolu Grubu

FArçelik

FBorusan Holding

FBorusan Lojistik

FBoyner Grup

FDanone Waters

FDeloitte

FDivan

FDow

FEczacıbaşı Holding

FElif Plastik

FGaranti BBVA

FIC İçtaş İnşaat

FKibar Holding

FKoç Holding

FLAV

FMigros

FNestle

FOrganik Kimya

FP&G

FSabancı Holding

FSiemens

FSunar NP

FSütaş

FTSKB

FTurkcell

FUnilever

FVestel Beyaz Eşya

FVestel Elektronik

FYaşar Holding

FYıldız Holding

FZorlu Holding
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HABER

ncülüğünü yaptığı sürdürülebilir geri dönü-
şüm sisteminin gelişimi hedefiyle, uzman 
sanayi inisiyatifi ve etkin sivil toplum kuru-

luşu kimliklerini bünyesinde bir araya getiren ÇEVKO 
(Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme) 
Vakfı’nın Yönetim Kurulu ve üyeleri, farklı endüstriler-
den sürdürülebilirlik odaklı markaları bir araya getiri-
yor.

Türkiye’de 25 yıldır cam üretimindeki uzmanlığını tü-
keticilerle ve iş ortakları ile buluşturan Gürok Grubu 
bünyesinde faaliyet gösteren GCA, kalite ve güvenlik 
standartları çerçevesinde üretim aşamalarının tama-
mında sürdürülebilirliği, çevreye ve insana saygıyı da-
ima ön planda tutan bir kuruluş olma özelliği taşıyor. 

GCA, ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu’na katıldı

Şirketin çevreye saygılı ve sürdürülebilir üretim anlayışı 

ile her geçen gün başarılarına bir yenisini daha eklediği-

ni ifade eden GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, 

“GCA, tüm üretim süreçlerini global kalite ve güvenlik 

standartları çerçevesinde yöneten, inovatif düşünce, ye-

nilikçi tasarım ve sürdürülebilir kalite yaklaşımlarıyla sek-

töründe öncü olma tutkusunu, çevreye ve insana olan 

saygısıyla birleştirmektedir. Küresel rekabet arenasında 

başarılarıyla adından söz ettiren markamızın, ÇEVKO 

Vakfı Yönetim Kurulu’nda temsil edilecek olmasından 

gurur duyuyoruz. GCA ailesi adına, sürdürülebilir büyü-

meye, hayata değer katarak üretmeye, çalışan ve müşte-

ri memnuniyetine verdiğimiz önemin altını bir kez daha 

çizmek isterim” dedi.

1991 yılında ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle, çev-

renin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı 

sağlamak amacıyla kurulan ÇEVKO Vakfı’nın, çalışmala-

rını 30 yıldır artan bir ivmeyle sürdürdüğünü ifade eden 

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer de, “Sürdürüle-

bilirlik konusuna önem veren GCA’nın, Vakfımız Yöne-

tim Kurulu’na katılmasından mutluluk duyduk.  ÇEVKO 

Vakfı olarak, son yıllarda özellikle iklim kriziyle savaşım 

ve döngüsel ekonomiye geçişe odaklanıyoruz. Döngü-

sel ekonominin en önemli süreçlerinden birisi ise üst 

dönüşüm. GCA’nın birikiminin, cam ambalaj atıklarının 

toplanarak geri dönüşümünün gerçekleştirilmesinin, 

sürdürebilirlik ve iklim kriziyle savaşımda geliştirdiğimiz 

açılımlara büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklin-

de konuştu.
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Jokey Turkey Ambalaj Bölge Satış Müdürü Betül Uzer:
“30 yılı aşkın bir süredir, sürdürülebilir ambalaj 

sektörünün öncüsüyüz”

Sert plastik ambalaj 
sektörünün önde gelen 
üreticilerinden Jokey 
grubu, 12 farklı ülkede 
15 fabrikası, 90 ülkede 

2000’i aşkın çalışanı ile 
plastik enjeksiyon üretimi 
alanındaki faaliyetlerine 
uzun yılardır başarılı bir 

şekilde devam ediyor. 100 
ml’den 35 litreye kadar 

her şekil ve ebattaki 
IML dekorasyonlu kova 
ve kapaklarını yeniden 

değerlendirilmiş 
sürdürülebilir 

hammaddelerle ürettiklerini 
belirten Jokey Turkey 

Ambalaj Satış Müdürü Betül 
Uzer ile keyifli bir röportaj 

gerçekleştirdik. İlgiyle 
okuyacağınızı umuyoruz.
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Okurlarımıza kısaca kendinizden 
ve profesyonel öz geçmişinizden 
bahsedebilir misiniz?

Tekstil sektörü ve ambalaj sektörü-
nün çeşitli alanlarında olmak üze-
re,  toplam 13 yıllık iş tecrübesine 
sahibim. Bunun son 8 yılı esnek ve 
rijit ambalaj olmak üzere ambalaj 
sektörüne aittir. Hali hazırda Jokey 
Turkey Ambalaj’da Bölge Satış Mü-
dürü olarak çalışmaktayım. 

Jokey Turkey Ambalaj’ın dünden 
bugüne kuruluş aşamaları, 
yapılanması ve gelişim süreci 
hakkında bilgi verir misiniz?

1968 senesinden bu yana Jokey 
demek, plastik enjeksiyon üretimi 
alanında mükemmel uzmanlık de-
mektir. 

Merkezi Almanya’nın Wipperfürth 
kentinde bulunan bir aile şirketi 
olarak, sert plastik ambalaj sektö-
ründe dünyanın en büyük üretici-
lerinden, yenilikçi ve teknoloji li-
derlerinden biriyiz. Jokey olarak 30 
yılı aşkın bir süredir, sürdürülebilir 
ambalaj sektörünün öncüsüyüz.

Jokey grubu 12 farklı ülkede 15 
fabrikası ile 90 ülkede 2000’i aşkın 
çalışanı ile faaliyetlerine devam et-
mektedir. 

Jokey Turkey Ambalaj olarak ise, 
Türkiye’deki ve çevre ülkelerdeki 
bütün ölçekte sayısız müşterimize, 
1998 yılından beri göz alıcı ve fonk-
siyonel ambalaj ürünlerini Dilovası-
Kocaeli’de bulunan fabrikamızda 
üretmeye devam etmekteyiz.

Firmanızın faaliyet alanları, ürün 
yelpazesi ve ambalaj sektörüne 
yönelik çözümleri nelerdir?

Gıda dolumundan gıda dışı ürün-
lere, standarttan özel çözümlere 
kadar Jokey’de bütün uygulama 

alanları için her biçim ve hacim-
de ürün serileri sunabiliyoruz. Her 
amaç için doğru ambalajı önermek 
ana hedefimizdir.

100 ml’den 35 litreye kadar her 
şekil ve ebatta çeşitli yardımcı ak-
sesuar ve aksamlar da dâhil olmak 
üzere, IML dekorasyonlu kova ve 
kapaklar üretmekteyiz. Hem de 
farklı miktarlara kadar kullanılabi-
linen yeniden değerlendirilmiş sür-
dürülebilir hammaddelerle.

“Thinwall”  olarak adlandırdığımız 
ince cidarlı, hafif ürünler üretiyo-
ruz. Böylece plastik kullanımını, 
müşterilerimizin ve bizim sürdürü-
lebilirlik hedeflerimiz doğrultusun-
da en aza indirgemeye çalışıyoruz. 
Jokey’de ambalajlar 1990 senesin-
den bu yana %40 oranında hafif-
ledi. Bu da sadece çevre ve iklime 
faydalı değil, müşterilerimizin de 
yararınadır.

Standart ürünlerimiz dışında, Tür-
kiye ve farklı ülkelerde bulunan 
Ar-Ge ekiplerimiz, grup bünyemiz-
de bulunan kalıp fabrikamız ve de 
müşterilerimizin ekipleri ile ger-
çekleştirdiğimiz ortak çalışmalar-
la müşterilerimize ve sektöre özel 
ürünler üretmekteyiz. 

Jokey’de tüm yaratıcı seçenekleri 
müşterilerimize sunmak istiyoruz; 
Ekip olarak her zaman yenilikçi 
ambalaj ve dekorasyon seçenekleri 
üzerinde çalışmaktayız. Enjeksiyon 
yapılabilir tüm ambalaj şekillerinde 
sektöre değer katabilmek, bununla 
birlikte satış noktalarında müşteri-
lerimizin marka mesajını en etkili 
ve doğru şekilde iletebilmek için 
tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Ambalaj sektöründe yer alan 
IML baskı sistemli ürünlerinizin 
teknik özellikleri, avantajları 
ve farklılıkları hakkında neler 
söylersiniz?

Jokey’in gıda ve gıda dışı ürünle-
re yönelik plastik ambalajları tüm 
dünyadaki üreticiler ve sektörler ta-
rafından takdir görmektedir. İleriyi 
gören ve pazar koşullarına uygun 
inovasyonlarla ambalaj endüstri-
sinde çıtayı her zaman biz belirli-
yoruz. 

Bizim ürünlerimiz hafiftir, darbe-
lere ve yıpranmaya dayanıklıdır. 
Sızdırmazlıkları oldukça yüksektir. 
Kimyasallara ve sıcaklığa dayanıklı-
dır. Dahası az bir maliyet ile %100 
oranında geri dönüştürebilir.

IML baskı sistemi, basılmış olan 
etiket kalıba yerleştirilir ve enjeksi-
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yon işlemi esnasında ısı yardımı ile 
ambalajla bütünleşir. IML dekoras-
yonu, bizlere büyüleyici bir çekicili-
likle, güçlü hislerle dolu bir tasarım 
ortaya koymamıza olanak tanır. Bu 
yöntemle ambalajların tüm duva-
rına ve kapağına, kenarlara kadar 
geniş bir alanda dekorasyon yapı-
labilmektedir. Birden çok duygu-
ya hitap eden opsiyonel efektlerle 
ambalajlar çok daha ilgi çekici hale 
getirilebilir. Portakal Kabuğu Yü-
zeyli IML’den Metalik IML’e; Par-
lak IML den Şeffaf IML’e, Parsiyel 
Laklıdan Kâğıt Görünümlü IML’e, 
Soyulabilir IML’den Oksijen Bari-
yerli IML’e olmak üzere, ihtiyaçlar 
ve istekler doğrultusunda etiketler 
çeşitlendirilebilir. Dijital etkileşimler 
dahi kalıp içi etiketlemeye entegre 
edilebilmektedir. 

Özellikle üzerinde durduğunuz 
sektörler hangileridir?

Gıda ve Gıda dışı bütün sektörler-
de, ambalajlarımız kullanılmakta-
dır. Gıda sektöründe, özellikle don-
durma, süt ve süt ürünleri, çikolata 
ve şekerleme alanında her geçen 
gün ürün çeşitliliğimizi ve müşteri 
portföyümüzü arttırıyoruz. Kimya 

ve Boya sektörü ise oldukça önde 
olduğumuz sektörlerdir. Ulusal ve 
uluslararası birçok müşterimize, 
boya ve kimya alanına özel ürünle-
rimiz ile hizmet vermekteyiz.

Bunların dışında, Tarım, Kozmetik, 
Ev Bakımı & Hijyeni, PetFood ve 
Petrol sektörleri de tedarik ağımız 
içerisindedir. 

Firmanızı sektörünüzde öne 
çıkaran özelliklerinizden söz 
eder misiniz?

Jokey’de her sektöre ve her alana 
uygun ambalaj çözümleri sunuyo-
ruz. Konsept ve tasarımları; güç-
lü teknik bilgimiz ile birleştirerek 
müşterilerimize özel ambalajlar 
sunuyoruz. Bunun için Jokey Tasa-
rım Hizmeti’ni hayat geçirdik. Da-
nışmanlık hizmetinden tasarıma, 
teknik açıdan kusursuz ambalajın 
planlanmasından, seri üretime ge-
çişe kadar bütün alanlarda müşte-
rilerimize destek oluyoruz. 

Standart ve Jokey Özel Ürünler 
dışında, sektöre özel olmak üzere 
bariyerli ambalajlarımız, UN özel-
liğine sahip ambalajlarımız ve ağır 
kimyaya uygun ambalajlarımızla da 

sektörün ihtiyacına göre alternatif-
ler sunabiliyoruz.

Biz Jokey’de, ideal ambalajın mak-
simum işlevselliğine inanıyoruz. 
Bu nedenle de Jokey Eko Konsep-
ti geliştirdik. Hedefimiz ise en az 
karbon ayak izi ile azami ürün iş-
levselliği sağlamaktır. Ekolojik Stra-
teji, Ekolojik Kaynaklar ve Ekolojik 
Tasarım konularında eylem planları 
oluşturarak bunun için çaba göste-
riyoruz.

Vizyonumuz 2030’a kadar sıfır 
iklim etkisidir. Bu yolda müşterile-
rimize, sürdürülebilir iklim projele-
rindeki sertifikalarla CO2 dengesi 
sunuyoruz. 

Ambalajlarımızı %100 oranına ka-
dar geri dönüştürülebilir hammad-
delerden üretiyoruz. Ürünlerimizin 
içleri tamamen boşaltılabilmekte-
dir. Böylelikle içleri tamamen kulla-
nılabilir ve geri dönüşüm sürecinde 
bol miktarda enerji tasarrufu sağ-
lanır. 

Ambalajlarımız sağlamdır, sızdır-
mazdır ve ağır kenarları yüzlerce 
kez güvenle kapatılabilir. Tekrar 
tekrar kullanıma uygundur.

Müşterilerinizle iş süreçleriniz 
nasıl işliyor? Satış öncesi ve 
sonrası hizmetleriniz hakkında 
bizleri bilgilendirir misiniz?

Hedefimiz müşterilerimize sadece 
ürün satışı yapmak değildir. Ön-
celikli hedefimiz, uygun sektöre/
müşteriye en uygun ambalajı sun-
maktır. Bunu gerçekleştirmek için 
ise, müşterilerimizin proje ortağı 
oluyoruz. Projenin ilk tasarım aşa-
masından, seri üretim aşamasına 
kadar her alanda gerek teknik an-
lamda, gerekse tasarımsal anlam-
da birlikte yol alarak en uygun am-
balajı geliştiriyoruz.
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Müşterilerimizin hatlarını ziyaret 
ederek, hem sunduğumuz amba-
lajlarla hem de hatlarına yönelik 
verimliliklerine katkı sağlayacak er-
gonomik çözümlerle geliştirmeler 
yapıyoruz. 

Plastik ambalajların kullanımıyla il-
gili her konuda müşterilerimize da-
nışmanlık hizmeti veriyor, dolum 
ve montaj hatlarının test sürüşüne 
eşlik ediyoruz.

Ürettiğimiz her ürünümüzün her 
zaman arkasındayız. Bunun için, 
müşterilerimizde yaşanan herhan-
gi bir problemde maddi ve manevi 
bütün koşullarda yanlarında oluyo-
ruz.

Tüm üretim tesislerimiz, amba-
laj malzemeleri hijyen ve kalitenin 
uluslararası standardı BRC ile  ISO 
9001:2018 ve ISO 5001-2018 
standartlarına göre  global bağım-
sız denetçiler tarafından izlenen 
ve değerlendirilen sıkı bir yönetim 
sistemine uygun bir şekilde faaliyet 
gösterir. Bununla birlikte çalışma 
ahlaki sorumluklarımızın bir gerek-
liliği olan Sedex ve GKV Code of 
Conduct üyeliklerimizi de uzun yıl-
lardır eksiksiz devam ettirmekteyiz.

Ar-Ge çalışmalarınız hakkında 
biraz bilgi verir misiniz? 

Teknik ve tasarım alanında amaca 
en uygun ambalajı geliştirmek ve 

sunmak ana hedeflerimizdendir. 
Bunun için, Ar-Ge merkezlerimizin 
yardımıyla bütün Jokey Grubu’nun 
know-howı bir araya getiriliyor. 
Bütün grup bünyemizde 24 amba-
laj tasarımcımız, 7 uluslararası ta-
sarım ekibimiz bulunmaktadır. 

Müşteri & Pazar beklentilerine 
göre, yeni/modifiye ürün geliştiril-
mesi, 3D tasarım ve revizyon çalış-
maları, prototip proje simülasyon-
ları Ar-Ge ekiplerimiz tarafından 
yönlendiriliyor. 

Ambalajlarımız sürekli iyileştiriliyor 
ve geliştiriliyor böylece sektör yeni-
liklerine öncülük ediyoruz.  

Pazar payınızı arttırma adına 
yürüttüğünüz çalışmalar 
nelerdir? Sırada yeni ürün, 
yatırım veya projeleriniz var mı?

Çeşitli yollar ile pazar payımızı art-
tırıyor ve arttırmayı hedefliyoruz. 
Bunlar; mevcut müşterilerimiz ile 
beraber yeni projeler geliştirmek, 
mevcut ürünlerimize yönelik yeni 
müşteriler bulmak ve yeni müşte-
rilerimize yeni projeler sunmak şek-
linde değişmektedir. 

Her yıl, büyümemizin en az %10’u 
yeni projelerden kaynaklanmakta-
dır. Her yıl, yeni projeler için ciddi 
oranda yatırım maliyetleri ayırıyo-
ruz. İnovatif yönümüz ile, sektöre 
yön vermekteyiz. Bu da bizleri sü-

rekli yeni ürünler & yeni projeler 

peşinde koşmaya itiyor. Bu nedenle 

Jokey’de proje hiç bitmez. 

2020 yılı sizin için nasıl geçti? 

Önümüzdeki dönemde hedef ve 

beklentileriniz nelerdir? 

2020 yılı bizim için gerek büyüme 

gerekse kârlılık hedeflerimizi ger-

çekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Bunun-

la beraber sürdürülebilirlik çalışma-

larımızı oldukça arttırdık. 

Önümüzdeki dönemlerde de, sek-

töre öncülük etmeyi ve yaptığımız 

yenilikçi çalışmalarımız ile yön ver-

meyi devam ettirmek istiyoruz. 

Ambalaj sektörünün büyümesi ile 

doğru orantılı olarak büyüme he-

deflerimiz mevcuttur. Rekabetin 

oldukça fazla olduğu bir sektörde, 

yaptığımız gelişmelerle farklılaşma 

hedeflerimizi sürdürmek istiyoruz. 

Son olarak okuyucularımıza 

neler söylemek istersiniz?

Ambalajın geleceği, onun ne kadar 

döngüsel ekonomi ambalajı olma-

sı ile şekillenecektir. Ne kadar çok 

ambalaj geri dönüştürülebilir ve 

tekrar tekrar kullanılabilirse o kadar 

sürdürülebilir olacaktır. Biz amba-

lajcılar, bu gelişmeyi gerek tekno-

lojik yatırımlarla gerek yenilikçi çö-
zümlerle gerçekleştirmeliyiz.
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BİYOBOZUNUR AMBALAJ

Kozmetik ambalajında plastik kirliliğine son
Geride mikro plastik kirlilik bırakmayan yenilikçi bio çözümler

inlandiya’nın Helsinki kentin-
de 2016 yılında kurulmuş olan 
Sulapac ekolojik bir endüstriyel 

üretim misyonu edinmiş. Bu doğrultu-
da, gezegenimizi, denizlerimizi plastik 
çöplerden korumak amacıyla plastik ye-
rine doğada çözünebilen biyolojik bazlı 
ürünler geliştirmekte.

Kuruculardan, Suvi Haimi ve Laura Tirk-
konen-Rajasalo; iki bin onlu yıllarda ikisi 
de banyolarına baktıklarında aynı şeyi 
görüyorlar: Bir sorun. Sürekli artan tek 
kullanımlık plastiğin hayatımızı ve de-

nizleri doldurduğunun farkında olarak, 
bir çözüm bulmak için birlikte yola çı-
kıyorlar.

Biyo malzemelerde uzmanlaşan biyo-
kimyacılar olarak Suvi ve Laura, plastiğe 
sürdürülebilir bir alternatif geliştiriyor-
lar.

Sulapac® markasıyla geliştirdikleri bio 
çözünür malzeme, geride kalıcı mikrop-
lastik bırakmadan tamamen biyolojik 
olarak parçalanıyor. Sulapac®, mevcut 
plastik ürün makineleri ile işlenebiliyor, 

SULAPAC
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bu da geleneksel plastikten çevre 
dostu bir alternatife geçişi düşünü-
lenden daha kolay hale getiriyor.

Sulapac çığır açan bir yenilik olarak 
gözüküyor. Artık su bazlı ürünler, 
kalıcı mikroplastikler bırakmadan 
biyolojik olarak parçalanan yeni bir 
biyo-bazlı Sulapac bariyeri ile pa-
ketlenebililiyor.

Bariyer artık bir engel değil

Güzellik ve kişisel bakım endüstrisi 
yılda 500 milyar doların üzerinde 
bir değere sahip ve pazarın her yıl 
%4,75 oranında büyümesi bekle-
niyor. Buna göre, pazarın öncüleri 
hevesle sürdürülebilir ambalaj çö-
zümleri arıyorlardı. Kozmetik paza-
rının yaklaşık %90’ı su bazlı emül-
siyonlardan oluşurken, su bazlı 
ambalajların doğadaki durumu 
açısından, geride kalıcı mikro plas-
tikler bırakmadan biyolojik olarak 
parçalanan bir alternatif bulunma-
maktaydı. Şimdi, Sulapac onlar için 
patent bekleyen yeni bir malzeme 
icat etti.

Sulapac bariyerinin tamamen sür-
dürülebilir olmasının yanı sıra test 
sonuçları açısından da endüstri 
standardı gereksinimlerine de uy-
gun olduğu belirtiliyor. 

Kozmetik ambalaj için kabul edile-
bilir ağırlık kaybı tipik olarak %3’ün 
altındadır. Sulapac Bariyeri, 12 
hafta boyunca 40°C’de dört par-
çalı, emülsiyon dolu bir Sulapac 
kavanozunda %1.3’lük bir kayıp 
ölçmüştür.

Sulapac CEO’su ve kurucu ortağı 
Dr. Suvi Haimi, konuyla ilgili şöyle 
konuştu:

“Su bazlı ürünlere uygun, sürdü-
rülebilir bir bariyer oluşturmayı 

başardığımız için heyecanlıyım! 
Geliştirme ve kapsamlı testler bek-
lediğimizden daha uzun sürdü, 
ancak artık resmiyet kazandı. Koz-
metik için Tercih Edilen Ortağımız 
Quadpack gibi sektör liderleriyle 
birlikte müşterilerimize gerçek bir 
oyun değiştirici sunmaktan mutlu-
luk duyuyoruz” 

Eksiksiz paket

Şu anda Sulapac, mükemmel dar-
be dayanımına sahip ince duvarlı 
kavanozlar için tasarlanmış yeni 
bir esnek malzemeyi de duyuruyor. 
Malzeme, düşük karbon salınımıy-
la, eko tasarıma, iklim bilinçli ham-
maddeye ve düşük maliyetle yüksek 
hacimli üretime dayanak sağlıyor. 
Sulapac bariyeri ile birlikte şirketin 
güvenilir ortakları, hem yağ hem 
de su bazlı kozmetikler için farklı 
boyutlarda kavanozlardan oluşan 
etkileyici bir portföy sunuyor. Ay-
rıca süreç boyunca anahtar teslim 
çözüm olarak destek veriyorlar.

Sulapac tarafından geliştirilen yeni 
bariyer, pazar taleplerini karşıla-
yan ve aşan sürdürülebilir yeni-
likler açısından önem kazanıyor. 
Sulapac’ın Kozmetik çözüm ortağı 
Quadpack’ın kategori Başkanı Pier-
re Antoine Henry, yeni kapasiteler-
den son teknoloji teknik çözümle-
re kadar Quadpack, tüm güzellik 
markalarına Sulapac® malzemesin-
de sürekli büyüyen bir ürün yelpa-
zesi sunmaktan memnun oldukla-
rını belirtiyor.

Sulapac yetkilileri, geliştirdikleri 
biyo bozunur ürünle geleneksel 
plastiklerden geçişin mümkün ol-
duğunca kolay olmasını amaçladık-
larını, bu ürünle üretilecek drop-in 
ambalaj kaplarının mevcut plastik 
makineler ile seri olarak üretilebilir 

özellikte olduğuna vurgu yapıyor-

lar. Dahası, doğal görünümünün 

ve dokunsal hissinin ambalajı öne 

çıkardığını bu anlamda ürünün 

tıpkı doğa gibi güzel, işlevsel ve 

sürdürülebilirdir olduğunu belirti-

yorlar. 

Şu anda, Sulapac malzemesinden 

yapılmış bir ürünü geri dönüştür-

menin ideal yolunun endüstriyel 

gübreye dönüştürmek olduğu 

açıklanıyor. Geride kalıcı mikro 

plastik bırakmadan biyolojik ola-

rak parçalama işlemi bu yöntemle 

yapılıyor. Mekanik ve kimyasal geri 

dönüşüm de uygun seçenekler 

olarak görülüyor ve Sulapac kapa-

lı devre bir sistem geliştirerek bu 

yöntemi uygulayabiliyor. Yine Take 

Back Sulapac pilot uygulamasının 

yakın gelecekte başlatılacağı veri-

len bilgiler arasında. 

*Kozmetik ambalaj için kabul edilebilir 

ağırlık kaybı tipik olarak %3’ün altında-

dır. Sulapac Bariyeri, 12 hafta boyunca 

40°C’de emülsiyonlu 4 parçalı bir Su-

lapac kavanozunda %1.3’lük bir kayıp 

ölçmüştür.

Sulapac Hakkında

Sulapac, 2016 yılında Dr. Suvi Hai-

mi, Dr. Laura Tirkkonen-Rajasalo ve 

Dr. Antti Pärssinen tarafından ku-

rulmuştur. “Birlikte dünyayı plastik 

atıklardan kurtarabiliriz” şiarıyla 

öncülere ve yenilikçilere açık bir ku-

ruluş olan Sulapac Helsinki’de faa-

liyet yürütüyor. Sulapac® döngüsel 

ekonomi için ödüllü, patentli biyo-

tabanlı bir malzeme yeniliği olarak 

aynı isimdeki kuruluş tarafından 

üretilmiş. Firma, plastik atıksız ge-

leceği hızlandırmayı amaçlıyor. 
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TERMOPLASTİK ELASTOMERLER

Medikal sektörü için overmolding uygulamaları
Tıbbi sınıf TPE’ler, yaygın dezenfektanlar ve besin maddelerine maruz

kaldıktan sonra bile kopolyestere etkili bir şekilde bağlanır

eknor Apex ve Eastman tarafın-

dan yapılan ortak testte, East-

man Tritan™ kopolyester üzerine kalıp-

lanan TPE’lerin; kulplar, contalar ve di-

ğer yumuşak/sert parçalar için dayanıklı 

bir bağ sağladığı görüldü.

Tıbbi cihaz endüstrisinin önde gelen iki 

plastik tedarikçisi, termoplastik elasto-

merler (TPE’ler) ile tokluğu ve kimyasal 

direnciyle bilinen şeffaf bir kopolyester 

arasında güçlü, kimyasal direnci yüksek 

bir bağ olduğunu gösterdi.

Teknor Apex
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İki vuruşlu kalıplama işleminde 

üretilen test numunelerinin 90 de-

recelik soyma testlerinde, Teknor 

Apex Company’den üç Medalist® 

tıbbi sınıf TPE, Eastman’ın Tritan™ 

kopolyesterlerinden dördüne da-

yanıklı bağlar sağladı. Kopolyester 

ve diğer mühendislik termoplas-

tiklerine yapışmak için özel olarak 

formüle edilen Medalist bileşikleri, 

yüksek düzeyde soyulma mukave-

meti sergiledi. Yapıştırıcı hataları da 

dâhil yüksek soyma mukavemetleri 

gösteren soyma testleri, TPE kalıp-

lama performansını göstermekte-

dir. Yüksek soyma mukavemeti ve 

yapışma hatalarının kombinasyo-

nu, overmolding uygulamaları için 

arzu edilir olarak kabul edildi.

TPE’ler ve kopolimerler arasındaki 

bağ gücü, test numunelerini 48 

saat boyunca %70 izopropil alkol, 

ağartıcı ve bir intervenöz besin 

maddesi olarak yağ emülsiyonu 

şeklinde kullanılan %20 intralipid 

dahil olmak üzere dezenfekte edici 

kimyasallarda ıslattıktan sonra bile 

çok az kayıp sergiledi. 

Test edilen bileşikler, Shore A du-

rometreleri sırasıyla 42, 50 ve 59 

olan üç dereceyi içeriyordu: MD-

34940, MD-34950 ve MD-34959. 

Tritan kaliteleri MX711, MX811, 

MXF321 ve MXF421 iyi bir fiziksel 

özellik yelpazesi sağladı. Dört Tri-

tan reçinesinin tümü ile kombinas-

yon halinde üç Medalist bileşiğinin 

tümü, kimyasal temastan sonra 

çok az bağ gücü kaybı gösterdi.

Kopolyester üzerine kalıplanan ter-

moplastik elastomerler (TPE), tıbbi 

cihaz tasarımcılarına tıbbi bileşen-

lerde avantajlı olan sert ve yumu-

şak malzemelerin bir kombinasyo-

nunu sunar. Sert tıbbi muhafazalar 

ve diğer bileşenler üzerindeki kav-

ramalar, contalar, mühürleyiciler 

ve yumuşak dokunuşlu elemanlar 

için yumuşak TPE’ler tercih edilir.

Eastman’ın Küresel Tıbbi Teknik 

Platform Lideri Dr. Yubiao Liu, ko-

nuya ilişkin “Üreticiler TPE’leri ve 

kopolyesterleri birleştirerek, tıbbi 

cihazların ergonomisini, estetiğini 

veya işlevselliğini iyileştirebilir. Ay-

rıca yumuşak TPE’lerin alttaki sert 

kopolyester malzemeyle kombinas-

yonu ve tutuşu iyileştirebilir, doku 

veya rahatlık katabilir, sıkı bir sız-

dırmazlık sağlayabilir veya emme 

özellikleri sağlayabilir” açıklamasını 

yaptı.

Teknor Apex’in Kıdemli Pazar Mü-

dürü Ross van Royen, koplolimer-

lerle kaplanan TPE’lerin, termoset 

kauçuğun performansını termop-

lastiklerin işleme kolaylığı ile birleş-

tirerek onları silikonlara, PVC’ye ve 

TPU’lara üstün alternatifler haline 

getirdiğini belirtti. Royen,“Sağlık 

endüstrisinin en katı gereksinimle-

rini karşılamak ve bunları yalnızca 

FDA listesindeki gıda sınıfı bileşen-

lerle birden fazla ISO-13485 serti-

fikalı tesiste üretmek için TPE’leri 

geliştirdik. Tüm kaliteler ISO-

10993-5’e göre biyolojik olarak 

uyumludur, RoHS ve REACH SVHC 

uyumludur ve ftalat, lateks protele-

ri veya BPA içermez” açıklamasında 

bulundu. Soyulma mukavemeti testi sonuçlarının grafiği
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Plastec Makina Firma Sahibi Emre Karabulut
“2021 satışlarımızı %200 oranında arttırdığımız, 

en büyük ivmeyi kazandığımız yılımız oldu”

2017 yılında kurulan 
Plastec Makina, plastik 

sektörünün ihtiyaç duymuş 
olduğu enjeksiyon makinası 
ve yardımcı ekipmanlarının 
tedariki konusunda hızlı ve 

güvenilir çözümler üreten bir 
firma olarak faaliyet gösteriyor. 
Hidrolik, hibrid ve full elektrikli 

teknolojisi ile 
5 tondan 7000 tona kadar plastik 

enjeksiyon makinelerinin 
lider üreticilerinden biri olan 

LK Grup’un Türkiye, Avrupa ve 
Ortadoğu pazarında tek yetkili 

bayii olan Plastec Makina Firma 
Sahibi Sayın Emre Karabulut, 

“LK & Plastec ortaklığı, tecrübeli, 
profesyonel ve genç kadrosu ile, 
Türk plastik sektörüne yüksek 

kaliteli, optimum maliyetli 
çözümler üretmektedir” diyor. 
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Okurlarımıza kısaca kendinizden 
ve profesyonel öz geçmişinizden 
bahsedebilir misiniz?

İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden mezunum. Arkasın-
dan İşletme Yüksek Lisansı yaptım. 
Değişik sektörlerde satış ve pa-
zarlama müdürlüğü görevlerinde 
bulundum. Enjeksiyon makinası 
sektöründe ise yaklaşık 13 yıllık bir 
satış ve pazarlama deneyimine sa-
hibim. Evliyim ve 3 çocuk babası-
yım.

Plastec Makina’nın kuruluş 
aşamaları, yapılanması ve 
gelişim süreci hakkında bilgi 
verir misiniz?

Plastec Makina 2017 Ekim ayında 
kurulmuştur. Yaklaşık 4 sene içe-
risinde plastik sektörünün ihtiyaç 
duymuş olduğu enjeksiyon ma-
kinası ve yardımcı ekipmanlarının 
tedariki konusunda sektörümüze 
hızlı ve güvenilir hizmet vermekte-
yiz.

Hangi firmanın temsilciliğini 
yapıyorsunuz? Plastik enjeksiyon 
makinalarınızın öne çıkan 
teknik özellikleri, avantajları 
ve farklılıkları hakkında neler 
söylersiniz?

Dünyanın en büyük makina üre-
ticilerinden biri olan Hong Kong 

menşeili LK GRUP’un Türkiye, Or-
tadoğu, Rusya ve Avrupa bayili-
ğini ve ayrıca dünyanın en butik 
makine üreticisi Hollanda menşeili 
STORK’un Türkiye distribütörlüğü-
nü üstlenmekteyiz. LK makinaları 
Çin segmentinde A++ Enerji Veri-
mililik belgesine sahip tek firmadır. 
Bu özelliğimiz sayesinde makina-
larımızın enerji tüketim sarfiyatları 
rakiplerine göre daha üstün verim 
ve performans sağlamaktadır. Ayrı-
ca LK Grup dünyada bütün üretici-
ler içerisinde bütün tonajları kendi 
bünyesinde üretip dökme kabili-
yetine sahip tek firmadır. Yine LK 
Grup dünya üzerinde Metal Enjek-
siyon, Plastik Enjeksiyon ve CNC’leri 
tek çatı altında üreten tek firmadır.

Servis ve yedek parça 
konusunda müşterilerinize nasıl 
destek sağlıyorsunuz? Firmanızı 
sektörünüzde öne çıkaran 
özelliklerinizden, satış öncesi 
ve sonrası hizmetlerinizden söz 
eder misiniz? 

Plastec Makina olarak 8 kişilik tek-
nik servis ekibine sahibiz. Yedek 

parça konusunda hem şirket genel 
merkezimizde hem de gümrüklü 
antrepo merkezimizde satmış ol-
duğumuz makinalarımızın ihtiyaç 
duyabileceği yedek parçalarımızı 
stoklarımızda bulundurmaktayız. 
Hızlı servis çözümümüz, yetkin ve 
yetişmiş teknik servis kabiliyetimiz 
bizi rakiplerimizden bir adım öne 
çıkarmaktadır.

Pazar payınızı arttırma adına 
yürüttüğünüz çalışmalar 
nelerdir? Firmanızın piyasadaki 
konumunu nasıl buluyorsunuz?

Sektörümüze doğru ve hızlı hiz-
met vermek adına stoklarımızda 
müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu 
her tonaj ve özellikte makinaları 
tutmaktayız. Hem gümrüklü ant-
repolarımızda ve hem de yolda 
olan yaklaşık 100 adet enjeksiyon 
makinamızla çok hızlı bir şeklide 
makine ekipman ihtiyacına cevap 
veriyoruz. Çok genç olan firmamız 
inşallah bu sene içerisinde hem 
ciro hem de satış adediyle sektörde 
2’inci sıraya yükselecektir.
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Sırada yeni ürün, yatırım veya 
projeleriniz var mı?

Değişen teknolojiyle birlikte 2022 
yılında elektrikli makinalarımızı 
müşterilerimizin hizmetine suna-
cağız. Ayrıca yatırım planı olarak 
kendi antrepomuzu kurmayı plan-
lıyoruz. Burada stok miktarımızı ar-
tırarak çok hızlı bir şekilde tedarik 
hizmeti vereceğiz.

2020 ve 2021’in ilk yarısı 
sizin için nasıl geçti? İçinde 
bulunduğumuz dönemi firmanız 
açısından değerlendirirseniz 
neler söylemek isterseniz?

2020 pandemi sonrası satışlarımız-
da ciddi bir artış gerçekleşti. 2021 
senesi ise bizim en büyük ivmeyi 
kazandığımız yılımız oldu. Maki-
nalarımızın sektör kullanıcıları ta-
rafından görmüş olduğu teveccüh 

ve teknik servis desteğimiz satışları-
mızı %200 oranında artırarak sek-
törde öncü bir konuma gelmemize 
sebebiyet verdi.

Biraz da sektör hakkında değerli 
görüşlerinizi almak isteriz. 
Ülkemizdeki ve dünyadaki 
plastik sektörünün mevcut 
durumu hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Dünyanın 5’inci, Avrupa’nın da 
2’inci en büyük plastik sektörüne 
sahibiz. Sektörümüz her geçen 
gün büyürken global piyasalar-
daki sorunlar sektörü ciddi olarak 
etkilemektedir. Lojistikde yaşanan 
artan konteyner maliyetleri ve kon-
teyner bulamama sorunları, geçen 
seneyi ve bu seneyi de etkileyen 
hammadde tedariki ve hammad-
de fiyatlarındaki %200’lük artış ve 
finansmanda yaşanan yüksek faiz 

riski mamul üreticileri için ciddi bir 
sorun olarak önemini korumakta-
dır. Bu sorunlar maalesef üreticile-
rin yatırım yapma istek ve hevesini 
kırmakta sektörün küçülmesine se-
bebiyet vermektedir.

Ancak her krizdeki bir fırsat da yine 
önümüzde durmaktadır. Artan 
konteyner maliyetleri nedeniyle Av-
rupalı ürün tedarikçilerinin rotayı 
Çin’den Türkiye’ye çevirdiklerini de 
hepimiz biliyoruz. Bu talebi hızlı ve 
etkili bir şekilde karşılamakta Türk 
üreticilerini operasyonel yeteneğiy-
le mümkün kılınmaktadır. İhracat-
taki her bir satışın ülke ekonomi-
sine hem istihdam hem de döviz 
girdisi olarak destek vereceğine ve 
sektörün üzerindeki kara bulutla-
rı bir nebze de olsa kaldıracağına 
inancımız tamdır.

Son olarak okuyucularımıza 
neler söylemek istersiniz?

Şahsi kanaatimce gelişen sektörde 
en önemli yatırımın yine insana 
yapılması gerekliliğidir. Yetişmiş 
elaman eksikliği sektörümüzün ilk 
önceliği olmak zorundadır ve haya-
tidir. Ayrıca markalaşma becerimizi 
de hızlıca geliştirmek zorundayız. 
Katma değeri yüksek ürünleri an-
cak bu yolla üretip şirket ve ülke 
ekonomimize katkı sağlayabiliriz.





42 Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Haziran 2021

Plastiklerin Geri Dönüşümü ve 
Döngüsel Ekonomi’’ plastik sek-
törünün başlıca konuları arasın-

da yer almaktadır. Döngüsel ekonomiyi 
kolay bir şekilde tanımlayabilmek için 
şunu söyleyebiliriz: ‘Üç yolu takip edin, 
‘Azaltım, Yeniden Kullanım ve Geri Dö-
nüşüm’  

Plastik hurdalarının geri dönüşümü ve 
yeniden kullanımı ile plastik atıklarının 
azaltılması, plastik sektörümüzün en 
önemli önceliklerinden biridir.

Plastik ürünler, günlük kullanımdaki bir-
çok nesnenin yapımında bir tür plastik 
kullanılması nedeniyle günlük hayatımı-
zın vazgeçilmez bir parçası haline gel-
miştir. Plastiğin diğer malzemelere göre; 
daha az maliyetli, korozyona karşı daya-
nıklı, esnek ve güçlü bir malzeme olması 
gibi birçok avantajı vardır. Ürettiğimiz 
büyük miktardaki plastik atığın çoğunu 
yeniden kullanabilir veya geri dönüştü-
rebiliriz. Aynı zamanda maliyetleri azal-
tabilir, enerji tasarrufu sağlayabilir ve 

PLASTİK KIRMA TEKNOLOJİSİ

Wittmann Battenfeld

Cam elyaflı malzemeler için çift gövdeli
JUNIOR DOUBLE merkezi kırıcıları



43Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Haziran 2021

çevreyi koruyabiliriz. Plastiğin geri 
dönüştürülmesi, ekonomik ve çev-
resel açıdan büyük önem taşımak-
tadır. On yıllardır, atık plastiklerin; 
halı, giysi, dış mekân mobilyası vb. 
gibi yüzlerce ürüne dönüştürülebil-
mesi amacıyla çeşitli işlemler geliş-
tirilmiştir.

Plastiğin geri dönüştürülmesinin 
genel faydaları;

gEnerji Tasarrufu: Geri dönüştü-
rülmüş malzemelerden yeni plas-
tik ürünlerin üretilmesinde, ham 
malzeme ile ürün üretiminden 
yaklaşık üçte iki oranında daha az 
enerji kullanılmaktadır. Dolayısıyla 
plastiklerin geri dönüştürülmesi, 
diğer ürün ve kullanımlar için ta-
sarruf edilen enerjinin tüketilmesini 
mümkün kılar. 

gAzaltılmış Sera Gazı Emisyon-
ları: Geri dönüştürülmüş malzeme, 
ham malzemenin yerine kullanıl-
dığında; çıkarma, ön işleme ve 
üretimden kaynaklanan sera gazı 
emisyonları önemli ölçüde azalır.

gDaha sağlıklı bir çevre için, çöp 
depolama ve yakma ihtiyacını azal-
tır.

gGelecek nesiller için çevrenin ko-
runmasına yardımcı olur.

Plastik enjeksiyon yolluklarının 
hat içerisindeki geri 
dönüşümünün belli başlı 
avantajları şunlardır:

gBaşlangıç atıkları ve kusurlu 
ürünler artık hurda olarak kabul 
edilmemektedir.

gYollukları merkezi bir alana 
transfer etmek için işgücüne ihti-
yaç yoktur. 

fDaha az çapraz bulaşma riski

fHigroskopik malzemeleri yeni-
den kurutmaya gerek yoktur. Kı-
rılan malzeme, doğrudan prosese 
geri beslenir.

gRobotik besleme, konveyör bes-
leme ve burgu besleme kırıcıları 
sayesinde operatöre ihtiyaç duyul-
maz.

gMakine yanı kırıcıları, dar alan 
gereksinimleri ve verimli kırma ka-
litesi için spesifik özellikler ile tasar-
lanmıştır.

gYollukların hat içi geri dönüşü-
mü, üretim besleme stoğunu kul-
lanmak için temiz bir kaynaktır.

gYeniden öğütülmüş plastiklerin 
bazı özelliklerinde bir miktar bozul-
ma görülebilir. Orjinal hammadde 
ile %20’den çok daha az oranda 
karıştırıldığından, genel etki fark 
edilemez. 

gİşleme kolaylığı ve optimum 
ürün kalitesi için; kırılmış malze-
me, orjinal hammaddeye benzer 
boyutta, homojen ve mümkün 
olduğunca toz ve ince tanelerden 
arındırılmış olmalıdır. Böylece daha 
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kolay akar ve orjinal hammadde 
ve işlem tezgahındaki diğer katkı 
maddeleri ile daha iyi karışır.

Hammadde ile düşük yüzdeli bir 
kırma malzemenin karıştırılması, 
kolayca tekrar işlenebilen bir poli-
mer üretir. Aslında o kadar iyi ki, 
otomotiv endüstrisi görünür olma-
yan parçalar için yeniden işlenmiş 
plastikleri kullanabilmektedir.

Wittmann Battenfeld, cam elyaflı 
malzemelerin öğütülebilmesi için 
çift gövdeli JUNIOR DOUBLE mer-
kezi kırıcıları tedarik etmektedir.

gÜretim bölgesinden ayrı bir 
alanda kullanılır. Büyük ve güçlü 
bir yapıya sahiptir.

Birden fazla kalıplama hücresinden 
alınan büyük hacimli hurdaları kır-
mak veya kesmek için kullanılmak-
tadır. 

gUzun, geniş parçaları veya ha-
cimli yollukları/hurdaları yerleştir-
mek için özel besleme hazneleri ile 
donatılabilmektedir.

Yatırım geri dönmesi ile ilgili he-
saplamalar genelde çok kısa geri 
ödeme sürelerine işaret eder. Ma-
kine yanında kullanılacak kırıcıya 
yapılan yatırım, yaklaşık 15 yıllık 
olarak alınan makinenin ömrü bo-
yunca temel maliyet bileşenidir. 
Düzenli bakım, bıçakların bilen-
mesinden veya değiştirilmesinden 
oluşur. Kırıcı, maliyetli bakım veya 
yüksek enerji tüketimi gerektirme-
yen güçlü bir makinedir. Böylece 
kısa süre içerisinde kendini amorti 
eder.

Cam elyaflı malzemeler için 
eleksiz kırıcılar

g‘’Düşük devirli kırıcılar’’ olarak 
da adlandırılan eleksiz kırıcılar, 
uzun parçacıklar içermeyen, daha 
temiz ve düzgün bir yeniden öğüt-
me sağlamaktadır.

gYüksek tork sayesinde, kırılgan 
malzemeler ve kalın cidarlı hurda-
lar için en uygun kırıcı modelleridir.

g@ 50 Hz - 27 devir/dakika dö-
nüş hızı sayesinde kırma haznesin-
de daha az aşınmayı ve daha az 
gürültüyü sağlamaktadır.

Geleneksel elekli kırıcılar

gDaha fazla malzemenin işlene-
bilmesi için esneklik sağlamaktadır. 
Tüm rotoru değiştirmek yerine sa-
dece elek değişimi yaparak parça-
cık boyutları kolay bir şekilde değiş-
tirilebilmektedir.

gİçinde yaşanılan çağa uygun 
elekli kırıcılar, geçmiş döneme kı-

yasla daha sessiz çalışır hale geti-
rilmektedir.

Wittmann Battenfeld, kırılmış mal-
zemeyi enjeksiyon makinesine taşı-
mak veya karıştırmak için, ürün yel-
pazesini oluşturmuş ve kendi çev-
resel ekipmanlarını üretmektedir. 

Sonuç olarak, şirketlerin çoğu yeşili 
koruyan bir imaj sergilemeye istekli 
olsa bile, plastikleri geri dönüştür-
menin ana nedeni çevresel kaygı-
lardan ziyade maliyettir.

Son yıllarda polimer fiyatlarının 
önemli ölçüde artması dolayısıyla 
geri dönüştürülmüş plastikler daha 
cazip duruma gelmiştir.
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ERMA, Almanya’da kurulduğu 
1941’den bu yana plastik geri 
dönüşüm ekipmanlarının ima-

latına ve geliştirilmesine kendini ada-
mış bir firma olarak faaliyet gösteriyor.              
80 yılı aşkın süredir yüksek kalite plastik 
geri dönüşüm ekipmanları yelpazesinin 
tedarikini sağlayan marka dünya çapın-
da önde gelen imalatçılardan biri olarak 
gelişimini sürdürüyor.

Piyasa durumunun ve ihtiyaçlarının bü-
tünü göz önünde bulundurduğunda                                                                           
ZERMA, Haziran 1999’da geri dönüşüm 
ekipmanı imalatını Çin’deki Şangay’a ta-

şıyarak, tamamı kendine ait olan ZER-
MA Machinery & Recycling Technology 
(Şangay) Co. Ltd. şirketini kurdu. Yer 
değiştirme gerçekleştikten kısa bir süre 
sonra üretim kapasitesi 3000 üniteye 
ulaşan şirket, üretiminin %80’ini dünya 
çapında ihracat yaparak  %30 yıllık sabit 
bir hızla büyümeye devam ediyor. Şirket 
aynı zamanda Avrupa’daki birçok firma-
ya da fason üretim yapıyor. 2001’den 
beri ise, “Çin‘deki Seçkin Yabancı Yatı-
rımlı Kuruluş” ve “İhracata Yönelik Te-
şebbüs” ödüllerine layık görülüyor.

GSH Model Ağır Yük Serisi Kırıcılar 
İşlevi ve Avantajları

GSH serisi kırıcılar yüksek üretim kapa-
sitesi gerektiren, kalın etli veya aşındırıcı 
malzemelerin kırılmasında kullanılır. PET 
geri dönüşümünün vazgeçilmez maki-
nelerinden birisidir. Ayrıca, PC etli boru 
gibi zor malzemelerin geri dönüşümün-
de de kullanılır. 

fÇok güçlü konstrüksiyon

GSH serisi kırıcılar özellikle ağır yüklere 
maruz kaldığından, çok güçlü ağır çelik-
ten imal edilmiş konstrüksiyona sahiptir. 

fMükemmel “V” kesme geometrisi

Rotor bıçakları, “V” kesme teknolojisine 
sahip şekilde tasarlanmıştır. Standart-

PLASTİK KIRMA TEKNOLOJİSİ

ZERMA

ZERMA GSH Model Ağır Yük Serisi Kırıcılar



46 Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Haziran 2021

laşmış tam açılı bıçaklarla karşılaş-
tırıldığında, “V” kesme teknolojisi 
nihai hacim azalmasını sağlamak 
amacıyla rotorun merkezine doğru 
sürekli olarak bir materyal kesme 
konsantrasyonu sağlar. “V” dizaynı 
sayesinde rotor bıçağı, makas etkisi 
gibi noktasal olarak kesme yüküne 
maruz kaldığından;

gDaha az motor gücü gereksini-
mi duyar,

gKırma makinesinin gövdesindeki 
aşınmalar engellenir, 

gSistem daha sessiz çalışır,

gToz oranı azalır.

fÖzel kırma haznesi dizaynı

GSH serisi kırıcılarda, stator bıçak-
ları zemine göre 45° açılı olarak 
monte edilmiştir. Bunun yanında 
hazneye yerleştirilen ilave darbe bı-
çağı sayesinde mukavemeti güçlü 
olan parçaların kırılma işlemi çok 
daha kolaylaşmakta ve kırma kapa-
sitesi maksimuma çıkmaktadır.

Gövde kesme odası, üst kısmın hid-
rolik sistemle basitçe açılabilmesine 
olanak sağlayacak şekilde, merkez 
hattı üzerinde baştanbaşa ayrılmış-
tır. Elek, üstteki kesme odasından 
ayrı olan ve hidrolik olarak açılan 
öne monteli kolay geçen bir kızağı-
na yerleştirilmiştir.

fAğır yük serisi rulman dizaynı

Rotorun taşındığı rulman sistemi, 
kırma haznesinin dışında bulun-
maktadır. Dolayısıyla kırma haz-
nesinden gelebilecek dezavantaj-
lardan arındırılmıştır. Örneğin ıslak 
kırma sebebiyle haznede olabilecek 
su, kırma haznesinde oluşan mal-
zeme tozu veya kirlilikten etkilen-
mez. Böylece rulmanların ömrü 
daha uzun olmaktadır ve bakımı 
daha kolaydır.

fÇok güçlü rotor yapısı

GSH serisi ağır yük kırıcılarının ro-
tor yapısı çok güçlüdür. Rotoru 
oluşturan ve bıçakların taşınmasın-
da kullanılan çelik konstrüksiyonun 
yapısı ve ağırlığı sayesinde, kırma 
sistemi için gerekli ilave atalet oto-
matik olarak sağlanmaktadır. Dola-
yısıyla rotorun dışına konulan ilave 
gizli ağırlık sistemine (volan) gerek 
kalmamaktadır. 

fKolaylaştırılmış bıçak ayarı

Bıçak ayarı, makine ile beraber 
gönderilen bıçak ayarlama me-
kanizması yardımıyla montajdan 
önce tamamıyla kırma makinesinin 
dışında gerçekleştirilir. Rotor ve 
stator bıçakları, ileri sertlikteki çek-
me çelikten imal edilmiştir ve sayı-
sız defalar tekrar bilenebilmektedir.

fİlave darbe bıçağı

Mukavemeti güçlü olan parçaların 
kırılma işlemini kolaylaştırmak ve 
stator bıçağına gelen ilk yükü ha-
fifletmek üzere, kırma haznesine 
ilave darbe bıçağı monte edilebil-
mektedir.

fDeğişik rotor alternatifleri

Değişik kırma işlemleri ve malze-
meler için “5-sıralı”, “7-Sıralı” ve 
“9-Sıralı” bıçakla donatılmış rotor-
ların yanında “Giyotin Bıçaklı” ro-
tor seçeneği de sunmaktadır. 

5 sıralı rotor; Daha çok içi boş 
ancak hacimli malzemelerin kırma 
işleminde kullanılır. Çünkü büyük 
hacimli parçayı yakalamak için ro-
tor üzerinde az sayıda bıçak kul-
lanmak gerekmektedir. Aksi halde 
malzeme bıçaklar tarafından kapı-
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lamaz ve kırma haznesinden hop-
lamaya başlar. 5 sıralı rotor kullanı-
lan uygulamalar; plastik şişe, kasa, 
bidon ve hacimli otomotiv parça-
larıdır.

7 ve 9 sıralı rotor; Daha çok yük-
sek kapasiteli kırma gereksinimi 
olan, içi dolu, orta ve küçük hacimli 
parçaların kırma işleminde kullanı-
lır. 7 ve 9 sıralı rotor sayesinde kır-
ma haznesindeki parçalar daha çok 
sayıda bıçak darbesine maruz kal-
dığından kırma kapasitesi artmak-
tadır. 7 ve 9 sıralı rotor kullanılan 
uygulamalar; takoz ve takoz gibi et 
kalınlığı fazla olan parçalardır. 

Giyotin rotor; Bu rotor özel olarak 
tasarlanmıştır ve içi boş bir dizay-
na sahiptir. Rotor sağ, sol ve orta 
olmak üzere 3 yerden bıçağa bağ-
lanmaktadır. Dolayısıyla kırma işle-
mi sırasında oluşan sürtünme etkisi 
minimuma indirilmiştir ve kırılan 
malzemenin sıcaklığı belirli seviye-
lerde tutulabilmektedir. Giyotin ro-
tor kullanılan uygulamalar; doğal 

ve sentetik kauçuktur. Kırma mu-

kavemetini artırmak için kırma ma-

kinesinin dışında rotor mili üzerine 

gizli ağırlık monte edilmektedir. 

fHidrolik hazne ve elek açma 

sistemi

Kırma haznesini ve elek sistemini 

açmak-kapamak için hidrolik sis-

tem kullanılmaktadır. 

fYüksek emniyet

GSH serisi granülatörleri hali hazır-

da yürürlükte olan Avrupa Birliği 

şartlarına uygun imal edişmiş olup 

bütünüyle CE sertifikasına sahiptir. 

Makine emniyeti, emniyet şalterle-

ri, hidrolik emniyet denetim valfleri 

vb zaman geciktirme sürgüleriyle 

temin edilmiştir.

İlave ekipmanlar ile komple 

sistem çalışması

ZERMA, GSH serisi kırıcılarla bir-

likte, blower, toz ayırma ünitesi, 

metal dedektörleri ve konveyör-

ler gibi çeşitli çevre ekipmanlarını 

üretmekte ve komple sistem olarak 

plastik sektörünün hizmetine sun-

maktadır.

ZERMA Machinery & Recycling 

Technology (Şangay) Co. Ltd. Tür-

kiye mümessili SENA Makina Sana-

yi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’dir.
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ünümüzde hammadde fiyatla-
rından dolayı ve çevreyi korumak 
için geri dönüşüm olmazsa ol-

maz bir hale gelmiştir. Bununla beraber 
üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacı 
ile çıkan fireli ürünler kırma makineleri 
ile kırılarak bazı proseslere belli miktar-
larda katılmaktadır.

Kırma makinesi seçerken ürünün et ka-
lınlığı, ebatları ve cinsi önem teşkil et-
mektedir. Buna göre kırma besleme ağzı 
uzunlukları ve motor gücü seçilmelidir.

Ürünün ve hammaddenin cinsine göre 
parçalı ya da düz bıçak diye adlandırılan 
kırma makineleri seçilmektedir.

Genelde yumuşak ve naylon tarzı mal-
zemeler için düz bıçaklı kırmalar kulla-
nılması gerekirken, daha rijit ve takoz 
tarzı malzemeler için parçalı bıçaklı kır-
malar tercih edilmelidir.

TG serisi kırma makineleri, makine yanı 
yolluk kırma için kullanılmaktadır.

XMG serisi kırma makineleri makine 
yanı, direk motordan tahrikli ve düşük 

devirli olması sebebiyle, daha az toz ve 
daha az ses yapmaktadır. Özellikle PC ve 
PA66 gibi kırılırken çok fazla toz yapan 
mühendislik plastiklerini ve kauçuk tarzı 
malzemeleri kırmak için idealdir.

TGP Serisi kırma makineleri genel amaç-
lı kullanıma uygun olup, sert ve takoz 
tarzı malzemeleri kırmak için en uygun 
çözümdür. Kırılan malzemeler maki-
nenin altındaki hazneye birikmektedir. 
Opsiyonel olarak akuple edebileceğiniz 
emiş grubu sayesinde kırılan malzemeyi 
otomatik olarak istediğiniz yere boşalta-
bilirsiniz.

TGD serisi kırma makineleri genellikle 
yumuşak ve naylon tarzı malzemeleri 
kırmak için uygundur. TG serisi kırma 
makineleri izolasyonlu seri olup, kendi 
üzerine akuple emiş grubu sayesinde kı-
rılan plastiklerin otomatik olarak çuvala 
veya bir hazneye taşınmasını sağlamak-
tadır. Hidrolik olarak açılıp kapanabilen 
haznesi sayesinde temizlik ve bakım ko-
laylığı sağlamaktadır.

PLASTİK KIRMA TEKNOLOJİSİ

TEPRO MAKİNE

Plastik kırma makinelerinde yaratıcı çözümler

TG SERİSİ TGP SERİSİ TG SERİSİ
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962 yılında Levent’te küçük bir 

atölyede ilk üretimine başlayan 

İnan Makine, 59 senelik tecrübesi 

ile bu gün 15.000 m2 kapalı alana sa-

hip fabrikasında ulusal-global plastik 

üreticileri ve geri dönüşüm firmalarının 

ihtiyaç duyduğu plastik boyut küçültme 

makineleri ile geri dönüşüm, yıkama, 

kurutma ve ekstrüzyon sistemlerinde 

sektörün önemli üreticileri arasında yer 

alıyor. Geri dönüşüm makineleri üre-

timinde yarım asrı geride bırakmanın 

gururuyla, sektörde iddialı bir isim hali-

ne gelen şirket, uzman kadrosu, imalat 

gücü, makine parkuru ve üretim tekno-

lojileri ile kalite ve ilkelerinden ödün ver-

meden plastik sektörünün ihtiyacı olan 

çözümleri sunmaya devam ediyor.

İstatistiki verilere göre hali hazırda yıllık 

850 bin ton üretim kapasitesine sahip 

olan plastik geri dönüşüm sektörünün 

mevcut büyüme hızı dikkate alındığında 

2030 yılında 4,3 milyon ton kapasiteye 

ulaşacağı ve plastik hammadde ithala-

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ

İNAN MAKİNE

İnan Makine, geri dönüşüm endüstrisine 
yenilik getirmeye devam ediyor

Şirket, 90 kişilik uzman ekibi ile 5 kıtada 67 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor
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tından kaynaklanan cari açığı yüz-
de 35,1 azaltacağı tahmin ediliyor. 
Sektör faaliyetlerinin istihdam, kat-
ma değerli ihracat ve yatırımlarda 
kaldıraç etkisi yarattığının bilincin-
de olan İnan Makine istikrarlı bir 
büyüme modeli ile yatırımlarına 
devam ediyor. Şirket aynı zamanda 
ülke ekonomisine katkı sağlayarak 
yerli ve yabancı firmaların ihtiyaç 
duyduğu makine ve ekipman çö-
zümlerini müşterilerinin hizmetine 

sunuyor.

Üretimi Yapılan Makine ve 
Sistemler

dMikronize Makineleri

dKırma Makineleri

dShredder Parçalayıcılar

dYıkama Sistemleri

dKurutma Sistemleri

dGranül Ekstrüzyon Sistemleri

dTaşıma ve Depolama Sistemleri

Üretimi Yapılan Geri Dönüşüm 

Sistemleri

dPET Şişe Geri Dönüşüm Kırma-

Yıkama-Kurutma Hattı

Geri dönüşüm hattı şişeler, çapak, 

chips, deşe vb. atıkların boyut kü-

çültme, ayrıştırma, yıkama, kurut-

ma ve depolama makinelerini içe-

rir.

dHDPE - PP Geri Dönüşüm 
Kırma-Yıkama-Kurutma-Granül 
Hattı (3 Boyutlu Plastikler)

Geri dönüşüm hattı şişe, kova, bi-

don, boru vb. atıkların boyut kü-

çültme, ayrıştırma, yıkama, kurut-

ma, depolama ve granül makine-

lerini içerir.

dL-LDPE-PP Geri Dönüşüm 
Kırma-Yıkama-Kurutma-Granül 
Hattı (2 Boyutlu Plastikler)

Geri dönüşüm hattı streç film, nay-

lon, torba, çuval, big bag, ambalaj 

vb. atıkların boyut küçültme, ayrış-

tırma, yıkama, kurutma, depolama 

ve granül makinelerini içerir.
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ET geri dönüşümünde kalite, 

maliyet ve kapasite ihtiyaçları 

artarken ekipman üreticileri de 

teknolojilerini geliştirmeye devam edi-

yorlar. ETTLINGER’in (Almanya) PET geri 

dönüşüm uygulamaları için geliştirdiği 

ECO serisi eriyik filtreleri de pazardan 

gelen talepler doğrultusunda yenilendi. 

ECO eriyik filtreleri düşük viskoziteli 

malzemeler (özellikle PET ve PA) için op-

timize edildi. Kâğıt, tahta, silikon, alü-

minyum gibi kirlilikleri etkin bir şekilde 

filtrelerken, atmosfere kapalı tasarımı ve 

sabit basınçta sürekli temizleme pren-

sibiyle çalışması sayesinde siyah nokta 

problemlerini de önemli oranda azaltı-

yorlar. Böylece granül üretiminde ürün 

kalitesini artırırken, PET levha, elyaf ve 

çember hatlarında kullanıldıklarında ise 

hat verimliliğini de önemli oranda artı-

rabiliyorlar.

Yeni ECO Serisi

Ürün ailesine yeni eklenen ECO 500 

4,000 kg/saat kapasiteye ulaşabilirken, 

ECO 250 modelinin yerine geçen ECO 

350 modeli 2,000 kg/saat kapasitesine 

sahip. ETTLINGER filtreler endüstride 

en yüksek oranda kirliliklerle başa çıka-

biliyorlar. Aynı zamanda tahliye edilen 

malzeme içindeki kirlilik zenginliğinin 

maksimum olmasıyla da tanınıyorlar. 

Özellikle geri yıkamalı (backflush) filt-

relerle karşılaştırıldıklarında çok yüksek 

oranda (yılda onlarca ton) hammadde 

tasarrufu elde edilebiliyor. Yeni seride 

daha da düşük eriyik kaybı elde edilir-

ken, bakım hızı ve kolaylığı açısından da 

geliştirmeler sunuluyor.

60 mikron elek ile üstün ürün kalitesi

ETTLINGER PET geri dönüşümünde ar-

tan kalite beklentilerini geçtiğimiz yıl 

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ

ETTLINGER

ETTLINGER ECO serisini yeniledi
Yüksek kapasite ve ürün kalitesi, süper ince filtreleme, sabit basınçta 

çalışma, endüstrinin en düşük eriyik kaybı ve haftalarca elek değiştirmeden 
çalışma – hepsi bir arada ETTLINGER ECO eriyik filtrelerinde
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pazara sunduğu 60 mikron elek 

teknolojisiyle karşılıyor. Süper ince 

eleklerle filtrelenmiş eriyik içinde 

çok az miktarda kirlilikler ve siyah 

nokta barındırıyor. PET çember, el-

yaf, levha hatlarındaki verimliliği de 

farkedilir oranda artırıyor ve mali-

yet tasarrufları sağlıyor.

PET tozlarını da değerlendirin

Yeni 60 mikron filtreleme, ECO’nun 

yüksek kirlilik oranlarıyla başa çıka-

bilmesiyle birleşince geri dönüşüm 

hatlarının yan ürünü olan PET toz-

larının da doğrudan, %100 kulla-

nılmasını ve filtrelenmesini sağlı-

yor. Böylece ticari açıdan çok daha 

yüksek katma değer yaratmanın 

yeni bir yolunu sunuyor.

Haftalarca elek değiştirmeden 

sürekli çalışma

ETTLINGER’in etkin sıyırma meka-

nizması elek yüzeyinin sürekli te-

miz tutulmasını ve sabit basınçta 

çalışmasını sağlıyor. Bu sayede ECO 

filtrelerle PET uygulamalarında bir-

kaç hafta ya da birkaç ay boyunca 

elek değiştirmeden çalışmak, hat 

verimliliğini artırmak ve elek temiz-

liği maliyetlerini minimize etmek 

de mümkün oluyor.

Üstün performansıyla hızlı yatı-

rım geri dönüşü ve üretim kali-

tesi sunan ECO eriyik filtresi serisi 

Türkiye’de de PET geri dönüşüm 

granül, PET çember, levha ve elyaf 
uygulamalarında yeni müşterilerini 
bekliyor.

MAAG Group Hakkında

MAAG Grubu, polimer, kimya, 
petrokimya, ilaç ve gıda endüstrile-
rinde kullanılan proses teknolojileri 
için geniş bir yelpazede entegre ve 
özelleştirilebilir sistemler üreten bir 
çözüm sağlayıcıdır. Pompa ve Filt-
releme Sistemleri, Granül Kesme 
ve Pulverize Toz sistemleri, Geri 
Dönüşüm Sistemleri ve Dijitalleşme 
bölümleri AUTOMATIK, ETTLIN-
GER, GALA, MAAG, REDUCTION, 
SCHEER ve XANTEC markaları al-
tında uzun yılların tecrübe ve bil-
gi birikimini bir araya getirmekte-
dir. MAAG Grubu’nun 1,100’ün 
üzerinde kişinin çalıştığı İsviçre, 
Almanya, İtalya, ABD ve Çin’deki 
üretim tesislerine ilave olarak Fran-
sa, Malezya, Hindistan, Tayland ve 
Brezilya’da da müşterilerinin ihti-
yaçlarına hizmet eden Satış ve Ser-
vis Merkezleri bulunmaktadır.

ETTLINGER Hakkında

1983 yılında kurulan ETTLINGER fir-
ması 2018 yılında MAAG Group’a 
katıldıktan sonra grup bünyesinde 
geri dönüşüm sistemleri çözümleri-
nin sunulduğu ürün markası olarak 
Augsburg, Almanya’da üretim ve 
geliştirme faaliyetlerini sürdürmek-
tedir. 

P2B Makina Hakkında

Plastik sektöründe Avrupa’nın 
önde gelen ekipman üreticilerinin 
Türkiye temsilciliğini sürdüren P2B 

Makina, ETTLINGER filtreleme çö-

zümlerinin Türkiye’deki sağlayıcısı-

dır.

Yeni ETTLINGER ECO 500 yüksek performanslı eriyik filtresi PET geri dönüşüm 
uygulamalarında 4,000 kg/saat kapasiteye erişebiliyor.
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ünümüz dünyasında artan reka-
bet koşulları ile imalat yapmak 
her geçen gün zorlaşmaktadır. 

Pazarda söz sahibi olmak isteyen sana-
yiciler maliyet kalemlerini çok detaylı bir 
şekilde kontrol altına almalıdır.

Plastik üretiminde aynı rekabet koşulları 
fazlasıyla mevcuttur. Avantajlı maliyet 
elde etmek için üretim firelerinin çok iyi 
kontrol edilip değerlendirilmesi gerekir. 
Plastik üretim fireleri farklı metotlarla 
geri kazanım yapılıp kullanılabilir.

LİNEPLAS’ın Türkiye’de bir ilk olarak 
imalatına başladığı Yeni Nesil Geri Dö-
nüşüm makinelerinde %80 oranında 

enerji tasarrufu sağlanıyor. Vida-Kovan 
olmadan, herhangi bir rezistans ile ısı 
verilmeden geri dönüşüm yapılabiliyor.

Makine çalışma sistemi kısaca şöyle;

dPlastik fireler soğuk kırma sistemin-
den kırılır. 4-6 mm eleklerden basılır. 
Üst silonun alt kısmında özel tasarım 
sıkıştırma sistemi ile plastik sıkışır ve 60-
80 °C arasına kendiliğinden çıkar. Daha 
sonra delikli kalıptan dışarı doğru basınç 
ile çıkar dairesel bıçakla kesim yapılır. 
Hava ile taşınarak dolum bölümüne ge-
çer.

dKırma ve Agromel gibi sistemlerden 
yapılan geri dönüşümleri ‘’Hammadde’’ 
olarak değerlendiremeyiz. ‘’Hammad-
de’’ dememiz için bu malzemelerin eks-
truder hatlarında tek başına çalışması 
gerekir, ya da gravimetrik dozajlama 
ünitelerinde çalışması gerekir. Yeni nesil 
geri dönüşümde bu mümkündür.

dPlastik üretimindeki fireler üreticiler 
tarafından orijnal hammadde gibi kul-
lanılmaktadır.

dPlastik malzemeler her erime dere-
cesine ulaştığında yapılarında bozulma 
meydana gelir. Yani her vida-kovan sis-
teminden geçince, renginde sararma, 
mukavemetinde azalma olur. Bu durum 
üretici için dezavantaj meydana getirir. 
Yeni sistemde plastik hammaddeler aynı 
ilk kullanım gibi renk ve mukavemete 
sahiptir.

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ

LİNEPLAS

LİNEPLAS’tan “Yeni nesil geri dönüşüm”
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MAKALE

Özet 

mbalaj, içerisinde yer alan ürü-
nü koruyan, temiz kalmasını 
sağlayan, taşınmasını kolaylaş-

tıran ve aynı zamanda ürünün tanıtımını 
yapan değerli bir malzemedir. Etiketle-
me ve ambalaj şekillendirmenin birlikte 
gerçekleştiği kalıp içi etiketleme siste-
mi günümüzde plastik ambalaj sanayii 
tarafından oldukça tercih edilmektedir. 
Polimer esaslı kalıp içi etiketler, kâğıt 
esaslı etiketlere göre yüksek ısı, donma, 
su ve nem gibi ortam koşullarına karşı 
dayanıklı olduğundan, ambalaj kullanıl-
dığı müddetçe varlığını korumaktadır. 
Kaliteli ve hızlı ambalaj üretimini sağ-
layan bu sistemle ambalajın tüm yüzey 
alanı dekorlanabilmektedir. Bu çalışma-
da kalıp içi etiketleme tekniği, sistemde 
tercih edilen mürekkepler, kullanılan 
baskı altı malzemesi incelenmiş ve am-
balaj sanayinde uygulama örneklerine 
yer verilmiştir. Dayanıklı tüketim malları 
ve gıda ambalajlarında büyük oranda 
(% 85-90) kullanılan bu teknolojinin 
geri dönüşümde sağladığı kolaylıklar 
ve ambalajın cazibesine katkısı dikkate 
alındığında gelişime açık olduğu bilin-
mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kalıp içi etiketleme, 
plastik ambalaj, ambalaj

1. Ambalaj Kavramı

Ambalaj, bir ürünü koruyan ve birçok 
farklı malzemeden yapılan taşıyıcıla-
rı, bu taşıyıcıların bir arada konulduğu 
kutuları tek birim haline getiren daha 
büyük paket, kutu ya da sandıkları kap-
sayan terimdir. Bir ambalaj ürünün öm-
rünü uzatır, taşıma maliyetini düşürür 
ve en önemlisi, grafik ve yapısal tasarım 
nitelikleriyle ürünü satmaya çalışır. Bir 
ambalajda malzemenin doğru seçimi, 
ürünün etkili bir biçimde korunması, 
taşınması ve tüketicinin ürüne yöne-
lik beklentilerini karşılaması açısından 
en önemli faktördür. Bugünkü çağdaş 
ambalajlama anlayışıyla birebir örtüş-
mese de ambalaj MÖ 3000 yıllarından 
bu yana çeşitli milletler tarafından kul-
lanılmaktadır. 17.yy’da kâğıt torbalar, 
19.yy’da teneke ve oluklu mukavva ku-
tular, süt vb. sıvı içecekler için kaliteli
cam şişeler ambalaj sektöründe yer bul-
muştur [1-2].

Cam, kâğıt/karton, plastik ve metal 
günümüzde en çok kullanılan ambalaj 
malzemeleridir. Sağlam yapısı, zengin 
form ve renk çeşitliliği ile cam ambalaj 

Öğr. Gör. Dr. Bahar ASLAN

Gazi Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi

Kalıp İçi Etiketleme Teknolojileri ve Ambalaj 
Endüstrisindeki Uygulamaları
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belirli ürünlerle etkileşime giren 
diğer ambalaj türleri ile karşılaştırıl-
dığında üstünlük elde eder. Amba-
laj endüstrisinde işlevselliği, düşük 
maliyeti ve geri dönüştürülebilir 
özelliği dikkat çeken bir diğer mal-
zeme ise kartonlardır. Alüminyum 
ve çelik olarak da adlandırılan ince 
çelik saclar olmak üzere başlıca iki 
çeşit malzemeden yapılan metal 
ambalajlar ise zeytinyağı, konserve, 
endüstriyel boya ya da kimyasal-
ların paketlenmesinde sıklıkla kul-
lanılır. Özellikle 20. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren plastikler popü-
ler bir ambalaj malzemesi haline 
gelmiştir.

1.1. Plastik Ambalajlar

Plastik ambalajlar petrol rafinele-
rinden çıkan çeşitli ürünlerin işlen-
mesi ile üretilirler. Dünyada üreti-
len petrolün sadece %4’ü plastik 
üretiminde kullanılmaktadır. Mev-
cut petrolün %1.2’si plastik am-
balaj üretiminde kullanılmaktadır. 
Plastik malzemelerden üretilen am-
balajlar hafiftir, istenilen şekli ko-
laylıkla alabilir, çok çeşitli renklerde 
üretilebilir ve üzerlerine kolaylıkla 
çeşitli baskılar yapılabilir [3].

Dünya ambalaj sanayii çok geniş 
ve büyük bir endüstri kolu olup, 
plastik ambalaj sanayi de ülkelerin 
ekonomileri içinde önemli bir yere 
sahiptir. Plastik sanayinin hızlı ge-
lişimine paralel olarak plastik am-
balajlar günlük hayatımızın temel 
bir parçası haline gelmiştir. Bu ba-
şarının temel anahtarı, plastiklerin 
değerli kaynakları en iyi biçimde 
muhafaza etme kabiliyetleri ve dü-
şük ağırlıklarının bir sonucu olarak 
maliyet tasarrufu sağlamalarından 
kaynaklanmaktadır. Gelişmiş ülke-
lerde tüm ürünlerin üçte birinden 

fazlası plastik ile ambalajlanmakta 
ve böylece bu malzemeler, kâğıt ve 
mukavvadan sonra, en büyük pa-
zar payına sahip olmaktadır. AB’de 
tüm tüketici mallarının yaklaşık 
%63’ü, tüketiciye plastik ambalaj 
içerisinde taşınmaktadır. Buna kar-
şın, plastik ambalaj, ağırlık açısın-
dan tüm ambalaj miktarının sade-
ce %24’ünü oluşturmaktadır.

Türkiye’de ambalaj malzemeleri 
toplam tüketimi içinde ortalama 
olarak; plastik ambalajlar %33, 
mukavva %25, cam %13, karton 
%9, ahşap %7, metal %6, kompo-
zit %5 ve kâğıt da %2 paya sahip-
tir. Ayrıca Türkiye plastik ambalaj 
malzemeleri sektör izleme raporu-
na göre de Türkiye’de toplam am-
balaj sektör üretimi içinde plastik 
ambalaj sektör üretimi %40 paya 
sahiptir [4,5].

Günümüzde daha az malzeme ile 
daha fazla ambalaj üretimi için ça-
lışmalar yapılmaktadır. 30 yıl önce 
litre su için kullanılan PET şişenin 
ağırlığı 22 gramdı ve 1 ton PET re-
çineden yaklaşık olarak 45 PET su 
şişesi üretiliyordu. Bugün aynı mik-
tarda PET şişe üretmek için ihtiyaç 
duyulan hammadde ise; kg yerine 

472 kg’dır. Bu da % 52 oranında 
hammadde tasarrufu demektir [6].

Plastik ambalajların grafik tasa-
rımında farklı yöntemlerden ya-
rarlanılır. Etiket yapıştırma, sıcak 
kabartma, indirme, serigrafi ya da 
tampon baskı gibi yöntemler kul-
lanılmaktadır. Plastik ambalajların 
bölümünde etiketleme, enjeksiyon 
kalıp aşamasında hazırlanır. Böy-
lelikle etiket ve diğer görsel yapısal 
tasarımın parçası haline dönüşür 
[1].

2. Kalıp İçi Etiketleme

Üreticilerin pazarda ciddi bir re-
kabet yaşadığı günümüzde, ürün 
ambalajı markanın imajını koru-
mak için önemli bir rol oynar. Bir 
ürünün etiketi bir markanın ku-
rumsal yüzü olarak kabul edilebilir, 
uygulanmamış bir etiket (kırışık ya 
da düzensiz) içinde bulunan ürün 
hakkında tüketicinin algısını olum-
suz etkiler [7].

1980’lerin ortalarında yeni eti-
ketleme yöntemlerinin bulunması 
baskısı, kalıp içi uygulamalarının 
geliştirilmesini sağladı. Böylece ka-
lıpta uzun süre kalan plastik şişe 
şekillenmeden önce etiketlenme-

Şekil. 1.1 Türkiye Ambalaj Sektör Üretiminin Malzemeler İtibariyle Dağılımı [5]
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ye başladı. Etiket şişenin ayrılmaz 
bir parçası oldu. İlk önce ‘blown 
molding’ teknolojisiyle üretilen ve 
ürünlerinde kullanılan kalıp içi eti-
ketler, daha sonra enjeksiyon kalıp-
larında hazırlanan bisküvi kutuları-
na uygulanmaya başladı [8].

Yapıştırma, sleeve ya da basınç du-
yarlı etiket uygulamalarına oranla 
yaklaşık yüzde %5’lik bir pazar ol-
masına rağmen, geçtiğimiz on yıl-
da yüksek adetlerde üretilen plastik 
ambalajlarda Kalıp İçi Etiketleme 
neredeyse standart hale gelmeye 
başladı. Kalıp içi etiketleme (In-
mold Labeling) ülkemizdeki amba-
laj etiketleme sektöründe oldukça 
yeni ve hızla gelişen her geçen gün 
birim daha fazla üretim kapasitesi-
ne sahip olan bir üretim tekniğidir. 
Avrupa kalıp içi etiketleme paza-
rında şu anda %54 gibi bir oranla 
durumundadır. Isı ve nem oranın-
daki ani değişimlere karşı yüksek 
dayanıklılık gösteren bir teknoloji 
olmasından dolayı gıda sektörün-
de hijyenik gereksinimleri karşıla-
mak için yüksek performans gös-

termektedir. Ayrıca plastik ambalaj 
kovaların etiketlenmesinde hızlı ve 
pratik çözüm sağlamaktadır. Üre-
tim adetleri, makine hızları arttıkça 
bu teknik üretim maliyetlerini de 
aşağıya çekmeyi başardı [9-10].

Kalıp içi etiketleme teknolojisi yo-
ğunlukla gıda, ev araç-gereçleri, 
medikal ya da kozmetik sektör-
lerinde kullanılmaktadır. Bardak, 
kâse, kutu, kova, kap, şişe, deney 
tüpleri vb. ürünler [11].

2.1. Kalıp İçi Etiket Malzemeleri

İlk başlarda arkaları sıcakla yapışan 
kaplamayla kaplı kâğıt etiketler ka-
lıplama öncesi kalıba yerleştirildi. 
Kâğıt başlangıçta kalıp içi etiket-
leme için etkili bir çözüm olarak 
görülmesine rağmen plastik ile gö-
receli uyuşmazlığı büyük bir engel 
oluşturuyordu. Daha sonraları, geri 
dönüşüm ve performans dolayı-
sıyla Polyart, Synteape gibi sente-
tik etiketler veya OPP malzemeler 
kullanılmaya başlandı. Polipropilen 
ve Polietilen gibi plastik filmlerle 
dekorlanmış kapların kolay geri 
dönüşümü sağlanmaktadır. Plas-

tik filmler daha iyi nem, yırtılma ve 
aşınma direnci yanı sıra büzülme-
leri kolay olduğundan plastik kap 
ile daha iyi uyum sağlamaktadırlar 
[7-8].

2.2. Kalıp İçi Etiketleme 
Yöntemleri

Plastik ambalajın üretilmesinde 
kullanılan üç teknik ile kalıp içi 
etiketleme gerçekleştirilmektedir. 
Bunlar; Enjeksiyon IML-I, Şişirme 
IML-B ve Termoform (ısı ile şekil-
lendirme) IML-T’dır [13].

2.2.1. Kalıp İçi Enjeksiyon 
Etiketleme (IML-I)

Statik yükleme ya da vakumlama 
yapılmış baskılı etiketin kalıp içerisi-
ne yerleştirilmesi, sonrasında plas-
tiğin kalıba enjekte edilerek soğu-
ması sonucunda etiketin ambalajla 
bütünleşmesi sürecidir. Bu yönte-
min en önemli avantajlarından bir 
tanesi herhangi bir yapışkan uy-
gulaması, ısı transferi ya da basınç 
hassasiyetli etiketleme ile mümkün 
olmayan çok şekilli taşıyıcı kapların 
her yanını aynı anda etiketleme ola-
nağı tanımasıdır. Bu yöntem daha 
çok kapaklı küçük kaplarda tercih 
edilir (1 kg’ye kadar). Plastik kaplar 
PP malzemeden yapıldığı için, eti-
ket olarak da beyaz OPP malzeme 
kullanılır. Tek bir adımda etiketin 
kabın bütün duvarlarını dekore et-
tiği IML tekniği gıda ambalajlarının 
birincil kullanıcısı durumundadır. 
Bu yöntem daha çok tereyağı, don-
durma ve peynir gibi kolay bozulan 
gıdaların ambalajlanmasında kulla-
nılır [7,13-15].

2.2.2. Blow Moulding IML-B

Şişirme, içi boş plastik şişe ve bi-
donların üretiminde kullanılan bir 
tekniktir. Bu yöntemde önceden Resim 2.1. IML Ambalaj örnekleri [12]
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şekillendirilmiş bir plastik tüp ka-
lıba girince, kalıp kapanana ka-
dar etiketleri bulunmaları gereken 
yerde sıkıca tutabilmek için emme 
uygulanır. Önceden şekillendirilmiş 
plastiğin içine hava verilir. Isıtılmış 
plastik hızla genişler ve kalıbın iç 
duvarlarına dayanır, böylece etiket-
ler gereken yerlere yapışır. Bu yön-
tem daha çok şişelerde ve büyük 
boyutlu kaplarda (5 kg’ye kadar) 
kullanılır. PE malzemeden yapı-
lan kaplar, bir tarafı PE ile lamine 
edilmiş OPP malzeme kullanılarak 
etiketlenirler. Şampuan, losyon, ev 
temizlik ürünleri ve motor yağları-
nın şişelerinde kullanılır.

2.2.3. Termoform IML-T

Isı ile şekillendirme/termoform sert 
plastik ambalaj üretimi için kullanı-
lan bir tekniktir. İşlem, bir termop-
lastik tabakanın ısıtılması ile kalıbın 
şeklini alması üzerine kurulu olup 
plastik soğuduktan sonra şekillen-

dirme aracı şekline göre ambalaj 
katılaşmaktadır. Enjeksiyon kalıpla-
mada olduğu gibi küçük kaplarda 
ve bozulabilir gıda ürünlerinde kul-
lanılır. [13, 15].

2.3 Kalıp İçi Etiketlemenin 
Avantajları

Plastik sektöründe yalnızca mar-
ka imajı ya da müşteri cazibesine 
bakmayan aynı zamanda da ürünü 
kirlilikten ve sahtecilikten korumak 
isteyen üreticiler için kalıp içi eti-
ketleme (IML) ideal bir teknolojidir. 
Günümüzde yiyecek, içecek, koz-
metik, sağlık, ilaç ve otomobil sek-
törleri de dâhil bu teknolojiyi aktif 
olarak kullanan birçok endüstri 
bulunmaktadır. Ambalaj kalitesinin 
gözle görülür şekilde artmasının 
yanı sıra iyi bir dayanıklılık sağ-
laması, atık miktarını ve maliyeti 
azaltması bu teknolojiyi ambalaj 
sektöründe öne çıkaran önemli 
özelliklerdir.

Kalıp içi etiketlemenin diğer 
önemli avantajları şöyle 
sıralanabilir:

DOfset baskı tekniği ile elde edi-
len yüksek baskı çözünürlüğü ve 
kabın tüm yüzeylerini dekore ede-
bilir olmasıyla ürünün rafta farkın-
dalığını arttırır.

DIsı ve nem oranındaki ani de-
ğişimlere karşı yüksek dayanıklılık 
gösteren bir teknoloji olmasından 
dolayı gıda ambalajlamada hijye-
nik gereksinimleri karşılamak adına 
yüksek performans gösterir.

DYapışkanlı etiket kullanımına 
göre çok daha kısa üretim süresi 
sayesinde maliyet üstünlüğü sağla-
maktadır.

DBütünüyle geri dönüşümlü plas-
tik malzemelerden üretildiği için 
çevre dostudur.

DAynı plastik kap farklı etiketlerle 

Şekil 2.1. IML-I Aşamaları

Şekil 2.2. IML-B Aşamaları [14]
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dekorlanabildiği için tek bir üretim 
kalıbı ile farklı ürün gruplarına hi-
tap edebilir.

DKalıp içi etiketleme ile ekstra bir 
etiketleme sürecine gerek kalmaz 
[7,11,16].

2.4. Kalıp İçi Etiketlemede 
Kullanılan Baskı Sistemleri ve 
Mürekkepler

Etiketler herhangi bir konvansiyo-
nel baskı sistemi kullanılarak ba-
sılabilir. Su bazlı ofset baskı kalıp 
içi etiketleme sistemlerinde olduk-
ça sık tercih edilen bir yöntem-
dir. Flekso baskı, tifdruk ve hatta 
serigrafi baskı kalıp içi etiketlerin 
baskısında kullanılabilir. Dar veya 
orta enli rulo flekso ve tabaka of-
sette basılan işler rotatif ya da düz 
kesim bıçakları ile kesilerek kabın 
üretimine uygun hale getirilir. Ay-
rıca dijital baskı makinelerinde de 
düz ya da ters baskı olarak etiketler 
basılır. Birçok baskı altı malzemesi 
düz baskı olarak basılır ve yüzeyi 
koruyucu bir lakla kaplanır. Eğer 
daha dayanıklı bir yüzey istenirse 
film kaplama ya da ters baskı da 
yapılır ve daha sonra bir diğer OPP 
malzeme ile lamine edilir. Bu me-
tot ekstra malzeme kullanımı ge-
rektirdiğinden doğru lakla kaplama 
daha çok tercih edilen bir yöntem-
dir [8,15-16].

UV ile kürleşen mürekkepler kalıp 
içi etiketlere üstün özellikler sağlar. 
Yüksek parlaklık, kimyasal ve aşın-
ma dayanıklılığı, hızlı kuruma, dış 
etkenlere karşı dayanıklılık, enjek-
siyon kalıpta bozulmalara direnç, 
farklı baskı altı malzemelerinde 
iyi sonuçlar vermesi UV mürekkep 
kullanımının avantajlarıdır. Ayrıca 
mürekkeplerin materyal tarafın-
dan çok az miktarda emilmesi ve 
bunun sonucunda film kalınlığının 

değişmemesi sonucu renk şiddeti 
baskı anında ve sonrasında aynı 
kalmaktadır [10,17].

3. Sonuçlar

Kâğıt ve mukavvadan sonra plas-
tik ambalajlar pazarda en büyük 
paya sahiptir. Günümüzde bu am-
balajların dekorlanmasında birçok 
yöntem kullanılmaktadır. Etiket 
yapıştırma ya da doğrudan plastik 
kap üzerine yapılan baskı uygula-
maları raflarda en sık karşılaştığı-
mız dekorlama yöntemlerindendir. 
Ürünlerin reklamı olarak da kulla-
nılan ambalajların iyi uygulanmış 
ve kaliteli olması tüketicinin algısını 
olumlu yönde etkiler.

Günümüzde enjeksiyon ile kalıpla-
ma, şişirme yöntemi ve termoform/
ısıl şekillendirme yöntemleriyle 
üretilen kalıp içi etiketli ambalajlar 
yoğunlukla gıda, ev araç-gereçleri, 
medikal ya da kozmetik sektörle-
rinde kullanılmaktadır. Etiketleme 
sürecini aradan çıkararak kaliteyi 
attıran kalıp içi etiketleme tek-
nolojileri ülkemizde ve dünyada 
ambalaj, etiketleme sektöründe 
oldukça yeni, hızla gelişen ve her 
geçen gün bir birim daha fazla 
üretim kapasitesine sahip olan bir 
üretim tekniğidir. Plastik ambalaj 
üzerine doğrudan uygulanan tam-
pon baskı, ofset baskı ya da etiket 
yapıştırma yöntemlerine çok daha 
kaliteli bir görünüm sağlayan kalıp 
içi etiketleme teknolojileri şeffaf, 
metalik ve çok çeşitli renk uygula-
maları ile özellikle gıda ambalajla-
rında oldukça fazla tercih edilmek-
tedir. İçerisindeki ürünü bozulma-
lara karşı koruma, renk solmalarına 
karşı direnç, pürüzlü yüzey etkisi 
(orange peel effect) kalıp içi eti-
ketlemenin önemli özelliklerinden 
bazılarıdır.
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SICAK YOLLUK SİSTEMLERİ

lastik işleme topluluğunun en-

düstriyel teknoloji sağlayıcıların-

dan Husky, kritik renk değişimi 

sürecinde daha hızlı, daha doğru ve 

optimize edilmiş bir yaklaşım sunmak 

için tekrarlanabilir olan bir sistem çözü-

mü üzerinde Chem-Trend ile işbirliğini 

duyurdu. Ekip, Husky Altanium® Mold 

Control operatörü ara yüzünde opera-

törlerin kolayca erişebileceği yeni bir kı-

lavuz işlemci tasarladı. Talimatlar, sıcak 

yolluk sistemlerine sahip kalıplar için 

renk değiştirme işlemini ayrıntılı ve açık 

biçimde ayarlamak ve gerçekleştirmek 

için basit, ancak oldukça etkili bir yak-

laşımı içeriyor.

Ortak yaklaşım, sıcak yolluk sistemlerin-
de renk değişim süresini ve karbon olu-
şumunu azaltmak için özel olarak tasar-
lanmış arındırma bileşiklerini kullanma 
prosesine dayanıyor.

Husky® Sıcak Yolluklar ve Kontrolörler 
Bölümü’nün Küresel İşletme Müdürü 
Mike Ellis, konuyla ilgili olarak “Hızlı ve 
etkili renk değiştirme süreçleri müşteri-
lerimiz için çok önemlidir ve renk değiş-
tirme uygulamalarında yukarı yönlü bir 
trend görmeye devam ediyoruz. Chem-
Trend ile işbirliğimiz ve Altanium® Kalıp 
Kontrol cihazlarımızla entegrasyon, bu 
kritik pazar gereksinimini karşılıyor ve 
müşterilerimizin daha verimli ve etkili 

Husky

Sıcak yolluk kontrolü için basit ve etkili bir renk 
değiştirme teknolojisi



renk değişimi performansı elde etmelerini sağlı-
yor” açıklamasında bulundu. 

Chem-Trend ve Husky birlikte, ekipman ve işçilik 
çalışma süresini artırarak müşterilerinin operas-
yonel marjlarını önemli ölçüde artırmayı hedef-
liyor. Deneme sonuçları, önerilen süreç izlen-
diğinde hurdada %85’e varan azalma ve kalıp 
temizleme verimliliğinde %80’e varan bir artış 
gösterdi.

Chem-Trend Termoplastik Çözümleri Küresel 
Müşteri Yöneticisi Graziano Pestarino, “Renk de-
ğişimlerinde doğru temizleme bileşimi ve prosesi 
kullanılmazsa, önemli ölçüde zaman ve maliye-
te neden olacak şekilde işlemciler için çok şeyin 
tehlikede olduğunu biliyoruz. Sahada uzun yılla-
ra dayanan uzmanlığımızı ve temizleme tekno-
lojisindeki yeniliklerimizi, sektördeki önde gelen 
sıcak yolluk sistemleri üreticilerinden biri olan 
Husky’ninkiyle birleştirerek, plastik üreticileri için 
verimlilik ve kontrolün yeni imkânlarını sunuyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Yeni yaklaşımın ayrıntıları şu şekilde sırlanıyor;

FAdım adım entegre Ultra Purge™ renk deği-
şimi talimatları, renk değiştirme işlemi boyunca 
Altanium® Mold Controller tarafından kullanılan 
Shot Weight, Conversion Ratio ve Ultra Purge™ 
Quantity gibi ayarları içerir.

FDaha da hızlı renk değiştirme süresi sağlayan 
bir “Arındırma Güçlendirici” özelliği.

FEnjeksiyon kalıplama makinesinden gelen bir 
dijital Döngü Sayısı girişi, bir sonraki adıma geç-
meden önce doğru miktarda Ultra Purge™ bile-
şiği kullanıldığında sinyal vererek renk değiştirme 
sürecinin daha ileri otomatizasyonu için yapılan-
dırılabilir.

FBir renk değişimi veya siyah leke çıkarma 
modu.

FTüm Ultra Purge™ renk değiştirme işlemi ayar-
ları, gerçekleştirilecek kalıba ve renk değiştirme 
işlemine göre Altanium® Mold Controller’da ko-
lay geri çağırma için bir kalıp kurulum dosyasına 
kaydedilir.
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ANUC, Türkiye’de fabrika oto-
masyon sistemlerine yönelik özel 
tasarım ürünleriyle sektördeki 

farkını ortaya koyuyor. FANUC’un co-
botlar olarak da bilinen CRX serisi iş 
birlikçi robotları, insanlarla uyum içinde 
çalışarak üretimin önemli bir parçasında 
yer alıyor. CRX ayrıca montaj hatlarını 
otomatikleştirirken, insan sağlığını da 
koruyarak meslek kazalarını minimuma 
indiriyor.

Pazar ihtiyaçlarına uygun olarak 
geliştirildi

Fabrikaların otomasyon yolculuğunda 
önemli payı olan CRX, kullanım kolaylığı 
açısından işletmelere avantaj sağlıyor. 
Tablet el kumandası ve sürükle-bırak 
programlaması gibi özelliklere sahip bu 
cobotlar, çevre birimleri için arabirimin 
kolayca kurulmasını sağlayan bir yazılım 

sunuyor. Bu sayede herhangi bir uygu-
lama dakikalar içerisinde programlana-
biliyor. Pazar ihtiyaçlarına uygun olarak 
geliştirilen iRVision kamera sistemleri ve 
FS-15ia kuvvet sensörü teknolojisi gibi 
özellikler de CRX serisinde bulunuyor.

Birçok farklı sektöre rahatlıkla uyum 
sağlayabilen CRX, işletmelerin daha dü-
şük maliyetli ve güvenli üretim yapma-
sına katkı sunuyor. Herhangi bir yüze-
yin kurulmasını gerektirmeyen yapısı ve 
kontrolöre normal bir güç kaynağı tara-
fından güç verilmesi, üreticileri avantajlı 
duruma getiriyor.

Dar alanlarda üretim kolay hale 
geliyor

40 kg ağırlık ve ince tasarımıyla CRX, 
üretim alanlarında az yer kaplayarak her 
yere monte edilebiliyor. Uzun kollu ver-
siyon ile kayma hareketi sayesinde daha 
dar alanlarda bile üretimi kolaylaştıran 
seride, 10 kg taşıma kapasitesi ve 1249 
mm erişim imkânına sahip CRX-10iA ile 
10 kg taşıma kapasitesi ve 1418 mm 
erişim imkânına sahip CRX-10iA/L mo-
delleri yer alıyor.

Dünya genelinde 650 bini aşkın en-
düstriyel robot ve 25 milyonun üzerin-
de toplam ürün kurulumuyla sektörün 
önemli üreticilerinden olan FANUC, her 
ürününde olduğu gibi iş birlikçi robot-
larında da uzun ömürlülük ve verimlilik 
vadediyor.

ROBOT TEKNOLOJİSİ

FANUC

Fabrikaların iş birlikçi robotları: FANUC CRX
Stratejik sektörlerin kilit oyuncuları
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urumlar, maliyetlerini iyi şekilde 
yönetebildikleri düzeyde reka-
bet gücü gösterirler. İhtiyaçla-

rın yanlış analizi, yanlış üretim ve yeter-
siz proje yönetimi kaynak israflarına yol 
açar. Kriz döneminde azalan taleple de 
yüz yüze gelen birçok şirket yönetimleri 
açısından maliyet yönetimi odak nok-
tasıdır… Maliyetleri düşürmek adına 
zaman zaman üst yöneticiler tasarruf 
amaçlı hatalı kararlar da alabilmekte-
dir. Örneğin eğitimlerin iptali ve işten 
çıkarmalarla kaybolan hızlı sonuç alıcı iş 
görme bilgisi ve ihtiyaç durumunda yeni 
işe alımlarla yaşanan gizli ve açık mali-
yetlerle yüzleşmeler.

Maliyetleri analiz eden yönetimler po-
tansiyeli yüksek üretim merkezlerini ve 
katma değer oluşturma faaliyetlerini 

yeniden şekillendirirler. Yeni maliyet 
yaklaşımları, kâra, kazanca bakış açısını 
değiştirmiştir.

Piyasa da geçerli olan formül; piyasanın 
belirlediği fiyat-kâr (piyasada ayakta kal-
mamızın nedeni) = maliyet… O zaman 
maliyeti azaltabilirsek kazanımlarımızı, 
kazancımızı artırabiliriz düşüncesi ege-
men görüş olmuştur.

Yönetim muhasebesi; bize şirket ihti-
yaçlarına göre iyi yönetim muhasebesi 
yapmamızı, maliyetlerin nereden nereye 
geldiğini, daha iyiye nasıl ulaşacağımızı 
özetle maliyetleri nasıl yöneteceğimizi 
söylemektedir.

Yeni maliyet anlayışına göre tüm mali-
yetler kısmen değişken, kısmen sabittir. 
Başka bir ifadeyle doğrudan maliyetler 

Odak noktamız maliyet yönetimi

YÖNETİM & 
ORGANİZASYON

Dr. M. Raci Hoşgör 
(MBA) Üst Yönetim              
Danışmanı
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tamamıyla değişken, sabit maliyet-
ler de tümüyle sabit değildir. Ürün 
maliyetini operasyonel dokunuşla-
rın bileşkesi belirler.

En belirgin, görünür maliyetlerin 
yanında büyük, önemli maliyetlere, 
katma değer oluşturanlara dikkat 
etmeliyiz. Geleneksel düşünceler 
bizi yanlış adreslere götürmekte-
dir. Pareto analizi, değerin yüzde 
80’nin yüzde 20’sinden geleceğini 
ifade eder. Faaliyetlerin diğer yüz-
de 80’ninin değer yerine maliyet 
ekleyeceğine işaret eder. 

Yalın Dönüşüm değer akışını iyileş-
tirmeye odaklı olduğundan maliyet 
yapımızı değer akışları temelinde 
incelememizi sağlar. Değer Akış 
Maliyetleme (DAM) maliyetlerin, 
harcama kararının verildiği yerde 
değerlendirilmesi şartıyla şirketteki 
herkese harcamaların kök neden-
lerini analiz edebileceği ve bunu 
yönetime kolayca ifade edebileceği 
bir sistemdir. İyileştirmelerini de-
ğer akışları esasına göre yöneten 
bir kurumda, maliyetleri ve kaza-
nımların hesaplamalarını da değer 
akışları temelinde olması gayet 
mantıklıdır.

Alışıla gelmiş muhasebe sınıflandır-
malarından yakamızı kurtarıp faa-

liyetlere ve süreçlere odaklanırsak 
verimli olan süreç odaklı maliyet 
yönetimini gerçekleştirmiş oluruz. 
Maliyet yönetim sürecinde ürünler 
ve süreçler yataydır. Kontrol dikey 
olup, ürün ve süreç devredilmiş 
dolayısıyla sorumluluk yeni gru-
ba geçmiştir. Proje/ürün tasarımı 
hatalarını düzeltmek çok maliyetli 
iştir. Bu yüzden hatanın önceden, 
mümkünse kaynakta saptanması 
maliyetleri azaltacağı gibi geç tasa-
rım değişikliği de önemli meblağla-
ra mal olur…

İmalat hedef belirleme çabaların-
da malzeme maliyetini azaltmak 
için eylemler saptayıp, harekete 
geçmek gerekir. Tasarım yaparken 
girdileri, çıktıları azalmak esastır. 
Su kullanımı, atık az olsun, sarf 
malzemesi, enerji kullanımı az ol-
sun, yenilebilir enerji olsun, ürünler 
çevre dostu olsun ki gelişmiş ülke-
lerde ilave gümrük vergi sorunuyla 
karşılaşmasın. Eldeki ürünlerimiz 
için değer analizi ve yeni ürünler 
için değer mühendisliği bize asga-
ri maliyetle yeniden tasarım ya da 
tasarım araçları sağlar. En iyi satın 
alma teknikleriyle tedarikçilerle kar-
şılıklı konuşarak doğru fiyatı bulup, 
malzemelerin maliyetini azaltabi-

liriz. Alım işlemlerinin sayısı, geç 
teslimatların sayısı, elde edilen in-
dirimlerin miktarı, paketleme mal-
zemesinin iadesi, konsinye alım 
gibi verimliliği, etkinliği ölçebile-
ceğimiz tedarikçiyi değerlendirece-
ğimiz parametreler maliyet açısın-
dan önemlidir. Yalnızca satın alma 
maliyetlerine değil, aynı zamanda 
farklı varsayımlara göre en önemli 
maliyet unsurlarından ulaşım ma-
liyetlerine etkileri de gözden uzak 
tutmamalıyız.

Ürünler ve teknolojiler insanlar gibi 
doğar, yaşar ve ölürler. Yeni tek-
nolojiler eskilerini geride bırakırlar. 
Ürünlerin müşteri ihtiyaçlarına göre 
düzenli yenilenmesi kaçınılmazdır. 
Zaman zaman müşteri kesimlerine 
farklı ürünler sunarken kategoriler, 
kombinler, çeşitlilikler karışıklığa 
ve maliyete neden olabilmektedir. 
Ürün analizlerin zamana, zemine 
(bölgesine), göre yapılmasında fay-
dalar vardır. 

Farklılıkları aşmanın yolu iyi bir üre-
tim planlamasından geçer. Sistem 
tasarımı aşamasında organizasyon 
yapısının yalınlaştırılması da karı-
şıklığı azaltır. Şirkete yük konumu-
na girmiş ürün ve hizmetlerin üre-
timi ve satışını durdurmak, ya da 
saldım çayıra mevlam kayıra ürün-
lerde iyileştirmeler yapmak öncelik 
arz eder.  

Yeni etkinlik ölçümlerini (süreç ve 
müşteri zaman ölçümleri, kalite ve 
maliyet ölçümleri) kullanarak doğ-
ru işleri yapmak,  performans ölçü-
mü ve önümüzü görmek açısından 
vazgeçilmezdir.

Kültürel dönüşümü sağlayıp, gele-
cek yönetimimiz olan maliyet siste-
mi trenini yönetemezsek bu trenin 
üstümüzden geçmesi kaçınılmaz-
dır. 
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MAKALE

Özet

DM sistemlerinin kullanımı baş-
langıçta teknik departmanlarla, 
bilgisayar destekli tasarım süreç-

lerinde oluşturulan dosyaların depolan-
ması ve bunlara erişim desteği ile sınırlıy-
dı. Ana amacı, tasarım mühendislerinin 
zamandan tasarruf etmesine ve ürünleri 
üretim aşamasına daha hızlı ulaştırma-
sına yardımcı olmaktı. PDM’nin ilk aşa-
malarında, çizimler için bir depolama 
yeri olarak tasarım mühendislerine hiz-
met etti, çizimleri bulmayı ve çizimlerde 
sonraki değişikliklerin işlenmesini kolay-
laştırdı. PDM sistemi daha sonra yaşam 
döngüleri boyunca ürünler hakkındaki 
bilgilerin yönetimi için bir araç haline 
geldi. PDM (Ürün Veri Yönetimi), PLM 
(Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) olarak 
yeniden adlandırıldı.

Sanayide PDM’nin Tarihsel Gelişimi, 
Günümüz PDM/PLM Birlikteliğinin Oluşması ve 

Fonksiyonları

1.  Giriş

CAD yazılımları 1960’lı yıllarından beri 
varlığını sürdüren yazılımlardır. CAD 
yazılımları 1960’lı yıllarda bilgisayarın 
çok pahalı olması sebebiyle çok az firma 
tarafından kullanılmaktaydı. 1980’lerde 
bilgisayarların yaygınlaşması ile kullanı-
mı arttı. Şirketler verilerini depolamak ve 
yönetmek için ilk adımı bu zamanlar-da 
atmışlardır. EDB (Engineering Data Base) 
ve EDM (Engineering Data Mana-
gement) verileri yönetmek için kurulan 
ilk sistemlerdir daha sonra yerini PDM’e 
(Product Data Management) bırakmış-
tır.

PDM ürün veri yönetimi piyasaya ilk çık-
tığı zamanlarda manuel olarak çalıştırı-
lıyordu, tasarımcılar verileri ve çizimleri 
elle yönettiler. Bilgisayarlara ve tasarım 
programlarına erişim kolaylaştıkça PDM, 
tasarım sistemlerine (CAD, CAM, CAE) 
bağlandı.

1990’larda verilerin çoğu elektronik hale 
geldi ve PDM sistemi, şirketleri veri 
işlemenin önemini anlamaya teşvik etti. 
Tasarım mühendislerinin ürün geliştir-
me ve zaman kullanımı konusundaki 
endişeleri PDM sistemini daha etkin kul-
lanmak için baskı yarattı. Endüstriyel ta-
sarımda dokümantasyon, tasarım süre-
cinin en başından başlamalıdır. Bununla 
birlikte, bazı şirketler BOM (Malzeme 
Listesi) geliştirildikten veya sonuçlandı-
rıldıktan sonra dokümantasyon sürecini 
başlattı.

Prof.Dr.Semih Ötleşa,b,  
Haydar Mert Özdemira,c

aEge Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Ürün Yaşam Döngüsü 
Yönetimi Anabilim Dalı
bEge Üniversitesi,   
Gıda Mühendisliği Bölümü
cMakina Mühendisi,  
TERBAY Makina
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PDM’nin temel işlevi, CAD verile-
rinin yönetiminin ötesine geçer. 
Sonuçta, sadece bir çizim veya 3B 
model değil, her belge yönetilebi-
lir, versiyonlanabilir, geri alınabilir 
ve böyle bir veri tabanı ile tekrar 
kullanılabilir. Bu nedenle PDM sis-
temleri, ürün verilerinin oluşturul-
masıyla hiçbir ilgisi olmayan şirket 
alanlarında da bulunabilir. Daha 
sonra, genellikle ayrı bir ürün bölü-
münde ortaya çıkan belge yöneti-
mi sistemleri gibi kullanılırlar.

PDM, PLM gibi bir yazılım değil sis-
temdir. Ürünlerin verileri depola-
nır ve yönetilir. Ürün veri yönetimi 
sistemi ürün verilerinin düzenlen-
mesine, ürünleri tanımlamaya ve 
revizyon kontrolüne izin verir. Fi-
ziksel nesnelerin üç boyutlu model-
lerini yönetmek için dosya tabanlı 
bir sistemdir. Temel PDM sistemleri 
kullanıcı işlevleri şunlardır:

dTasarım sürecini izleme ve son-
raki değişikliklerin kontrolü

dÜrün yapısının yönetimi

dSınıflandırma

dEş zamanlı mühendislik desteği 
sağlama

dMühendislik Bom’larını (EBOM) 
yönetmek

dISO 9000 standardını destele-
mek

Ürünlerin kompleks hale gelmesi 
ile birlikte araştırma ve geliştir-
me süreçlerinde yaşanan sorunlar 
PDM süreçlerini gerekli kılmıştır. 
Ar-Ge departmanında çalışan bir 
mühendis kompleks bir ürünün bir 
detayını tasarlarken, bir başka mü-
hendis tamamen farklı bir detayı 
tasarlar. Bu süreçte tasarım verileri 
arasındaki karışıklığın önlenme-
si ve gerekli görüldüğü halde, ve-
rilerin sadece ilgili kişilerin görüp, 
düzenlenebilmesini PDM sağlar. 
PDM aynı mantıkla ekiplerin bir-
likte çalışabilmesinin de yolunu 
açar, ihtiyaç üzerine dosyaları PDF 
formatına çevirerek ilgili kişilere de 
ulaştırabilir. Bu, dokümantasyon 
esnekliğinin bir aşamasıdır. İş akışı 
ve ürün verileri daha etkili bir şekil-
de yönetilebilir.

PDM, tasarım süreçleri sırasında 
oluşan verilerin işlenmesine ve ko-

ordine edilmesine yardımcı olan bir 
 ıralafyas irev ,relmiziÇ .ridmetsis

ve hesaplanan test verileri, ürün 
özellikleri, ürün açıklaması, mevcut 
envanter, tedarikçilerden alınan 
ürünler ile ilgili bilgiler, ürün nu-
maralarında sistem bilgileri, üre-
tim talimatları ve veriler bir PDM 
sistemine eklenebilecek tipik veri 
örnekleridir. Ana nokta, PDM siste-
mindeki verilerin, parçaların üretil-
mesine yardımcı olacak, montajları 
kolaylaştıracak ve hızlandıracak şe-
kilde parçalara bağlanması gerek-
tiğidir.

PDM’in en temel işlevi veri kontro-
lüdür.

Bir ürünün herhangi bir sebepten 
revizyona uğradığını varsayalım. 
Aradan seneler geçtikten sonra bu 
ürünün neden revizyona uğradı-
ğı unutulursa tasarım aşamasında 
aynı hataların yapılması çok olası-
dır. PDM ürünün bütün revizyonla-
rını ve revizyona sebep olan sorun-
ları sisteminde tutar. PDM burada 
şirket hafızası görevini görür ve şir-
ketin kişilere bağlığını azaltır. 

Günümüz dünyasında verilerin 
boyutu ve miktarı her geçen gün 
daha fazla artıyor. Bir mühendis 
veya ilgili kişinin vaktinin çoğunu ve-
riye ulaşabilmek için harcamaması 
gerekir.  PDM verileri çok sayıda 
kişiye ulaştırmamıza yardımcı olur. 
Bu verilerin doğruluğunu sağlar, 
arşivler, güvenli ve gizli veri olarak 
sistemde tutabilir.

Şekil 1: Organizasyon genelinde PDM [Cimdata, 1998]

Şekil 2: PDM’den PLM’e Şekil 3: PDM gelişimi
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PDM ürünleri tanımlayan yüksek 
hacimli verileri tutar. Bu veriler 
değişken ve farklı olsa bile onları 
kontrol eder ve ürünü tanımlar.

Verilerin izlenebilmesi özelliği gibi 
verilerin kimler tarafından izlendi-
ğini de gösterir.

2.  Ürün Verileri

Ürün Verileri, ürünün bilgilerini, 
ürün verilerinin yaşam döngülerini 
ve metadata adını verdiğimiz hem 
ürünün hem yaşam döngülerinin 
verilerini kapsar. Veriler sadece fi-
ziksel ürün için tutulmaz, ürüne 
dönüşmeden önceki verileri de dü-
şünürsek, ürün verilerinin ürünün 
kendisinden daha geniş bir kavram 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu kap-
samda düşündüğümüzde PDM’in 
PLM yazılımları için ne kadar 
önemli olduğunu görebiliriz. Ürün 
geliştirme süreçlerinde ürün verile-
rini değişebilir, PDM bunları kontrol 
eder ve yönetir. PDM sistemlerden 
tam verim alabilmek için ürün veri-
leri doğru zamanda doğru şekilde 
mevcut bulunması gerekir. 

Ürünün kendisine ait veriler, sa-
dece fiziksel özelliklerini içermez, 
ürünün fonksiyonel özellikleri de 
belirlenip bu kategoride tutulma-sı 
gerekir. Aynı zamanda ürünün 
kendisine ait verilerinde sadece 
üreticilerin bilmesi gereken verile-
rinin dışında müşterilerin bilmesi ge-
reken veriler de mevcut olmalıdır. 
Ürün verileri çok geniş bir spekt-
rumdadır, kavramsal tasarım aşa-
malarındaki kavramsal çizimler bile 
bu spektrumun bir parçasıdır.

Ürünün yaşam döngüsü verileri, 
ürünün fikir aşamasından veya si-
parişinden müşteriye ulaşana ka-
dar ki bütün verileri kapsar. Bu 
bilgi grubu, teknolojik araştır-       
ma, tasarım ve ürünün üretimi, 
kullanımı, bakımı, geri dönüşümü 
ve imhası ve muhtemelen ürünle 

bağlantılı resmi düzenlemelerle 
bağlantılıdır. Ürünün yaşam dön-
güsü verileri, ürün verilerini olduk-
ça genişleten bir kavramdır. Bu 
kadar kapsamlı olması yeni baştan 
dönüp sürecinin herhangi bir aşa-
masına müdahale etmeyi kolaylaş-
tırır.

Metadata, ürün ve ürün yaşam 
döngüsü verilerinin birlikte tanım-
lanması ile elde edilir. Veri bu aşa-
mada bilgiye dönüşür.

Ürün verileri ancak, doğru zaman-
da doğru şekilde ifade edilirse bir 
anlam taşır. Ürün verilerini ne ka-
dar iyi yönetebilirsek, PDM süreci o 
ölçüde kolay yönetilebilir olacaktır.

3.PDM Bileşenleri

PDM’in sekiz adet bileşeni vardır. 

3.1 Veri Deposu

Ürün verileri veri deposunda sak-
lanır, saklanan veriler çeşitli boyut-
larda veya formatta olabilir. Veriler 
ürün yaşam döngüsündeki konu-
muna bakılarak işlemde, gözden 
geçirmede, yayınlanmış şeklinde 
olur. Bu herhangi bir karışıklığın 
önüne geçer. Bu sistem sayesinde 
sıklıkla karşılaşılan bir durum olan; 
bir mühendisin üzerinde çalıştığı iş-
lemde pozisyonunda olan bir veriyi 
başka bir mühendis de bu konuyu 
ele alıp üzerine çalışmaz, gereksiz 
vakit kaybı önlenir.

Bunların yanı sıra veri deposunda, 
belirli bir montaj için iş talimatları, 
iş akışı modelleri, montajdaki par-
çalar, yazılım modülleri, parçalar 
arasındaki ilişkiler, özellikler, CAD 
modelleri, çizimler, süreç planları, 
takım çizimleri, test sonuçları ve 
saha bilgileri depolanabilir.

3.2 Veri Deposu Yöneticisi

Veri deposu yöneticisi, gelen ve-
rileri sistemde yönetir. Veriler veri 
deposuna yüklenmeden önce veri 
deposu yöneticisinin iznine tabi-
dir. Veriler yüklendikten sonra ise 
hangi verilerin hangi kullanıcı tara-
fından görülebileceğini, hangi veri-
lerin hangi kullanıcı tarafından salt 
okunur şeklinde görülebileceğini 
yönetir. Salt okunur görünüş ile 
verilerde düzenleme yapılamaz ve-
riler sadece kopyalanabilir ve hatta 
bu özellik de kısıtlanıp verilerin sa-
dece okumak için kullanmasını veri 
deposu yöneticisi düzenler. Veriler 
üzerinde yapılan tüm eylemler izne 
tabi tutulup bir denetim mekaniz-
ması kurulabilir. Veri deposu yöne-
ticisi aldığı verileri otomatik olarak 
yedekler böylelikle kişisel bilgisa-
yarlarda kaybolan verilerin yedek-
lenmesi sağlanmış olur.

3.3 Altyapı

Bilgisayarlar ve iletişim ağından 
oluşur. İş istasyonundaki akıllı ci-

Şekil 4: PDM sistemlerinde bir ürünle bağlantılı olabilecek bilgiler
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hazlar ile desteklenir. Bulut çö-
zümleri de kullanılabilir ve gerekli 
görüldüğü takdirde tedarik zinci-
rindeki firmalarda da altyapı oluş-
turulabilir.

3.4 Sistem Yönetimi Yöneticisi

Sistemin ilk kurulduğunda ortamın 
tanımlanmasına izin veren PDM 
sisteminin bileşenidir. Ortamdaki 
kullanıcıları ve uygulamaları ta-
nımlamak ve bireysel kullanıcıların 
erişim haklarını tanımlamak ve de-
ğiştirmek için kullanılır.

3.5 Arayüz

Firma çalışanları PDM sistemine 
girdiklerinde veri sorgulaması ya-
pabilmeleri için bir arayüz oluştu-
rulmalıdır. Arayüz mümkün oldu-
ğu kadar veri sorgusuna izin vere-
bilecek nitelikte ve kullanıcı dostu 
olacak şekilde tasarlanmalıdır.

3.6 Ürün ve İş Akışı Y apısı 
Tanımlama Modülü

Bu modülde ürün yapısı ve iş akış-
ları tanımlanır. Ürün yapısı, ürün 
yaşam döngüsü boyunca bir ürü-
nün bilgi gereksinimlerini tanımlar. 
Bunlar içeriksel detaylar olup şu 
şekilde örneklendirilebilir; montaj 
çizimleri, parça çizimleri, yazılım 
modülleri, NC programları ve kul-
lanım kılavuzları.

Ürün yapısında oluşturulacak bu 
bilgiler, iş akışında kullanılır. İş akışı 
yapısı, ürün iş akışındaki ayrı adım-
ları veya tüm iş akışını İş Akış Kont-
rol Modülü ile eş zamanlı mühen-
dislik desteklenir. Süreçler birbirle-
rine pararel bir şekilde ilerlemeli, 
teslim süresini en aza indirecek 
şekilde faaliyetleri otomatik olarak 
organize ederek uzman bir rol oy-
namalıdır. Kontrol etmek için kul-
lanılabilir. Yapılacak faaliyetleri ve 
kullanılacak kaynakları tanımlayan 
iş bildirilerinin kaynağı olacaktır. 
PDM sistemi, versiyonların, etkinlik-

lerin ve tasarım varyasyonlarının 
konfigürasyon değişikliklerini izler. 
Kullanıcıların ve uygulamaların, 
ürün tanımlama verilerini parçala-
ra ve ürün yapılarına bağlamasına 
olanak tanır, bu da kullanıcıların 
değişikliklerden hangi bilgilerin et-
kileneceğini kolayca belirlemelerine 
olanak tanır.

3.7 İş Akışı Kontrol Modülü

İş Akışı Kontrol Modülü olan çeşitli 
etkinliklerin iş akışını yönetir ve iler-
lemeyi izler. Devam eden projele-
rin durum bilgilerini tutar. Kişilere 
görevler atar, onları kullanılacak 
kaynaklar ve izlenecek prosedürler 
hakkında bilgilendirir, ilgili eylem-
leri başlatır ve durum bilgilerini 
güncel olarak tutar. Görev tamam-
landığında bir inceleme talep ede-
bilir veya bir sonraki aşamaya geçiş 
izni verir. Bilgilerin gözden geçiril-
mesini, onaylanmasını, iletilmesini 
ve arşivlenmesini yönetir.

İş Akış Kontrol Modülü ile yöneti-
len işlemin hangi aşamada olduğu 
gözlenebilir ve bu görevler ile ilgili 
raporlar tutulabilir. Süreç ile ilgili 
faaliyetlerin denetim kayıtları bilgi 
olarak tutulur.

3.8 Bilgi Yönetim Modülü

Bilgi öğeleri, ürünü belirlemek, inşa 
etmek, test etmek, kurmak, çalıştır-
mak, bakımını yapmak ve kullanım 
ömrünün sonunu desteklemek için 
gereken tüm ürün verilerini içerir. 
Bu, teknik özellikler, çizimler, liste-
ler, programlar, raporlar ve kuru-
lum kılavuzları gibi bilgileri içere-
cektir.

Bilgi Yönetimi Modülü tasarım, 
üretim, teslimat ve kullanım ömrü-
nün sonuna kadar sahada kullanım 
yoluyla ürünün eksiksiz bir geçmişi-
ni korur.

4. Ürün Modeli Verilerinin
Değişimi İçin Step Standardı

Step’in temel fikri, kuruluşların 
ürün verilerini farklı bilgisayar sis-
temleri ve ortamları arasında pay-
laşmasını ve aktarmasını sağlamak-
tır.

STEP, dört düzeyde veri paylaşımını 
ve aktarımını destekler;

Dosya değişimi:  Veriler, STEP de-
ğişim dosyaları (fiziksel STEP dos-
yası) kullanılarak sistemler veya 
uygulamalar arasında aktarılabilir.

Çalışma formu değişimi:  Veri-
ler, normalde sistemler tarafından 

Şekil 5: PDM sistemlerinde bir ürünle bağlantılı olabilecek bilgiler
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paylaşılan ortak bir dosya olan bir 
çalışma belgesinin kullanımıyla 
paylaşılır.

Paylaşılan veritabanı:  STEP forma-
tındaki veriler, paylaşılan bir veri 
ortamında mevcuttu. Veritabanı, 
birden fazla uygulamadan bir STEP 
veri tabanına aynı anda erişim sağ-
lar.

Bilgi  tabanı:  Veriler, sanal ve dağı-
tılmış kuruluşlar (örneğin uzman 
sistemler) için gelişmiş araçlar sağ-
lamayı vaat eden Bilgi Bankası Yö-
netim Sistemi içinde paylaşılır.

PDM Şeması, bir PDM sistemi için-
de yönetilmekte olan verilerin 
mer-kezi, ortak bir alt kümesi için 
bir re-ferans bilgi modeldir. Genel 
olarak ayrık elektro / mekanik 
parçaların ve tertibatların tasarım 
ve geliştir-me alanlarında bir dizi 
STEP Uygu-lama Protokolünden 
bir dizi ortak gereksinimi ve veri 
yapısını temsil eder.

Tüm PDM sistemleri Step’i destek-
lemez, bu sorunun çözümü PDM 
ile ilgili uygulama protokollerinin 
bir alt kümesi olan PDM Şeması 
olabilir.

PDM sistemleri PLM yazılımların 
yaygın kullanımından çok daha 
öncesinde kullanılıyordu. Zamanla 
PDM, modern PLM’i doğurmuş-
tur, tüm PLM sistemleri, üzerinde 
çalıştıkları temel veri temeli olarak 
bir çeşit PDM kullanır. PDM, ürün 
geliştirme süreçleriyle ilgili olarak 
tasarım verilerini yönetmeye odak-

lanırken, PLM, ürün yaşam döngü-
leriyle ilgili olarak ürün geliştirme 
ve üretim süreçlerinin yeniden ya-
pılandırılmasına odaklanır. PDM, 
ürün tasarım verilerinin yönetimini 
iyileştirerek mevcut ürün geliştir-
me süreçlerinde verimliliği artıran 
tasarım odaklı bir teknolojidir. Öte 
yandan PLM, ürün yaşam döngü-
lerini yönetmek, süreçleri yeniden 
oluşturmak ve çıktıyı artırmak için 
PDM ve diğer teknolojileri kullanan 
stratejik, süreç merkezli bir yakla-
şımdır. Sonuç olarak PLM, tek bir 
departman veya belirli bir süreç ye-
rine bağlı kuruluş genelinde üret-
kenliği artırır.

6. PDM/PLM Temel Fonksiyonları

6.1. PDM / PLM sisteminde 
belge değişikliği

PLM sistemi, öncelikle dağıtılmış 
ortamda yararlı olan erişim kontro-
lü ve iş akışına sahiptir. Geliştirme 
aşamasındaki aşamada, bir tasarım 
mühendisi bir 3B modeli veya çizimi 
istediği kadar değiştirebilir. Belge 
tamamlandığında, bir tasarım mü-
hendisi durumunu Prototip olarak 
değiştirir. Belgenin sahibi, yalnızca 
Geliştirme aşamasında aşamasına 
dönerse değişiklik yapabilir. Belge 
durumundaki değişiklikler elektro-
nik imza olarak işlev görür. Ürün 
geliştirme grubunun yetkilisi par-
ça için onay verdikten sonra, olası 
tek durum değişikliği geçersiz veya 
yeni sürüme (revizyon) geçmektir. 
Bu yaklaşım, yayınlanan tüm kop-
yaların saklanmasını sağlar.

6.2 Belge denetimine erişim

PDM, güvenlik mekanizmaları 
aracılığıyla birkaç tür veri işleme-
yi mümkün kılar. Verilere erişim 
hakları, ürünün yaşam döngüsü 
boyunca değişir. Örneğin sahibi, 
oluşturma işlemi sırasında belge-
lerini özgürce değiştirebilir, ancak 
arşiv verilerinde yapılacak herhangi 
bir değişiklik özel bir prosedür ge-
rektirir. Ürün verilerine erişim yapa-
bilme ve değiştirebilme hakları, bir 
belgenin veya yapı taşının yaşam 
döngüsündeki belirli bir aşama ile 
ilgilidir. Bu haklar; yükseltmek, in-
dirgemek, değiştirmek, kilitlemek, 
giriş (check-in),  çıkış (check-out), 
yeni belge oluşturma şeklindedir.

Verilere erişim, her kullanıcının ro-
lüne göre uyarlanmalıdır. Bu roller; 
sistem yöneticisi, tasarımcılar, tek-
noloji uzmanı, proje yöneticileri, 
üretim satış departmanı gibi diğer 
departmanlarda çalışan çalışanlar, 
müşteriler ve tedarikçiler şeklinde 
belirlenmeli ve gruplara ayrılmalı-
dır.

6.3 Ürün yapısı yönetimi

Bir PDM sisteminde ürün modelle-
menin başlangıç noktası, bir ürünü 
oluşturan bileşenlerdir. Bu unsur-
larla ilgili bilgiler, parça ana kaydı-
na kaydedilir. CAD modelleri, kav-
ramsal çizimler gibi diğer bilgiler 
çeşitli ilişkiler aracılığıyla parça ana 
kaydına atanır. Tek tek bileşenler 
arasındaki ilişkiler, ürün yapısının 
hiyerarşik bir biçimde ortaya çık-
masına neden olur.

Şekil 6: Ürün yaşam döngüsü içerisinde PDM ve PLM
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6.4 Versiyon kontrolü

Mühendislik değişiklikleri sürecin-
de farklı belge sürümlerinin kont-
rolü özel bir dikkat gerektirir. Ürün 
dokümantasyonu onaylandıktan 
sonra, arşivlerdeki tüm peşi sıra 
gelen değişiklikler, geçerli ve dos-
yalanmış dokümanlar şeklinde sak-
lanır. Bir değişiklik yapıldığı zaman, 
yeni bir belge sürümü, yani yapı 
taşı yayınlanır.

Değişikliklerden sorumlu kullanı-
cı, değişiklik için bir açıklama ve 
nedenlerin verildiği ve ilgili yapı 
bloğuna bir bağlantının oluşturul-
duğu yeni bir nesne mühendisliği 
değişikliği oluşturmalıdır. Değişiklik 
yalnızca onaylandığında etkinleşti-
rilir. Bir sonraki adımda, nesne mü-
hendisliği değişikliği, değiştirilmesi 
gereken tüm belgelere bağlanır. 
Daha sonra, yapı taşının yeni sü-
rümleri ve işaretli belgeler oluşturu-
lur. Yeni sürümler yayınlandığında 
eski durumu belgelemek mümkün-
dür. Yeni belge sürümleri başlangıç 
konumunda belirlenir. Sahiplerin 
değişiklik yapmasını sağlar, ancak 
belge revizyonu gereklidir. Ancak 
tüm belgeler revize edilip onaylan-
dığında, nihai mühendislik değişik-
liğini kabul etmek mümkündür.

6.5 İş akışı ve proses yönetimi

PDM sistemi, kurumsal hedeflere 
ulaşmak için bir kuruluşun önce-
den tanımlanmış süreçlerine göre 
ürün verileriyle çalışan kişilerle et-
kileşime girebilir. Tekrarlayan iş 
akışları ve süreçler, verileri ve iş 
paketlerini otomatik olarak yön-
lendirmek, süreçleri kontrol etmek 
ve izlemek ve yönetim raporlaması 
sağlamak için bir PDM sisteminin 
parçası olarak programlanabilir. 
PDM sistemi ayrıca değişikliklerin 
nasıl önerildiğini, gözden geçirildi-
ğini ve onaylandığını ve bir ürüne 
ve ilgili veri öğelerine nasıl dahil 

edildiğini yöneten süreç ve prose-
dürleri de kontrol eder. 

6.6 Parça ve komponent 
yönetimi

Standart bir parçanın yeniden kul-
lanılabilirliğini destekler. Tasarım 
mühendisi yeni bir ürün geliştirir-
ken üretimde kullanılan parçala-
rı baz alıp yeni geliştirdiği ürünü, 
hali hazırda kullanılan parçalara 
göre tasarlayabilir. Bu durum stok 
maliyetlerinin azalmasına yardımcı 
olur.

6.7 Proje yönetimi

Proje yönetimi, projelerin organi-
zasyonu, planlanması, kontrolü 
ve izlenmesiyle ilgilidir. PDM proje 
için gerekli tüm işlem ağlarını için 
hiyerarşik bir yapı oluşturur. 
Projeyi oluşturan bütün süreçlerin 
ve alt süreçlerin hepsinin bir 
arada bu-lunduğu bir ağdır.

7. Sonuç

Verileri işleyen sistemin kendisi 
PDM’dir. Öte yandan PDM, PLM’in 
özüdür. Bu iki sistem esas olarak 
birlikte meydana gelir ve hangi te-
rimin kullanılması gerektiği, esas 
olarak ürünün yaşam döngüsü 
aşamasına bağlıdır. Tasarım aşa-
masında mühendisler. PDM siste-
min kullanma eğilimindedir, ancak 
ürünün üretiminden sonra çalışan-
lar PLM hakkında konuşurlar. Bu-
nunla birlikte, PDM / PLM’in temel 
amacı, veriler depolamak ve on 
yıllarca bile kullanılabilir durumda 
tutmaktır.
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ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Fersan’ın tüm ambalajları
%100 geri dönüştürülebilir olacak

ersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gür-
han Güven, insan, doğa ve bölgesellik temelin-
de ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrul-

tusunda yürüttükleri sürdürülebilirlik çalışmaları gerçek-
leştirdiklerini ifade etti ve “Dünya 1984 yılında Ozon ta-
bakasında bulunan delik ile tanıştığından beri sera gazı 
emisyonlarının somut olumsuz etkilerini gördü. Günden 
güne sıcaklık değişikliklerinin gözle görülür hale gelmesi 
de iklim değişikliğinin bir sorun olarak ortaya çıktığını 
gözler önüne serdi. Buradan hareketle üstümüze düşen 
sorumluluğu alıyor ve tüm operasyonel faaliyetlerimiz-
den kaynaklanan ya da kaynaklanabilecek etkilerimizi 
gözeterek dünyayı daha sürdürülebilir bir hale getirmek 
için çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

İklim değişikliğiyle ilgili harekete geçiyoruz

Güven, “2019’da Sürdürülebilirlik birimimiz oluşturul-
du. Sürdürülebilirlik vizyon ve misyon belirleme çalışma-
ları başlatıldı. Herkes iklim değişikliğini vurguluyor, biz 
ise harekete geçiyoruz. Bu doğrultuda Fersan ambalajla-
rının çevreye olan etkisini azaltmak için sürekli çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Etkimizi sıfırlamamız mümkün değil 
fakat şirket olarak olumsuz etkimizi azaltma gayreti 
içindeyiz. Ambalajlarımızın sorumluluğunu üstlenerek 
2025 yılına kadar tüm ambalajlarımızın %100’ünün 
geri dönüştürülebilir olması için çalışmalar yürütüyoruz. 
“Dönüşüm kaynağında başlar” diyerek ürünlerimizin ta-
sarım aşamasında sürdürülebilirlik bilincimizle hareket 
ediyoruz. Bu çerçevede 2021 yılında piyasaya sürdüğü-
müz sirkeli içeceklerimizi geri dönüştürülebilen metal 
kutularda tüketicilerimize sunduk. Sürdürülebilirliğe gi-
den yolda, ambalajımızı sürekli olarak daha çevre dos-
tu hale getirme konusunda kendimize apaçık bir hedef 
belirledik. Hala % 100 çevre dostu “mükemmel” bir pa-

ketleme çözümü olmadığının farkındayız, ancak küçük 
adımlar da çevreyi rahatlatmaya yardımcı oluyor. CO2 
emisyonlarını nerede önleyebileceğimizi ve azaltabilece-
ğimizi belirlemek için 2019’dan beri değer zincirindeki 
her adımı analiz ediyoruz. Bu sayede tüm üretim süreç-
lerimizde hangi üretim adımlarında ne kadar CO2 üre-
tildiğini belirleme çalışmalarımız da devam etmektedir. 

Sadece birkaç küçük değişiklikle büyük bir fark 
yaratılabilir

Tamamen CO2 emisyonu olmadan ürünlerimizi tarla-
dan üretime süpermarkete getirmemiz mümkün değil. 
Ortaya çıkan emisyonların sorumluluğunu üstlenmek-
ten ve onları iklim koruma projeleri ile dengelemekten 
mutluluk duyuyoruz. Öte yandan sadece birkaç küçük 
değişiklikle büyük bir fark yaratabilir ve iklimin korunma-
sına katkıda bulunabiliriz” şeklinde konuştu.

Gürhan Güven
Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
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FUAR

ıda sektörünün en önemli buluşmalarından 
biri olan CNR Food İstanbul-Gıda ve İçecek 
Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, yeni 

normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem 
ile ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. CNR 
Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, 
Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu (TGDF), Tüm Gıda 
Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve Tarım Ürünleri Hu-
bubat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derne-
ği (PAKDER), Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle 
organize edilen fuar, 1 – 4 Eylül 2021 tarihleri arasın-
da CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine 
ev sahipliği yapacak.

Milyarlarca dolarlık iş hacmi yaratılacak

Aralarında Polonya, Yunanistan, Irak, Hollanda, Hin-
distan, Kenya, Somali, Özbekistan, Çekya, Arnavutluk, 
Makedonya, Macaristan’ın da yer aldığı ülkelerden 

2.500’ün üzerinde yabancı satın almacının katılma-
sı beklenen fuarın, bu yıl yaklaşık 20 ülkeden 2.000’i 
aşkın markaya ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Binler-
ce sektör profesyonelinin ziyaret edeceği fuarda, B2B 
ikili iş görüşmeleri ile üretici ve alıcı bir araya gelerek, 
global ticarete yeni bir boyut kazandıracak. Yarattık-
ları katma değer ve gerçekleştirdikleri ihracat ile Tür-
kiye ekonomisinin en önemli sektörleri arasında yer 
alan Türk gıda ve içecek sektörü de, yine sektöre yön 
veren firmalarıyla fuara yoğun ilgi gösteriyor. Arala-
rında Özbekistan, Somali, Çekya, Lübnan, Kamerun 
ve Ürdün’ün de yer aldığı ülkeler, fuara milli katılım 
sağlayacak. 

Fuar özel içecekler ve gurme özel bölümüyle de 
ilgi çekecek

CNR Food İstanbul, bu yıl da fuar içerisinde düzenle-
necek Özel İçecekler ve Gurme Özel Bölümü’yle dik-

CNR Food İstanbul ziyaretçilerine kapılarını                   
açmaya hazırlanıyor

CNR Ambalaj ve Bayim Olur Musun? ile birlikte eş zamanlı 
gerçekleştirilecek fuara 2.500’ü aşkın yabancı satın almacının 

katılması bekleniyor.
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katleri üzerine çekecek. T.C. Tarım 
ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol 
Dairesi Başkanlığı’nın resmi onayı 
ile sektör profesyonellerini bir ara-
ya getirecek olan bu özel bölümü, 
yerli ve yabancı hipermarket zincir-
lerinin satın almacıları, turizm sek-
törüne hizmet veren Türkiye’deki 
5 yıldızlı otel ve birinci sınıf tatil 
köylerinin yetkilileri ve üst segment 
restoran ile bar işletmecileri ziyaret 
edecek.

Ambalaj sektörü fuarda 
ürünlerini tanıtacak

CNR Ambalaj İstanbul-Gıda İşleme 
Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj 
Çözümleri Özel Bölümü de CNR 
Food İstanbul Fuarı ile eş zaman-
lı yapılacak. Gıda işleme tekno-
lojileri, gıda paketleme makine 
ve ekipmanları, oluklu mukavva, 
kâğıt, karton ambalaj üreticileri, 
plastik ve esnek ambalaj üreticile-
ri, tamamlayıcı ambalaj ürünlerinin 
sergileneceği özel bölüm, bu yıl da 
gıda ve içecek üreticilerini bir araya 
getirecek. Sektör öncüsü 50’yi aş-
kın firmanın 100’lerce markasına 
dair ürünlerinin tanıtılacağı özel 
bölümü, binlerce sektör profesyo-
nelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bayim Olur Musun? Fuarı 
girişimcileri bir araya getirecek

Medya Fors organizasyonu ve Ulu-
sal Franchising Derneği’nin (UF-

RAD) desteği ile düzenlenen Ba-
yim Olur Musun? - Franchising ve 
Markalı Bayilik Fuarı, bu yıl da CNR 
Food İstanbul Fuarı ile eş zamanlı 
gerçekleştirilecek. Fuarın 200’ün 
üzerinde marka ile 90 ülkeden 
30 bini aşkın sektör profesyone-
line ev sahipliği yapacağı belirti-
liyor. 2.000’in üzerinde marka ve 
60.000’in üzerinde zincir mağaza 
ile Türkiye’de yıllık 43 milyar dolar-
lık bir iş hacmine ulaşan franchise 
sektörü, ham maddecisinden üre-
ticisine, ithalatçısından toptancı-
sına ve organize perakendeciliğe 
kadar zincirin tüm halkalarıyla fu-
arda temsil edilecek. Franchise ve 
bayilikle büyümek isteyen, yeni iş 
ortakları arayan markalar, fuarda 
girişimcilerle bir araya gelecek.

Bayim Olur Musun fuarı kapsamın-
da ayrıca, Türkiye’nin ilk yüzde 100 

vegan etkinliği olan Vegan Expo 
2021 “Sürdürülebilir Yaşam” Özel 
Bölümü de düzenlenecek. Dünya-
nın ilk vegan topluluğu olan The 
Vegan Society’nin Türkiye Ulusla-
rarası Ajansı Gradezone ile birlik-
te organize edilecek olan bu özel 
bölümde, Türkiye’nin yıllık 16 mil-
yar dolarlık gıda ihracatının yakla-
şık yüzde 70’lik kısmını oluşturan 
bitkisel bazlı ürün piyasası temsil 
edilecek. Katılımcı firmalar ve sek-
tör profesyonelleri için yeni ticaret 
fırsatları sunacak olan bu özel bö-
lüm, bu yıl ilk kez düzenleniyor.

Fuarlara katılımda HES kodu 
zorunluluğu

Fuarlarda katılımcı ve ziyaretçile-
rin sağlığını güvence altına alarak, 
olası risklerin bertaraf edilmesi için 
devletin ve Uluslararası Fuarlar 
Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni nor-
male dönüş kriterleri kapsamında; 
fuar giriş ve çıkış noktalarının ye-
niden düzenlenmesi, fuar girişle-
rinde vücut ısısı kontrolünün yapıl-
ması, havalandırma sistemlerinde 
harici havanın kullanılarak içerideki 
havanın sürekli temiz tutulması, 
aynı anda fuar alanında bulunan 
kişi sayısının sınırlandırılması, fua-
ra girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve 
görevlilerin HES kodu sorgulama-
sının yapılması gibi bir dizi önlem 
alınacak.
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