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EDİTÖRDEN

Değerli okuyucularımız,
lastik ve ambalaj sektörlerine yönelik Türkiye pazarına giren yeni
firmalar, şirket satın alımları, finansal başarılı performanslar, sektör raporları, teknolojiler ve ürünlere kadar uzanan en yeni gelişmelerin yer aldığı Eylül sayımız ile yine sizlerle birlikteyiz.

YASEMİN ERKİMEN
editor@plastik-ambalaj.com

Depozito İade Sistemi (DİS), bu sayımızın öne çıkan başlıkları arasında yer
alıyor. Plastik, cam, metal-alüminyum ve karton atıkların çöpe değil, geri
dönüşüme gitmesini sağlayacak Depozito İade Sistemi, Türkiye’de 2022
yılında devreye girecek. Çevresel sorunları azaltması beklenen DİS’in,
geri dönüşüm sektöründeki yatırımları hızlandırması bekleniyor. Çevreyi
korurken, ekonomiye katkı sağlayacak sistemin doğru işlemesi halinde
Türkiye’de her yıl 1 milyon ton ilave atığın oluşmasının önüne geçilebileceği belirtiliyor.
13 yıldır plastik ambalaj üretim makinaları alanında faaliyet gösteren
Lineplas Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Coşkun ve Türkiye’nin en
eski mümessillik firmalarından biri olan Somteks Pazarlama Ticaret A.Ş.
grubuna bağlı olarak 2008 yılında kurulan Somplast Plastik Yöneticisi
Sayın Ahmet Torfilli ile gerçekleştirdiğimiz röportajlar da yeni sayımızın
içeriğinde yerini aldı. Her iki firma yetkilisine de sorularımızı yanıtlamak
için bize zaman ayırdıkları için buradan tekrar ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.
Yeni sayımızın içeriğinde yer alan paketleme, etiketleme, kolileme, robot
ve soğutma alanlarındaki en yeni teknolojik gelişmelerle birlikte değerli
akademisyenlerimizin hazırlamış olduğu makalelerin de ilginizi çekeceğini
umuyoruz.
Plastik & Ambalaj Teknolojisi dergimizin Ekim sayısı Avrasya Ambalaj İstanbul fuarında tüm katılımcı ve ziyaretçilere dağıtılacaktır. Ekim sayımızda her zamanki gibi plastik ve ambalaj sektörlerine yönelik hizmet veren
önemli markaların yanı sıra, Flexible (Esnek) Ambalaj ve Ambalajlama Robotları-Otomasyon Sistemleri’ne dosya olarak ayrıca yer vereceğiz. Fuar
özel sayımızda, firmanıza ait en güncel gelişmeleriniz, en yeni teknolojileriniz ve reklamlarınızla yer almak, hedef kitlenize direkt ulaşmak ve markanızı sektörde öne çıkarmak için sizler de bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyorum…
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Raceplast Türkiye pazarına giriyor

eknik ve mühendislik plastik malzemeleri
alanında faaliyet gösteren Raceplast, Türkiye pazarına gireceğini duyurdu. Raceplast’ın
kurucusu Süleyman Ceyran, firmasının gelecekteki
atılımları ve hizmet verdikleri alanlar konusunda açıklamalarda bulundu.
‘’Alman kalitesini ve Türk hizmetini harmanlayarak
çok büyük başarılara imza atıyoruz’’
Şirketin hem Almanya hem de dünya pazarındaki yeri
ve yol haritası hakkında bilgi veren Süleyman Ceyran,
‘’2007 yılından beri tüm sektörlere teknik ve mühendislik plastik malzemelerini üretiyoruz. Plastik malzemeler, yarı mamuller yani plaka/levha ya da çubuk
halinde de olabiliyor. Müşterilerimizin bizlere gönderdikleri teknik çizimlere göre 5 eksen, Computer Numerical Control (CNC) işleme merkezlerimizde Alman
kalitesini ve Türk hizmetini harmanlayarak çok büyük
başarılara imza atıyoruz. Vizyonumuz: Müşterilerimize sunduğumuz hizmet, sahip olduğumuz entelektüel
sermayeyle katma değerli iş ortaklarıyla sektöre öncü
olmak’’ dedi.

Süleyman Ceyran
Raceplast Kurucusu
‘’Pandemide 100 bin euroluk parçalar teslim ettik’’

Pandemi sürecinin şirkete etkisini değerlendiren Ceyran, ‘’Pandemi süreci bizi etkilemedi desem tam yerinde
olur. Çünkü gıda, savunma, otomotiv, et, içecek, ilaç
ve robot gibi sektörlerin parçalarını üretiyoruz. Çok kısa
bir süre önce de dünyaca ünlü olan makine fabrikası
(Korona-Antigen-Test-Makinesine) medikal bölümüne
‘’Türkiye pazarını yaklaşık 15 yıldır takip ettiğimiz 100 bin euroluk parçalar teslim ettik. Tüm sektörlerin
için burada çok büyük bir potansiyel görüyorum’’ kullandığı ürünlerin parçalarını üretmek bizim avantajıŞirketlerinin öne çıkan birincil özelliğine değinen Cey- mız’’ diye konuştu.
ran, ‘’Hizmet ve kalite bizim için sadece bir slogandan Ceyran, sözlerini şöyle tamamladı: ‘’Şu anki yatırımlaibaret değil, bunlar bizim çalışma şeklimiz olduğu için rımız arasında CNC’lerimizi robot ile beslemeyi planlıde işlerimizi diğer firmalardan ayıran en bariz özelliği- yoruz. Döviz her zaman dezavantaj bir faktör olacak.
miz bu. Türkiye pazarını yaklaşık 15 yıldır takip ettiği- Fakat bu durum bizim Türkiye pazarına girme fikrimizi
miz için burada çok büyük bir potansiyel görüyorum. etkilemeyecek. Bizim için her şeyden önce müşterimizin
Türkiye’nin kalite konusunda çok büyük adımlar attığı- memnuniyeti ön planda oldu ve olmaya da devam edenı görüyorum. Bu adımlar Türkiye’nin genç nüfusuyla cek. Bu düşüncemiz firmamızın her sene büyümesine
birleşince ortaya daha güzel şeyler çıkıyor. Mühendis- etken oluyor. Teknolojik yarımlarımızla yeni pazarlarda
lik plastikleri değişik alanlarda kullandıkları için Türki- ve yeni ülkelerde müşterilerimize satış vaadimizi belirtye’deki şirketlere kaliteli alternatifler sunabileceğimize mek isterim. Aynı zamanda da pandemi sürecinin bittiği
inanıyorum’’ şeklinde konuştu.
bir süreç olmasını temenni ediyorum.’’
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Huhtamaki, Elif Holding’i satın aldı

inlandiya merkezli global ambalaj şirketi Huhtamaki, Elif Holding A.Ş.’yi (“Elif”) satın almak
için hisse devri anlaşması imzaladığını duyurdu.
Anlaşma kapsamında Elif, Huhtamaki’nin esnek ambalaj iş segmentinin bir parçası olacak.
Huhtamaki’nin resmi web sitesinde yayınlanan açıklamada satın alma bedelinin 412 milyon Euro olduğu
belirtildi. Finlandiyalı şirket, satış fiyatının “borçlardan
ve nakitten arındırılmış” olduğu bilgisini vererek, “Satın alma, şirketimizin esnek ambalaj ürün gamını ve
var olduğu coğrafyaları genişletecek” açıklamasını
yaptı. 36 ülkede 82 üretim merkezine sahip Huhtamaki, 18.200 çalışanı ile dünyanın önde gelen sürdürülebilir ambalaj şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin 2020 yılı cirosu 3,3 milyar euro olarak
gerçekleşti.
Türkiye’nin en büyük esnek ambalaj üreticileri ve ihracat şirketleri arasında yer alan Elif ise, Türkiye ve
Mısır’da son teknolojiye sahip iki üretim tesisine sahip.
50’yi aşkın ülkede ve çoğunluğu uluslararası şirketlerin
oluşturduğu 200’den fazla üretim tesisine esnek ambalaj çözümleri sunmakta olan Elif, alanında sektörün
önemli firmalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.
Elif’in satın alınmasının, Huhtamaki’nin 2030 büyüme
stratejisini ve yüksek sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını destekleyeceği belirtilen açıklamada Huhtama-

ki Başkanı ve CEO’su Charles Héaulmé’nin: “Bu satın
almayı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Harika bir
portföyü, sürdürülebilirliğe güçlü bir şekilde odaklanması ve yüksek büyüme hedefleri ile Elif, Huhtamaki için mükemmel bir seçimdir. Elif’in kendi alanında
lider olan çok uluslu şirketlerle onlarca yıllık stratejik ortaklıklarından, güçlü ve yetenekli liderlik ekibi
ile müşterilerine odaklanmasından etkilendik. 2030
büyüme stratejimiz, özellikle Elif’in güçlü bir şekilde
desteklediği sürdürülebilirlik ve rekabetçilik odaklıdır.
Yeni sahiplik altında başarılarını sürdürmek için Elif’in
yönetimi ile çalışmayı dört gözle bekliyorum. Elif’in
Grup CEO’su Selçuk Yarangümelioğlu’na, Elif’in Grup
CFO’su ve MEA GM Mehmet Çayırezmez’e, liderlik
ekibine ve tüm Elif organizasyonuna Huhtamaki ailesine hoşgeldiniz demekten mutluluk duyuyorum. İşi
daha da büyütmek ve küresel olarak mevcut ve yeni
müşterilere yenilikçi sürdürülebilir ambalaj çözümleri
sunmak için mevcut güçlü temelleri birlikte inşa etmeyi dört gözle bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Elif CEO’su Selçuk Yarangümelioğlu ise konu ile ilgili olarak: “Sürdürülebilirlik ve büyüme vizyonumuzu
paylaşan bir şirket olan Huhtamaki’ye katılmaktan heyecan duyuyoruz. Elif, sınıfının en iyisi varlık tabanı,
hizmet ve kalite ile her zaman çok uluslu şirketler için
özel bir ortak olmuştur. Yeni sahiplik altında, küresel
olarak müşteri tabanımıza sürdürülebilir çözümler
sunmaya, hızla büyüyen gelişmekte olan pazarlara
odaklanmamızı güçlendirmeye, ölçek aracılığıyla sinerjiler gerçekleştirmeye ve yeteneklerimizi genişletmeye devam edeceğiz” dedi.
Huhtamaki, Elif’i 412 milyon Euro (483 milyon ABD
Doları) nakitsiz borçsuz satın alma fiyatı karşılığında
satın alacak. Huhtamaki’nin Elif’i satın almasının finansmanını desteklemek için Huhtamäki Oyj, işlemde
danışman olarak da görev yapan Citi ile 500 milyon
ABD Doları tutarında bir köprü finansmanı anlaşması imzaladı. İşlem, Rekabet Kurumu onayından sonra
tamamlanacak. Her iki şirket de kapanışa kadar her
zamanki gibi çalışmaya devam edecek.
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Petkim’den tüm zamanların en iyi performansı

OCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, 2021’in ikinci
çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde 1 milyar 325 milyon TL net kâr elde edildiği,
toplam ciro da ise 7 milyar 397 milyon TL’ye çıkarak
her iki göstergede de şirket tarihinin en yüksek rakamlarına erişildiği bilgilerine yer verildi. Böylece şirketin ilk
6 aylık net kâr rakamının da 2 milyar 216 milyon TL’ye
ulaşmış olduğu belirtildi.

başarılı sonuçları getiren performansın artarak sürdüğü
bu dönemde, hammadde maliyetlerindeki önemli global artışa rağmen STAR Rafineri ile sağlanan sinerjilerin
ve global dinamiklerin etkin bir şekilde yönetilmesi, aynı
zamanda zor pandemi şartlarına rağmen üretimin sürekliliğinin sağlanmasının Petkim’de kârlılığı yükselten
en önemli faktörlerden biri olduğu ifade edildi.

“Küresel gelişmeleri doğru okuyarak hızlı ve
Petkim’in kuruluşundan bu yana imza attığı en iyi perisabetli adımlar attık”
formans olarak kayda geçen finansal sonuçlarda petrokimya sektöründe küresel ölçekte yaşanan olumlu Petkim’in 2021 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını deortamın ağırlıklı etkisi hissedildi. Geçen çeyrekte alınan ğerlendiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş
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gelişmeleri doğru okuyarak hızlı ve
isabetli adımlar atmamızın büyük
katkısı oldu. Elde ettiğimiz kârlılığı
öncelikli olarak şirketimizin borçluluk seviyesinin azaltılması hedefimizle uygun şekilde değerlendirerek kısa vadeli borçlarımızı yaklaşık
90 milyon dolar azalttık. Bu durum, net faiz masraflarımızı azalttığı için net kârımıza da olumlu bir
etki yaptı. Tüm bunlara ek olarak;
aktif büyüklüğümüzü %23, öz
kaynaklarımızı da %29 arttırarak
finansal pozisyonumuzu güçlenAnar Mammadov
SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü
Birimi Başkanı ve Petkim Genel
Müdürü Anar Mammadov, petrokimya piyasalarında Asya ve Amerika bağlantılı tedarik zincirindeki
kırılmalar ve bunlara bağlı ihtiyaç
fazlası alımın oluşturduğu talebin,
Petkim’in de üreticisi olduğu ürün
fiyatlarında global bir yükselişe yol
açtığına dikkat çekti. Aşılamanın
artışıyla pandemiden çıkış beklentisinin de toplam talepte tetikleyici
bir etki yaptığını vurgulayan Mammadov, yaşanan tüm bu gelişmelerin Petkim’in rekor seviyeye ulaşan
kârlılığında önemli etkenler olduğunu belirtti.

satışların yanı sıra ticari satış faaliyetleri de gerçekleştiriyor. Bu satışlarımızdaki artış da rekor kârlılığa
önemli bir katkı yaptı. Bu dönemde
gerçekleşen 7 milyar 397 milyon
TL’lik toplam cironun 2 milyar 649
milyon TL’sini ticari satışlar oluşturdu. Ulaştığımız bu güçlü finansal performansta, yaşanan küresel

Anar Mammadov, “Üretim maliyetlerinin bir önceki yıla göre yüzde 110 seviyelerinde arttığı, nafta
fiyatlarındaki artışın da geçen yıla
göre %60’ları bulduğu bir dönemde STAR Rafineri ile kesintisiz entegre üretimimiz, Petkim’de
kârlılığı yükselten bir diğer önemli
etken oldu. Kapasite kullanım oranının da bir önceki çeyreğe göre
2,5 puan arttığı Petkim, aynı zamanda bildiğiniz gibi üretimden
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dirdik ve şirketimizin uzun vadeli
değerinin artmasına önemli katkıda bulunduk. Pandemi kaynaklı
dalgalanmaların hâlâ sürdüğü bir
ortamda ortaya koyduğumuz bu
başarılı performansın, küresel rekabetteki güçlü konumumuzu perçinlediğini düşünüyorum. Emeği
geçen tüm çalışma arkadaşlarıma
ve paydaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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PENYAPSAN, yıllık 18 bin ton atığı dönüştürüyor
Pendik Belediyesi bünyesinde kurulan Geri Dönüşüm Ayıklama Tesisinde
TOMRA’nın teknolojileri kullanılıyor

Serkan Orhan
TOMRA Sorting Geri Dönüşüm Türkiye ve Orta Doğu Satış Müdürü
017 yılında hizmete başlayan Pendik Belediyesi
iştiraklerinden PENYAPSAN A.Ş. bünyesindeki
Geri Dönüşüm Ayıklama Tesisi, saatte 8 ton
ambalaj ayıklama kapasitesi ile çevreye ve ekonomiye katkıda bulunuyor. Kamu ve özel sektörden birçok
kuruluşun takdirini kazanan tesis; kâğıt, karton, cam,
plastik ve metal ambalaj ayıklama işlemlerinde başarılı
performans sergiliyor. İlçede kaynağından toplanan
ambalaj atıkları, TOMRA AUTOSORT® sensör tabanlı
makineleri ile kısa sürede türlerine göre ayıklanarak,
geri dönüşüm tesislerine gönderimi sağlanıyor.

Yıllık 200 bin ağacın kesilmesi önleniyor
Başlangıçta aylık 800 ton ambalaj atığının toplanmasını
sağlayan Pendik Belediyesi, kamu eğitim, bilinçlendirme
çalışmaları ve gerekli sistemler ile bu rakamı aylık 2 bin
tona çıkartmayı başardı. Kurumun çalışmaları doğrultusunda yıllık 11 bin 700 ton kâğıdın geri kazanılması ile
200 bin ağacın kesilmesi önleniyor. Dört bin 860 ton
plastiğin geri kazanılması ile yaklaşık 80 bin varil petrolden tasarruf ediliyor. Ancak bu noktada tonajdan çok
tesise uygun nitelikli ambalaj toplamak önemli oluyor.
Pendik Belediyesi, toplama çalışmalarında yakaladığı
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AUTOSORT® makinesi; PET, plastik
ve kâğıt ayıklama süreçlerinde kullanılıyor ve tesisin başarısına katkı
sağlıyor.
Makinelerin yüksek verimliliği,
tesisin operasyonlarına değer
katıyor
Konu hakkında görüşlerini paylaşan TOMRA Sorting Geri Dönüşüm
Türkiye ve Orta Doğu Satış Müdürü Serkan Orhan, PENYAPSAN’ın
tesisinin belediye yatırımı ile geliştirilen ambalaj atığı ayıklamada
Türkiye’de örnek bir tesis olduğuna
dikkat çekti.

başarının TOMRA optik ayıklama
makineleri sayesinde olduğunu,
günlük tek vardiyada 50-60 ton
arası nitelikli ambalaj ayıklaması
yapılabildiğini belirtiliyor.
Bu hacimlerde karışık ambalajın
içinden doğru malzemenin ayıklanmasının sadece personel gücü
ile mümkün olmadığı için hem
nitelik hem de nicelik gereksinimlerini karşılarken malzemeleri karışık atık akışlarından bile hassas bir
şekilde ayıklayan optik ayıklama
makinelerinin kullanılmasının kritik
önem taşıdığı belirtiliyor.

şık yıllık 18 bin ton ambalaj atığını
ayrıştırıyor. Kurumun tesislerinde
gerçekleştirilen ambalaj atıklarının
geri dönüşümü ile 145 bin metreküp depolama alanı tasarrufunun
yanı sıra 77 bin MWH enerji ve 350
bin metreküp su tasarrufu sağlanıyor. Tesiste bulunan üç TOMRA

Malzeme israfı ve çıkış malzemesinin satışının gerçekleştirildiği geri
dönüşüm firmalarının kalite beklentisi göz önünde bulundurulduğunda optik ayıklama makinelerinin kullanılması önem arz ediyor.
Örneğin; karışık bir atık akışından
ayıklanan saf bir kâğıt parçası hala
en küçük miktarlarda bile plastik
içeriyorsa ürünü alan geri dönüşüm tesisinin kalite beklentisini
karşılamıyor.
Pendik Belediyesi, yıllık ortalama
11 bin 700 ton kâğıt, 4 bin 860
ton plastik, 900 ton cam ve bin
490 ton metal olmak üzere karı-
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TOMRA AUTOSORT® makinelerinin yüksek verimliliğinin tesisin
operasyonlarına değer kattığının
altını çizen Orhan, “Makinelerimiz,
yenilikçi sensörleri ile geri dönüştürülebilir malzemeleri hassas bir şekilde tespit ediyor. AUTOSORT’un
sunduğu yüksek saflık derecesi ve
ideal geri kazanım oranı ile kaliteli
ve istikrarlı çıktı ürünler geri dönüşüme hazır hale getiriliyor” açıklamasında bulundu.

HABER

Depozito İade Sistemi’yle çevre ve
tüketici kazanacak
Hedef 20 milyar içecek ambalajı dönüştürmek

lastik, cam, metal-alüminyum ve karton atıkların çöpe değil, geri dönüşüme gitmesini
sağlayacak Depozito İade Sistemi (DİS), 2022
yılında devreye girecek. Çevresel sorunları azaltması
beklenen DİS’in, geri dönüşüm sektöründeki yatırımları hızlandırması bekleniyor. Çevreyi korurken, ekonomiye katkı sağlayacak DİS hakkında bilgi veren PAGEV
Başkanı Yavuz Eroğlu, sistemin doğru işlemesi halinde
Türkiye’de her yıl 1 milyon ton ilave atığın oluşmasının önüne geçilebileceğine dikkat çekti. Depozito
İade Sistemi ile tüketicinin, geri dönüşüme teşvik edileceğini belirten Eroğlu, “Önümüzdeki yıl yürürlüğe
girecek uygulamayla birlikte tüketiciler, ürünleri satın
alırken ürün bedeliyle birlikte belirlenen depozito iade
ücretini de satış noktasına ödeyecek. Depozito sistemi, tüketiciyi ürünün fiyatı dışında ödenen bedeli geri
alabilmek için sistemin belirlediği market veya diğer
toplama noktalarına yönlendirecek, tüketici depozite
bedelini geri alabilmek için atığı iade edecek. İade bedeli para ya da alışveriş puanı olabilir. Depozito sistemiyle birlikte tüketici için parasal değer ifade edecek
atıklar, çevreye çöp olarak atılmayacak ve böylece toplama merkezlerine götürülüp hammaddeye dönüştürülebilecek. Hem çevre korunacak hem ülke ekonomisi kazanacak. Depozito uygulaması, temiz ve geri
dönüşüme uygun hammadde elde edilmesine olanak
sağlayarak sektörün gelişimini hızlandıracak” şeklinde
konuştu.
Parklara, bahçelere, denizlere atıldığında çevresel kirliliğe yol açan atıklar, Depozito İade Sistemi’yle birlikte
parasal değer kazanacağından tüketiciler açısından
kıymete binecek. Türkiye’de yıllık 20 milyar adet içecek ambalajının kullanıldığını ve bunun 9 milyarının
PET ambalajlardan oluştuğunu dile getiren Eroğlu,
DİS ile söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması halinde ekonomiye yılda 1.4 milyar lira katkı
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Yavuz Eroğlu
PAGEV Başkanı
sağlanabileceğinin altını çizerek sözlerine şöyle devam
etti: “Depozite sisteminin 3 sonucu olur. Birincisi ürünü satın alırsınız, kullandıktan sonra atığını iade edip
depozito bedelinizi geri alırsınız. İkincisi ürünü alırsınız,
kullandıktan sonra iade etmezsiniz ve depozito bedeli
sisteme yani devlete kalır. Devlet o parayı, geri dönüşüm
sisteminin büyümesi ve çevrenin korunması için kullanır.
Üçüncü şıkta ise ürünü alırsınız ve kullandıktan sonra
iade etmeseniz ama depozito bedeli için atık toplayan
birilerine verirsiniz. O kişi de depozito bedelini almak
için atığı toplama merkezine götürür ve depozito iade
parasını kendisi alır. Her üç şıkta da ambalajların etrafa
atılması engellenerek çevrenin korunması sağlanırken
hem tüketicinin hem geri dönüşüm sektörünün kazandığı sistem çalışmış olur.”

Türkiye’deki genç nüfusun tüketim alışkanları sebebiyle her yıl
kullanılan içecek ambalajı miktarının arttığını ve rakamların kişi
başı yılda 279, toplamda ise 20
milyar adet olduğunu ifade eden
Eroğlu, “2030 başlarında rakamın toplamda 30 milyara çıkacağı
öngörülüyor. Dolayısıyla çevreyle
uyumlu büyüme modeli için depozito sistemi zorunluluktur. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, sisteminin
altyapısını oluşturmak için uzun
süredir detaylı çalışma içerisinde.
Bu süreçte 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de, depozito ile
ilgili Çevre kanununda değişiklik
yapıldı. Çevre Ajansı kuruldu ve
Zorunlu Depozito uygulamasına
geçiş kararı alındı. Türkiye Çevre
Ajansı, sürecin mali ve idari denetimini yaparak sürdürülebilirliğini
ve güvenliğini sağlayacak yetkilerle
donatıldı. Ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliğine göre 1.1.2022
tarihinde cam, alüminyum ve pet
ambalajlarının, zorunlu depozito
kapsamına girdiği kesinleşti” açıklamasında bulundu.
Hammadde tedarik güvenliği
artacak
Plastik içecek atıklarının ilk etapta yüzde 70’inin toplanmasının
hedeflendiğine işaret eden Eroğ-

lu, depozite sisteminin plastik
sektöründe geri dönüştürülmüş
hammadde tedarik güvenliğini
de arttırmaya yardımcı olacağını
savundu. Türk plastik sektörünün
hammadde ihtiyacının yüzde 85’lik
kısmının ithalatla karşılandığını ve
bu nedenle ciddi anlamda cari
açık verildiğini hatırlatan Eroğlu,
“Dünyada 6’ıncı, Avrupa’da ise
Almanya’dan sonra 2’inci sırada
yer alan sektörümüzün hammadde tedarik güvenliği önemli. Yurt
içindeki hammadde üretimi ihtiyacımızın sadece %15’lik kısmını
karşılıyor. Petrokimya şirketleri de
petroldeki OPEC benzeri kartel
yapılardan ilham aldıklarından
zaman zaman fiyat artış şokları
yaşıyoruz. Atıklarımızı, depozito
sistemiyle toplamayı artırmamız,
geri dönüşüm için uygun şartlarda
tedarik güvenliği sağlanmış ürüne
ulaşmamız anlamına gelir. Bu sayede kartel yapıdaki petrokimya
şirketlerinin tedarik ve fiyat şoklarından hem firmalarımızı hem de
tüketicilerimizi korumamız daha
kolay olur. Cari açığı azaltacak
depozito sistemiyle, geri dönüştürülmüş hammaddelerle üretilen
plastik ürünler, tüketicimize daha
uygun fiyatlarla ulaşacak. Enflasyonda düşüş yönlü etkinin önü açılacak” dedi.

Karbon emisyonu azalacak
Depozito İade Sistemi’nin, dünyada 15 ülkede uygulandığına vurgu yapan Eroğlu, “Bu sistemlerin
en büyük avantajı toplama ve geri
dönüşüm miktarını arttırmasıdır.
Avrupa’da depozitosuz içecek ambalajlarının toplama oranı yüzde
47, depozito olan alanlarda toplama oranı ise yüzde 94’tür” ifadelerini kullandı. Dünya ülkelerinin,
iklim değişikliği konusunda hassas
davrandığını, Paris İklim Anlaşması, AB Yeşil Mutabakat anlaşmasının, ekonomiyi yönlendirdiği belli
konuların olduğunu anımsatan
Eroğlu sözlerini şöyle tamamladı:
“Karbon emisyonlarını azaltmayı
hedefleyen AB, 2025 yılı itibariyle
içecek ambalajlarının yüzde 25’lik
kısmının geri dönüştürülmüş ürünlerden oluşmasını istiyor. 2030’da
bu oranın yüzde 30’a çıkartılması
planlanıyor. Bunu başarabilmek
için tüketiciyi, geri dönüşüm sisteminin paydaşı yapmak ve ödüllendirmek gerekiyor. Dolayısıyla Depozito İade Sistemi, çevresel anlamda
geri dönüşüm trendine ciddi katkı
sunuyor. Sistem, 2022 yılında devreye girdiğinde Türkiye’de 263 bin
ton/yıl karbon emisyonunda azalma meydana getirecek.”
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Bakioğlu Holding şirketleri I-REC Sertifikası aldı

enilenebilir enerji üretimine ilk olarak 2014 yılında Ege Orman Vakfı Güneş Enerji Santrali ile
başlayan Bakioğlu Holding, İzmir Çiğli Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm tesislerinde 01 Haziran 2021’den itibaren I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasını %100 oranında
almaya hak kazandı.
Yeşil Enerji Sertifikası International Renewable Energy
Certificate Standard (IRECS) tarafından, tükettiği
elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayan şirketlere
veriliyor.
Yürüttüğü sürdürülebilirlik politikaları ile karbon ayak
izini azaltmayı hedefleyen Bakioğlu Holding’in tükettiği elektriğin %100 oranında yenilenebilir kaynaklardan geldiğini kanıtlayan kuruluşları; Bak Ambalaj
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Polibak Plastik Film Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Bareks Plastik Film Ekstrüzyon Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ve Bak Gravür Teknolojisi Sanayi ve Ticaret
A.Ş.; hak kazandıkları I-REC sıfır karbonlu yeşil elektrik

sertifikalılarını enerji tedarikçileri Enerjisa Enerji Üretim
A.Ş. firmasının elinden aldı.
Bakioğlu Holding’in enerji konusundaki diğer önemli
yatırımı olan Güneş Enerjisi Santrali (GES), kuruluşlarından Bareks Polietilen Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Temmuz ayında tamamlanıp devreye alındı.
İzbaş İzmir Serbest Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren
Bareks Polietilen Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin fabrika çatısında kurulan yeni Güneş Enerjisi Santrali 980 kWp
kurulu güce sahip ve son teknoloji MonoPERC PV modülleri ve MLPE (Module-Level Power Electronics) teknolojili dizi inverterleri kullanılarak modül düzeyinde
uzaktan izlenebiliyor.
Devreye giren bu proje ile Bareks Polietilen Sanayi ve
Ticaret A.Ş. yıllık 654 ton CO2 salımını engellemeyi
amaçlıyor.
Tüketilen elektrik enerjisini dijital enerji yönetim teknolojilerini kullanarak azaltmayı hedefleyen Bakioğlu Holding Şirketleri, kaçak ve gizli arızaların anında
tespit edilerek giderilmesi, uzaktan izleme ve kontrol
sistemlerinin devreye alınması, ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanların yüksek verimli ve enerji tasarruflu yeni ekipmanlar ile değiştirilmesi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
Bakioğlu Holding tükettiği elektriğin tamamını yeşil
enerji kaynaklarından sağlamaya devam ederek; yürüttüğü yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimlilik projeleri ile; yılda 100 bin ton elektrik tüketiminden
kaynaklanan CO2 salımını azaltıp, karbon ayak izini
sıfıra indirmeyi hedefliyor.
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17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması
finalistleri belli oldu
Türkiye’de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da
yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada 92 öğrenci projesi
arasından 18 proje finale kalmaya hak kazandı.

mbalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla,
Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2021’in finale
kalan projeleri belli oldu. Türkiye’de tasarım eğitimi
alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 18
farklı üniversitenin Grafik ve Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümlerinden 92 öğrenci projesi başvuru
yaptı. Online olarak yapılan ve 2 gün süren 11 jüri
üyesinin yer aldığı Seçici Kurul toplantısında titizlikle
yapılan değerlendirme sonrasında 18 proje finale kalmaya hak kazandı.
Yarışmada ilk üç sırayı alan projelerin, mansiyon ve
sertifika ödülleri 20 Ekim 2021 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın açılış gününde açıklanacak.
Birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye ise 3
bin TL para ödülü verilecek. Mansiyon alan üç öğrenci
ise 1.500 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmada ilk
üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra öğrenim
hayatları boyunca yılda 12 ay karşılıksız ASD & TÜYAP
Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar
boyunca özel olarak hazırlanacak alanda sergilenecek.
Sonuçları değerlendiren ASD Başkanı Zeki Sarıbekir,
“Yarışmamızda başarıya ulaşan öğrencilerimiz WPODünya Ambalaj Örgütü’nün düzenlediği WorldStar
Student ile APF-Asya Ambalaj Örgütü’nün düzenle-
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Zeki Sarıbekir
ASD Başkanı
diği AsiaStar Yarışmalarına katılma şansı elde ederek
bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden
yarışabiliyorlar. Geçen sene 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal
Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 16 öğrenci projesi, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı ve 1 Altın ödül, 1
Bronz ödül, 1 Pazarlama Altın ödülü, 1 Pazarlama Bronz
ödülü, 1 Sürdürülebilirlik Gümüş ödülü ile 4 Mansiyon
ödülü kazandılar. Ayrıca yarışmanın sertifika ödülü ise
10 Türk projesine giderek toplamda 19 ödül Türkiye’nin
oldu. Bu yıl da aynı başarının devamının geleceğinden
eminiz. Genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve
sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

FİNALE KALAN PROJELER
PROJE ADI

KAZANAN
ÖĞRENCİ(LER)İN
ADI SOYADI

PROJE KATEGORİSİ

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

4’lü Çay Bardağı
Ambalajı

PELİN UZUN

Karton Kutu ve
Oluklu Mukavva

ÖZYEĞİN
ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ TASARIMI

Ampul Ambalaj
Tasarımı

ATAHAN GÖKTÜRK
GÜNER
BURCU ALEYNA
BAYINDIR

Yenilikçi Ambalaj

MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDİPOL
ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL
TASARIM
ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ TASARIMI

Air/Tooth Paste

Kişisel Bakım ve
Kozmetik

*Kazanan projeler, proje adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Eylül 2021
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Pimtaş Plastik, yıllık yaklaşık 400 ton
tasarruf sağlayacak perlatör üretti

ünya üzerindeki su kaynaklarına genel olarak
bakıldığında; evsel, tarımsal ve sanayi amacı
ile güvenli olarak kullanılabilecek su kaynakları dünyadaki toplam su kaynaklarının ancak %2.5 gibi
küçük bir kısmıdır. Bununla birlikte, su kaynaklarının
dünya üzerinde tüm insanlar ve ülkeler için dengeli
dağılmadığı göz önünde bulundurulduğunda, su ve
su kullanımının ülkelerin politikaları üzerindeki etkileri
kaçınılmaz olmaktadır. Ülkemiz su kaynakları açısından; kişi başına düşen 1500 m3 kullanılabilir su miktarı
ile su kısıtı bulunan ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Bu nedenle, mevcut su kaynaklarının korunması,
alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi, ekolojik çevre
ile uyumlu teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması, sürdürülebilir su politikalarının oluşturulması ve
dolayısıyla sürdürebilir kalkınmanın bir girdisi olarak
ülke gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.

Dünyada yaşanan bu sıkıntılara yoğunlaşan Pimtaş Plastik, suyun tasarruflu kullanılması için yıllık yaklaşık 400
ton tasarruf sağlayacak perlatör üretti. Bu ürün dünyada bio plastik hammaddeden oluşan tek perlatör olarak
Pimtaş’ın kuruluşlarından HGT ve PİMARGE’nin imzasını
taşıyor.
Musluklara takılabilen bu ürün ile günlük 2 saat sürekli
kullanılan bir muslukta yıllık 300-400 ton arasında su
tasarrufu yapılabildiğini belirten ve yeni ürünleri hakkında bilgiler veren Pimtaş Plastik Yönetim Kurulu Başkanı
Şamil Tahmaz: “Sebze ve meyveleri açık musluk altında
yıkanan sudan yılda 16 ton ve dişlerimizi fırçalarken açık
bıraktığımız musluktan yılda 10,5 ton su tasarrufu sağlıyor. Perlatör sayesinde, herhangi bir kimyasal işleme
gerek kalmadan doğada kompost işlem de yapılabiliyor.
Bu ürünün her okul, ev, hastane ve sanayi tesisleri gibi
kurumlarda bulunması gerektiğini ve suyun geleceğine
önemli ölçüde etki edeceğini düşünüyorum” dedi.
Tarıma Yeni Bir Adım: İzlenebilirlik
Tarımdaki yanlış sulama yönteminde de gereğinden fazla su tüketimine neden olunuyor hem de toprak ve ürün
verimliliği düşürülüyor. Pimtaş Plastik bu soruna da çözüm bulabilmek adına modern sulama sistemlerine yönelerek ürettiği damla sulama borularını sarılabilir yapabilmek için Ar-Ge çalışmalarını yürütüyor. Pimtaş Plastik ve HGT Tarım, çiftçiyi verimli tarım ve tasarruflu su
kullanımı konularında bilgilendiriyor. Şimdiye kadar 150
bin kişiyi bilgilendiren şirket, bilinçsiz tarım ve bilinçsiz
su kullanımının önüne geçmek için her geçen gün yeni
bir projeye imza atıyor. HGT Tarım, kuracağı dikey tarım
fabrikasında kullanacağı dikey tarım sistemi sayesinde
de, tarım arazisine ihtiyaç duymadan, suyun devir daim
sistemiyle sürekli kullanılmasını sağlayacak. Yani, daha
az su kullanımıyla daha çok verim elde edecek.

24

Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Eylül 2021

HABER

Simon-Kucher & Partners kimya sektöründeki
rekabet alanlarını masaya yatırdı
Global danışmanlık şirketi Simon-Kucher & Partners, kimya endüstrisi
üreticilerinin gelecek dönemde rekabet güçlerini artırmaları için ele
almaları gereken, sektöre özgü beş odak alanı belirledi.

ugün iş dünyasının en önemli gerçeği “değişim” olarak karşımıza çıkıyor. COVID-19 pandemisinin küresel ekonomilere etkisi devam
ederken hem pandemi hem teknolojik değişimler hem
de farklı etkenlerle hızla değişen dünyada sektörel
dengeler yeniden kuruluyor. Kimya sektörü de bu değişimden etkilenen sektörlerin başında geliyor. Global
danışmanlık şirketi Simon-Kucher & Partners’ın kimya
sektörüne yönelik gerçekleştirdiği araştırma da sektördeki değişimin yönü ve rekabetin yeni odağıyla ilgili
çarpıcı veriler içeriyor.
Araştırmaya göre önümüzdeki dönemde kimya sektörü üreticilerinin rekabet güçlerini artırmaları için
odaklanmaları gereken beş alan var. Bunlar; ticaret
kısıtlamaları, çevre dostu kimyasallar, hizmet tabanlı
sözleşmeler, çevik satışlar ve dijital müşteri deneyimi
olarak sıralanıyor.

Cem Balıkçıoğlu
Simon-Kucher & Partners Ortağı

Üretimde yerelleşme zamanı

Müşteriler için en uygun yeşil tonu bulmak

Petrokimya endüstrisi her zaman belirli bir ölçüde
jeopolitik etmenlere bağlı. Ancak sektördeki ticaret
denklemi, sürdürülebilirliğin artan önemiyle son zamanlarda daha karmaşık bir hale geldi. Kimya şirketlerinin ürünlerini nereye satacağı ve hammaddelerini
nereden tedarik edeceği konusundaki kararları, artık
sadece siyasi ortama ve maliyetlere değil, aynı zamanda çevre standartlarına ve müşteri taleplerine uygunluğa da bağlı. Bu nedenle araştırmada şirketlerin ticaret risklerini en aza indirmek amacıyla üretimlerini
yerelleştirme opsiyonlarını daha çok düşünmeleri gerektiği belirtiliyor. Sektörde yerelleşmenin planlanması
ve uygulanmasının birkaç yıl sürebileceği, fakat sürdürülebilirlik ve çevre dostu kimyasallara odaklanmanın
yerelleşme sürecini hızlandıracağının da altı çiziliyor.

Sürdürülebilirlik, kimya şirketleri için kritik bir konu haline geldi. Karbon mevzuatından son tüketici beklentilerine kadar, kimya şirketlerinin yeşil enerjiyle üretilen
sürdürülebilir malzemeler vaadini yerine getirmeleri
için baskı giderek artıyor. Araştırma artan bu baskının
şirketleri bazı ürünlerini üretip üretmemeyi yeniden düşünmeye kadar iteceğine vurgu yapıyor. Kimya şirketleri
için çözümü de ortaya koyan çalışma, şu ifadelere yer
veriyor: “Sektör şirketleri yenilenebilir hammaddelere
ve geri dönüştürülebilir malzemelere yönelerek fosil
bazlı işlenmemiş hammaddelere olan bağlılıklarından
kaynaklanan arz kesintisinden kurtulabilir veya ticaret
kısıtlamalarından dolayı rekabette dezavantajlı konuma
gelmenin önüne geçebilirler.” Bununla beraber Simon-
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arasındaki dijital uçurumun açılıyor
olması. B2B müşterileri dijitalleşirken tedarikçileri dijitalleşme konusunda çok geride kalıyor. SimonKucher & Partners Direktörü Öykü
Elmas, dijital müşterilere hizmet
verecek pazara giriş modeli oluşturmak için dikkat edilmesi gerekenleri dört adımda şöyle özetliyor:
1) Kimya şirketlerinin müşterileriyle
etkileşim şekillerinin yeniden tasarlanması, 2) Doğru satış kanallarının belirlenmesi, 3) Hizmet modellerinin optimize edilmesi, 4) Satış
modellerinin yeni sisteme uyumlu
hale getirilmesi.
Kritik dönüm noktası
Öykü Elmas
Simon-Kucher & Partners Direktörü
Kucher uzmanları, “Kimya şirketleri için aşılması gereken asıl zorluk,
‘çevreci olmak’ değil, bunun yerine
tüm dinamikleri hesaba katarak
kendileri ve müşterileri için en uygun ‘yeşil’ tonunu bulmak” diyor.

larını sistematik olarak iyileştirmeleri gerektiğini ifade ediyor. Kimya
şirketlerine lojistik, eğitim ve veri
aktarımı gibi temel alanlarda sağladıkları hizmetleri iyileştirmelerini
ve genişletmelerini öneriyorlar.

Hizmet tabanlı sözleşmelerin
payı 3 katına çıkacak

Çevik satış fırsatları

Hizmet tabanlı sözleşmeler, şirketlerin kendilerini sektördeki rakiplerinden farklılaştırmasına, yeni
rekabet avantajları yaratmasına
ve gelecekteki gelir artışlarını desteklemesine yardımcı olan önemli
araçlardan biri. Kimya sektörünün
bu aracı kullanma karnesi ise oldukça zayıf görünüyor. SimonKucher’in hizmet bazlı sözleşmeler
üzerine yaptığı son araştırmada
kimya şirketleri, sadece yüzde
3’lük bir payla, hizmet tabanlı
sözleşmelerden en düşük gelir payını alan sektör oldu. Öte yandan
kimya endüstrisinde hizmet tabanlı sözleşmelerden gelen payın
önümüzdeki üç yıl içinde üç katına
çıkması bekleniyor. Simon Kucher
uzmanları, hizmet tabanlı sözleşmelerdeki fırsatları yakalamak için
kimya şirketlerinin müşteri yakınlık-

Araştırmaya göre kimya şirketleri,
COVID-19 salgınının azalmasıyla
beraber satış süreçlerini daha çevik
hale getirmek için önemli fırsatlara
sahip olacak. Sektörün çevik satış
stratejilerini benimseyerek müşterileriyle eş zamanlı etkileşimlerini artırabileceğini belirten Simon Kucher uzmanları, sektör şirketlerine
şu tavsiyede bulunuyor: “Birincisi,
kimya şirketleri satış döngülerini
kısaltabilirler. İkincisi, doğru belirlenmiş önceliklendirme kurallarıyla
ürünlerin pazara sürülme sürelerinde ciddi iyileştirmeler gerçekleştirebilirler. Son olarak dijital teknolojileri, görünürlüğü artırmak,
rehberlik ve iletişim için kullanarak
satış odaklı konumlanabilirler.”
Dijital uçurum nasıl kapanır?
Araştırmanın çarpıcı verilerinden
biri kimya şirketleri ile müşterileri

Araştırmanın kimya sektörünün
yeni rekabet ortamına hazırlanmasında kritik bir rol oynadığını
belirten Simon-Kucher & Partners
Ortağı Cem Balıkçıoğlu, araştırma
sonuçları ve alınması gereken aksiyonlarla ilgili şöyle konuşuyor:
“Araştırmanın ortaya koyduğu
beş odak alanının ortak paydası
‘müşteriye yakınlık’. Kimya şirketlerinin, müşterilerinin taleplerinin
nasıl değiştiğini anlamak için onlara yakınlaşması gerekiyor. Kimya
şirketleri sadece üretim zihniyetine
odaklanmaktan uzaklaşıp müşteri talebinin gerçek zamanlı dinamiklerine yaklaştıklarında fırsatlar
ortaya çıkacak. ‘Müşterimiz ne
kadar ürün istiyor?’ sorusundan
‘Müşterimize yardım etmenin en
iyi yolu nedir?’ sorusunu kendilerine sorduklarında fırsatları görmeye
başlayacaklar. Önümüzdeki dönemi farklı kılacak olan şey, bu odak
alanlarını, gelir ve marjlar üzerinde
önemli bir olumlu etki yaratacak
gerçek eylemlere dönüştürmenin
gerekliliği. Gelecek dönem, kimya
şirketleri için bu beş alandaki zorlukları ne kadar iyi aştıklarına bağlı
olarak rekabetteki konumlarını belirleme açısından kritik bir dönüm
noktası olacak.
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Kimya sektörü ihracatı Temmuz’da yüzde 21,44 arttı
Temmuz ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler
ve mamulleri ihracatı, 694 milyon 871 bin dolarla kimya ihracatında
ilk sırada yer aldı.

stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörünün Temmuz ayı ihracatı 1,92 milyar dolar
oldu. Sektörün ihracatı, geçen yıl Temmuz ayına göre
yüzde 21,44 arttı. Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde ise
yüzde 37,16 artışla 13,9 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.
Kimya sektörünün Temmuz ayı ihracat rakamlarını
değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Pelister, “Kimya sektörümüz küresel tedarik zinciri sıkıntıları, lojistik sorunlar ve hammadde arzı sıkıntılarına rağmen bu yıla güzel bir başlangıç yaptı.
Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olan
kimya sektörümüz, Mayıs ve Haziran aylarında lider
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oldu. Haziran ayında 2,3 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ile sektörel bazda aylık yeni
rekorumuzu kırdık. Temmuz ayı ihracatımız ise geçen
yıla kıyasla yüzde 21,44 artışla 1,92 milyar dolar olarak
gerçekleşti. İlk yedi aylık ihracatımız yüzde 37,16 artışla
13,9 milyar dolara ulaştı. Temmuz ayında alt sektörlerimizde en çok ihracat yapılan ürün grupları “plastikler ve
mamulleri”, “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri” ve “anorganik kimyasallar” ilk üç olarak sıralandı.
Temmuz ayında yüzde 354 artışla en çok Yunanistan’a
ihracat yapılırken onu Hollanda ve Almanya ilk üç olarak takip etti. Bir yandan küresel ekonomideki aşılamaya
bağlı olarak normalleşme süreci ile talepte artış olurken
bir yandan ise Covid-19’un delta versiyonu risk yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle tedbiri elden bırakma-

dan çalışmaya devam ediyoruz.
Diğer yandan ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye
İmalat PMI’ın (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında
güçlü bir şekilde arttığını ve 54’e
yükseldiğini görüyoruz. Bununla
birlikte Türkiye’nin ilk 500 ve ikinci
500 büyük sanayi kuruluşuna baktığımızda kimya sektörümüzden
ilk 500 sıralamasında 65 firma ve
ikinci 500 sıralamasında 72 firma
olmak üzere ilk 1000 arasında sektörümüzden toplam 137 firma yer
alıyor. Bu 137 firmadan ismi açıklananlar arasında 101 firmamızın
ise İKMİB üyesi olmasından büyük
gurur duyuyoruz. Kimya sektörümüz üretim ve ihracat gücüyle büyümeye ve ülke ekonomisine katkı
sağlamaya devam ediyor” dedi.
Temmuz ayında ilk onda yer alan
ülkeler ise Yunanistan, Hollan-

da, Almanya, İspanya, İtalya,
Irak, ABD, Romanya, Lübnan ve
İngiltere oldu. Temmuz ayında
Yunanistan’a yapılan kimya ihracatı 113 milyon 587 bin dolar
olarak gerçekleşti ve geçen yıl aynı
döneme kıyasla yüzde 354,02 arttı. Temmuz ayında Yunanistan’a
en çok “mineral yakıtlar, mineral
yağlar ve ürünler”, “plastikler ve
mamulleri”, “organik kimyasallar”
ihraç edildi.
2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde en çok kimya ihracatı yapılan
ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya, İtalya, ABD, Irak, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Belçika ve
Romanya olarak ilk onda yer aldı.
Temmuz ayında en çok
“plastikler ve mamulleri”
ihracatı gerçekleştirildi
Temmuz ayında kimyevi madde-

ler ve mamulleri ürün gruplarında
plastikler ve mamulleri ihracatı,
694 milyon 871 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı.
İkinci sırada 417 milyon 472 bin
dolarlık ihracatla mineral yakıtlar,
mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 159 milyon 783 bin dolarla
üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik
kimyasallar’ı takiben ilk onda yer
alan diğer sektörler ise; ‘eczacılık
ürünleri’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’,
‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘boya, vernik, mürekkep ve
müstahzarları’, ‘organik kimyasallar’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’
ve ‘gübreler’ oldu. Temmuz ayında
alt sektörlerde en çok ihracat artışı
yüzde 113,83 ile mineral yakıtlar,
mineral yağlar ve ürünler sektöründe gerçekleşti.

HABER

Avrupa Yeşil Mutabakatı
yeni ekonomik sistemde kilit rol üstlenecek

oluşturduğuna dikkat çeken T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “750
milyar Euro’luk fonun yüzde 30’u yeşil, yüzde 20’si dijital dönüşüm için kullanılacak. Yani 1,8 trilyon Euro’luk
Avrupa Birliği 2021-2027 ortak bütçesinin üçte biri yeşil
dönüşüme ayrılacak. Biz de aday ülke olarak IPA fonlarından yararlanabiliyoruz. 2021-2022 dönemi için 1,3
milyar Euro’luk fon talep ettik. Bu nedenle ticaret odaları ve firmalarımıza iş birliği içinde yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüme yönelik proje üretmeleri için çağrıda bulunuyorum. IPA fonlarının yanı sıra yine aday ülke olarak
AB programlarına da katılabiliyoruz. Bunların arasında
yer alan Ufuk Avrupa’nın, 2021-2027 döneminde 95,5
milyar Euro’luk bütçesi var. Kamu ve özel sektör olarak yeşil dönüşümü hızlandıracak doğru projelerle bu
fondan da yararlanabiliriz. Bunların yanında Türkiye
katıldığında Dijital Avrupa Programı ve LIFE Programı
gibi fon sağlanabilecek programlar da mevcut” diye
Faruk Kaymakcı: “Yeşil dönüşüme yönelik projeler
konuştu. Türkiye olarak AYM ile ilgili çok önemli adımüreterek AB fonlarından yararlanabiliriz”
lar attıklarını anlatan Kaymakcı, “AYM sadece çevre ile
Avrupa Birliği’nin 1,1 trilyon Euro’luk bütçesinin yanı ilgili değil yaşayan bir strateji. Çünkü artık yeni bir ekosıra 750 milyar Euro’luk bir Yeni Nesil Avrupa Fonu nomik anlayış, üretim ve istihdam modeli söz konusu.
ktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) İstanbul AB Bilgi
Merkezi ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından Avrupa’nın
yeşil dönüşüm gündemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir webinar düzenlendi. Konrad Adenauer Stiftung ve Dünya Gazetesi iş birliğiyle gerçekleşen “Avrupa Yeşil Mutabakatı Finansman Destekleri”
temalı etkinlikte yeşil dönüşümün bir parçası olmayı
hedefleyen şirketler için öngörülen finansman destekleri ve teşvikler konusunda bilgi paylaşımı yapılırken,
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın (AYM) rekabetçiliğe etkileri de tüm yönleriyle ele alındı. Açılış konuşmalarını
T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi
Faruk Kaymakcı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Turan ve İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu’nun gerçekleştirdiği etkinlikte, finansman
desteklerine yönelik bir panel de düzenlendi.
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Faruk Kaymakcı
T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi
AYM’nin altında birçok strateji var.
Biz de bunları inceleyerek Avrupa
Yeşil Mutabakatı Eylem Planı kapsamında dokuz alan tespit ettik ve
bunlarla ilgili çalışma grupları oluşturduk, 32 hedef, 81 eylem belirledik” dedi.
Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı
onaylamamasının gerekçeleri hakkında bilgi veren Kaymakcı, sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye adil
koşullarda samimiyetle Paris İklim
Anlaşması’na katılmak istiyor ancak bu konuda önümüzde önemli bir engel var. Türkiye, Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’nin Ek-1’inde yer alıyor. Bu nedenle yeşil iklim fonuna,
teknolojiye erişimimiz kısıtlanıyor.
Ayrıca yine bu gerekçeyle gelişmiş ülke sayıldığımızdan, emisyon
nedeniyle dünyayı daha önce çok
ciddi boyutlarda kirleten ülkeler
ile aynı taahhütlere girmemiz bekleniyor. Oysa ülkemizin kirletme
konusundaki tarihi sorumluluğu
yüzde 1’in altında. Durum böyleyken G20’deki dokuz büyük ülkenin
dahi yer almadığı listede bulunmamız adil değil. Bu şekilde anlaşmayı onaylamamız ise çok büyük sorumlulukların altına girmemiz anlamına geliyor. Dolayısıyla bu konu
siyasi değil. Kurumlarımızın çekinceleri karşılanmalı. Türkiye’nin Ek’1

den çıkarılması veya adil olmayan
durumunun düzeltilmesi için müzakerelerimiz devam ediyor. Ancak
diğer yandan Türkiye iklim değişikliği mücadelesinde kendi çalışmalarını da sürdürüyor.”
Orhan Turan: “Ekonomik
kalkınmanın yeni kaldıracı
dijitalleşme ve yeşil ekonomi
olacak”
Dünyadaki kaynak kullanımının
son 35 yılda üç kat arttığına dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Ülkemizin bir tarafında sel ve buna
bağlı heyelanlar yaşanırken, diğer tarafında ciğerlerimiz yanıyor.
TÜRKONFED olarak, iklim değişik-

liğinin yarattığı sorunların, ülkemiz
için esas beka meselesi olduğunu
düşünüyoruz. Bu afetlere çağın
gerektirdiği dönüşümden geçerek
hazırlanmalı, kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve STK’ların da işin
içinde olduğu, kapsayıcı ve katılımcı iş birliği süreçleri ile kriz senaryolarımızı oluşturmalıyız” diye konuştu. Bu zorlu dönemde ekonomik
olarak kalkınmada yeni bir kaldıraç
arayışı yaşandığını belirten Turan
şöyle devam etti; “Yeşil ekonomiye geçişi esas alan, dijitalleşmeyi
bir kaldıraç olarak kullanan, yeni
girişimleri destekleyen, araştırmageliştirme çalışmalarının önünü
açan, KOBİ’lerin direncini artıran
ve kapasitelerini geliştiren, küresel ekonomide etkin bir aktör olmayı hedefleyen, ‘yeni bir ufka ve
yeni bir stratejiye’ ihtiyacımız var.
AYM’nin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde KOBİ’ler perspektifi ile ele alınması ve ülkemizin
Paris İklim Anlaşması’nı onaylayarak uygulaması, yeşil dönüşümün
yaratacağı verimlilik artışı ile rekabetçilikte oyunun içinde kalmamızı
sağlayacaktır.”
Ayhan Zeytinoğlu: “Avrupa Yeşil
Mutabakatı çok kapsamlı bir
dönüşümü zorunlu kılıyor”
Son dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündem umudu belir-

Orhan Turan
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı
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diğini ifade eden İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise
“Bu kapsamda Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi, insani temasların artırılması ve yüksek düzeyli
diyalogların yeniden başlatılması söz konusu olabilecek. Mülteci
iş birliği de artan göçler ışığında
önemini devam ettiriyor. Ancak
ilişkilerde en önemli konuların
başında Yeşil Mutabakat geliyor.
Avrupa Yeşil Mutabakatı 2050 yılında Avrupa’nın ilk iklim nötr kıta
olması hedefi doğrultusunda çok
kapsamlı bir dönüşümü zorunlu
kılıyor. Türkiye’nin en önde gelen
ihracat pazarı olan AB’de üretim
standartları değişirken, Sınırda
Karbon Düzenlemesi gibi metotlarla ticarete yeni kurallar getiriliyor. Sürdürülebilirlik raporlaması,
karbon ayak izinin azaltılması gibi
hedeflerle uyumlu olarak finansman kaynakları da Yeşil Mutabakat
hedefleri ile uyumlu olarak kullandırılacak. Dolayısıyla tüm işletmeler
yeşil dönüşüme uyum sağlamak
zorunda. Bu dönüşümün nasıl finanse edileceği de kritik bir konu
ve burada kaynaklara nasıl ve hangi koşullarda ulaşabileceğimizi iyi
bilmemiz gerekiyor. TÜRKONFED
ile birlikte düzenlediğimiz bu webinar ile bu kritik konuya eğiliyoruz”
açıklamasında bulundu.
İş dünyasının yeşil projelerine
özel destekler
Açılış konuşmalarının ardından
“Avrupa Yeşil Mutabakatı Finansman Destekleri” paneli düzenlendi. TÜRKONFED’in geçtiğimiz
aylarda “Avrupa Yeşil Mutabakatı
ve KOBİ’ler” başlıklı bir rapor yayımladığını hatırlatan TÜRKONFED
Ekonomi Danışmanı Doç. Dr. Nazlı
Karamollaoğlu, AYM ile başlayan
değişim sürecini KOBİ’ler çerçevesinde değerlendirdi.
Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında getirilecek vergi ve ek
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Ayhan Zeytinoğlu
İKV Yönetim Kurulu Başkanı
maliyetlerin büyük ölçekli firmalar
için önemli bir maliyet unsuru olmasının yanında, onların tedarikçisi olan KOBİ’leri de etkileyeceğini belirten Karamollaoğlu, diğer
taraftan kaynakların sürdürülebilir
bir şekilde kullanılması ve daha az
girdiyle daha çok üretim yapılması neticesinde yeşil dönüşümün iş
dünyası için önemli bir fırsat penceresi yaratacağına da dikkat çekti.
İş dünyasının yenilikçi bir yapıya
bürünmesinin, döngüsel ekonomi
içerisinde sürdürülebilirliği sağlamanın ve Türkiye’ye katma değer
sağlayacak ürünlerin geliştirilmesinin önemine değinen KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Görkem
Gürbüz, bu kapsamda yürüttükleri
destek programlarının detayları ve
başvuru süreçleri hakkında bilgi
verdi. KOSGEB’in yeşil dönüşüm
çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları
da anlatan Gürbüz, bu kapsamda
farklı AB projeleri ve Türkiye içinde
yapılan projelerde yer almak isteyen kurum ve kuruluşların KOSGEB
ile bağlantı kurabileceğini söyledi.
EBRD Türkiye Yeşil Ekonomi ve
İklim Eylemleri Yöneticisi Emre
Oğuzöncül, birlikte çalıştıkları
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ekonomilerin, sektörlerin ve firmaların Paris Anlaşması hedefleri
doğrultusunda iklim-enerji entegre olmasını önemsediklerini ve bu
doğrultuda gerçekleştirilen projeleri önceliklendirdiklerini vurguladı. Türkiye’de faaliyetlere başladıkları 2009 yılından bu yana yaklaşık
14 milyar Euro finansman sağladıklarını ve bu meblağ içerisinde
168 yeşil projeye toplam 6,2 milyar Euro kaynak ayırdıklarını ifade
eden Oğuzöncül, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki yeşil yatırımları
sürdürmeyi ve geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Avrupa endüstrisinin dijitalleşme
ve iklim değişikliği olmak üzere
iki büyük meydan okumayla karşı
karşıya olduğunu söyleyen Konrad Adenauer Stiftung Politika
Danışmanı Oliver Morwinsky ise
jeopolitik riskler, piyasadaki bozulmalar, korumacılık ve pandeminin
de rekabet gücünü etkilediğini dile
getirdi. Yeşil Mutabakat’ın, sürdürülebilirliği AB’nin gelecekteki yatırım stratejisinin merkezine almasının önemine değinen Morwinsky,
doğru bir çerçeve ile sürece dahil
edilecek KOBİ’lerin yeşil büyümeye
katkı sağlayacağının altını çizdi.

DAHA FAZLA VERİMLİLİK

DAHA FAZLA ALTERNATİF

DAHA FAZLA DENEYİM DAHA FAZLA KNOW-HOW

DAHA FAZLA İMKAN

DAHA FAZLA MODÜLARİTE

DAHA FAZLA BİREYSELLİK
DAHA FAZLA ÇÖZÜM
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Çok komponentli enjeksiyon: 55 yıllık tecrübemizle teknoloji öncüsü olarak size sunacağımız çok şey var! Küçükten
büyüğe, hidrolikten elektrikliye kadar pek çok farklı enjeksiyon ünitesi modelinden oluşan geniş ürün yelpazemizden
faydalanın. Biliyoruz, çeşitlilik sizin için önemli. Bizim için
de öyle! Üretim sürecinde daima yanınızdayız.
www.arburg.com.tr

Lineplas Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Coşkun

“Hedefimiz 2022 sonuna kadar bütün
makinelerimizi %100 yerli malı yapmak”

13 yıldır plastik ambalaj üretim makinaları alanında faaliyet gösteren
Lineplas, 20 kişilik kadrosu ve 1500 m2’lik kapalı alanıyla Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi’nde hizmet veriyor. Şirket, kendi bünyesinde bulunan
mühendisleriyle makina tasarım çalışmalarından, son ürün test çalışmalarına
kadar tüm hizmetleri fabrikasında yürütüyor. Gelişen ürün portföyü ile
birlikte servis hizmetleriyle de plastik ve ambalaj üreticilerinin yanı
başında olmayı sürdürdüklerini belirten Lineplas Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın İbrahim Coşkun firmaları hakkındaki sorularımızı yanıtladı.
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ürün kalite ve kapasitesi yüksek,
uygun yatırım maliyetli çözümler
üretmekteyiz. Portföyümüzde yer
alan makineler; Plastik film, Streç
film, Film ekstruder, Balonlu naylon, Laminasyon, Levha, PVC streç
ve Geri Dönüşüm Hatlarıdır.
Üretimini gerçekleştirdiğiniz
film, streç ve shrink hatlarınızın
teknolojik yenilikleri ve öne
çıkan özellikleri ile ilgili detaylı
bilgi alabilir miyiz?

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Okurlarımıza kısaca kendinizden
ve profesyonel öz geçmişinizden
bahsedebilir misiniz?
1977 yılında Kayseri’de doğdum.
İlk-orta ve lise eğitimini yine burada bitirdim. 2002 yılında Erciyes
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
bölümünden mezun oldum. Ticaret hayatıma 2006 yılı sonunda,
balonlu naylon ve streç film üretimi yaparak başladım. 2008 yılındaki krizden sonra, imalat sürecini
yavaşlatıp, makine satışına ağırlık
verdik. 13 yıldır plastik ambalaj
sektörü için makine tedariki sağlamaktayız.

ni Lineplas bünyesinde çözüyoruz.
2021 yılı itibariyle birçok makinemizin imalatına Kayseri’deki fabrikamızda başladık. Hedefimiz 2022
sonuna kadar bütün makinelerimizi %100 yerli malı yapmak.
Plastik ve ambalaj sektörlerine
yönelik sunduğunuz
çözümleriniz nelerdir?
Sektördeki değerli müşterilerimiz
için, üretim birim maliyetleri düşük,

Bildiğiniz gibi pazarda söz sahibi
olmak için rekabetçi fiyatlara sahip
olmanız gerekir. Plastik makinelerinde maliyetlere en çok etki eden
üretim teknolojisi ve makine verimliliğidir. Bu sebepten müşterilerimize her zaman yüksek teknolojik
makineleri öneriyoruz. Her makinemizde Co-ex diye tanımladığımız
2 ve daha fazla extruder ünitesini
kullanıyoruz. Birden fazla film katmanı sayesinde, yüksek performanslı ürünleri, yüksek kapasiteyle
daha ucuza imal etmiş oluyoruz.
Pazardaki rekabeti böylece sağlayabiliyoruz. Ayrıca hammadde kontrol sistemleri sayesinde çok hassas
gramajlarda ve istenilen kalınlık to-

Lineplas Plastik Makine’nin
kuruluş aşamaları, yapılanması
ve gelişim süreci hakkında bilgi
verir misiniz?
Bu sektöre plastik ve ambalaj malzemeleri üreterek başladık. Sattığımız makineleri öncelikle biz kullandık. Böylece üretici için kullanışlı,
uygun fiyat ve uygun kaliteli makinelerin seçimini kolay yapabilir hale
geldik. Uzun bir süredir sattığımız
makineleri yurt dışında yaptırıyoruz. Güçlü teknik kadromuz ile
montaj ve teknik servis hizmetleriPlastik & Ambalaj Teknolojisi/Eylül 2021
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leransında üretim yapabilmekteyiz.
Ürün kalitesi olarak dünyanın en iyi
makinelerinden çıkan kaliteyi yakalamış durumdayız.

orijinal hali gibi kullanım imkânı
sağlar.

Lineplas olarak film hatlarının
yanı sıra imalatına yeni
başladığınız Yeni Nesil Geri
Dönüşüm makineleri ile ilgili
yakın zaman önce dergimizde
bir haber yayınlamıştık. Yeni
geri dönüşüm hatlarınız ile ilgili
okuyucularımıza neler söylemek
istersiniz?

Streç film hatlarımız gerek yurt içi
gerekse yurt dışından çok rağbet
görüyor.

Yakın zamanda seri üretimine başladığımız Yeni Nesil Geri dönüşüm
hatlarımız, plastik imalat yapan her
işletmenin bünyesinde bulunması
gereken, olmazsa olmaz bir makinedir. Herkesin evinde elektrikli
süpürgesi vardır. Bu makinemiz
de aynı evlerdeki elektrikli süpürge
gibi, işletmelerdeki bütün hatalı
ürünleri, takozları ve fireleri toplar
ve anında geri dönüştürüp tekrar
kullanmamızı sağlar. Diğer sistem
geri dönüşümlere göre %80 enerji
tasarrufu sağlar. Dönüşüm yapılan
ürünün özelliklerini bozmaz, aynı
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Makineleriniz arasında en fazla
rağbet gören hangisi?

Özellikle üzerinde durduğunuz
sektörler ve pazar payınızı
arttırma adına yürüttüğünüz
çalışmalar nelerdir?
Extruder makine satışlarımızı artırmak adına yurt içi ve yurt dışı
fuarlarda stant açıyoruz. Yurt içinde aktif olarak müşteri ziyaretleri
yaparak ürünlerimizi tanıtıyoruz.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoruz. Yurt dışında ise, Pakistan ve
İran’da satış ofislerimiz bulunmaktadır.
Müşterilerinizle iş süreçleriniz
nasıl işliyor? Satış öncesi-sonrası
hizmetleriniz ve firmanızı
sektörünüzde öne çıkaran
özelliklerinizden söz eder
misiniz?
Plastik imalatçılarının en çok zor-
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landığı konu işletme sermayesidir.
Makine alımları onları fazla yormaz. Makine maliyeti bir kat ise,
hammadde maliyeti ortalama beş
kattır. Bu yüzden müşterilerle yaptığımız görüşmelerin satışa dönüşmesi bazen 2-3 yılı bulmaktadır. Bu
konuda rekorumuz 12 yıldır. Zaman geçtikçe müşterilerle abi-kardeş ilişkisi başlıyor. Bizden makine
almayan müşterilere de elimizden
geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Satış sonrası, makinemizin
kurulumundan başlayarak, verdiğimiz eğitimlerle operatörlerin makineyi en iyi kullanabilecek hale gelmesini sağlıyoruz.
İhracat yaptığınız ülkeler ve
ihracat-pazar çalışmalarınız
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Başta Azerbaycan olmak üzere,
İran, Irak, Tunus, Kamerun, Cezayir, Arnavutluk, Kosova, Slovenya,
Makedonya, ve Pakistan’da çalışan
makinelerimiz var. İhracat için öncelikle İran ve Pakistan yapılanmamızı tamamladık. Güney Afrika ve
Güney Amerika’da fuarlara katıl-

dık. 2022 yılı sonunda bu ülkelerde
de temsilcilikler vermeyi düşünüyoruz.

ediyoruz. Bu konuda ortak çalıştığımız tedarikçilerle Ar-ge ve Ür-Ge
işlemlerini sürdürüyoruz.

Üretim teknolojinizde
kullandığınız makine parkurunuz
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Sektörde yeni gelişen ihtiyaçlara
yönelik çözümler konusunda
makine/teknoloji yönünden
ortak hareket ettiğiniz çözüm
ortaklarınız var mı?

Ar-Ge süreçleriniz hakkında biraz
bilgi verir misiniz?

Makine bileşenlerinin imalatında,
beş eksenli yüksek teknolojili CNC
hatları kullanmaktayız. İmalatta
çok düşük hata oranlarıyla çalışıyoruz. Dünya genelinde düzenlenen
makine ihtisas fuarlarına giderek,
sektördeki teknolojik değişimi takip

İşletme bünyemizde faal durumda ambalaj üretim makineleri bulunmaktadır. Yapılması düşünülen
değişiklikler önce burada denenir.
Alınan faydaya göre yeni hatlarda
uygulanması kararına varılır.
Önümüzdeki dönemde hedef
ve beklentileriniz nelerdir?
Sırada yeni makine, yatırım veya
projeleriniz var mı?
Özellikle yurt dışı pazarında aktif
olmayı hedefliyoruz. Asya, Afrika

ve Amerika pazarlarındaki fuarları
yakından takip ediyoruz. En büyük
hedefimiz 2022 yılsonu itibariyle,
dışa bağımlı kalmadan %100 yerli imalat ile makine bileşenlerimizi
yapabilmek.
2020 ve içinde bulunduğumuz
dönemi firmanız ve sektör
açısından değerlendirirseniz
neler söylemek istersiniz?
Pandemiden dolayı kullanımı artan ambalaj ürünleri, 2020 yılını
çok iyi geçirmemize neden oldu.
İşe başladığım ilk günden beri hiç
bu kadar bereketli bir dönem geçirmedik. Ambalaj üreticileri ve
makine tedarikçileri altın çağlarını
yaşadılar. Hala bu yoğunluğu atlatmış değiliz. Özellikle yurt dışı talaplerin ülkemize yönelmesi sektörümüzü canlandırdı. Uygun kalite
ve fiyat politikamız devam ederse,
önümüzdeki yıllarda da iş yoğunluğumuzun devam edeceğine inanıyorum.
Son olarak rekabet gücü
açısından marka kimliği
geliştirme vizyonunuzdan
bahseder misiniz? Özellikle
sektörel yayınları ve fuarları bu
kimliğin güçlenmesine katkıları
yönünden nasıl görüyorsunuz?
Lineplas olarak şimdiye kadar temasa geçtiğimiz müşterilerimizin
büyük bir kısmı fuarlar sayesinde
olmuştur. Elimizden geldiği kadar
sektörel fuarları ve yayınları takip
etmekteyiz. Covid-19 pandemisi
yeni bir çağın başlangıcı olmuştur.
Dijital çağ olarak ifade edebileceğimiz bu dönemde, markamızın tanıtımı ve varlığını sürdürmesi için,
gerek sosyal medya gerek sanal
reklamları kullanarak marka kimliğimizi korumaya çalışıyoruz.
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HABER

Polymount Film Cleaner ile geri dönüşüme katkı

olymount International, esnek ambalaj endüstrisinde yenilikçi ve tasarruf sağlayan kendinden yapışkanlı sleeve, klişe yıkama makinesi
ve patentli basılı film temizleme makinesi üreten bir
firma olarak faaliyet gösteriyor. Polymount’un uzun
süren Ar-Ge çalışmalarından sonra geliştirdiği PFC film
yıkama makinesi ile baskılı filmlerin 100m/dk hız kapasitesi ile mürekkebini tamamen temizleyerek filmin
özelliklerini bozmadan tekrar kullanmanın mümkün
olduğu belirtiliyor.
2017’de Sustainability Excellence Award, Progressive
Recovery ödülünü alan makine, 2019 lansmanından
sonra ticarileşti ve şu anda dünyada 8 adet çalışan
makine mevcut. Firmanın makine bölümünün Türkiye
distribütörü UZE Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. yetkilisi Zeynep Lakerta Gökçe’nin verdiği bilgiye göre bunlardan

biri de Gaziantep’teki Ortadoğu Bülent Klişe’de Mart
2021’den beri çalışmaya devam ediyor. PFC film yıkama
makinesi özel olarak geliştirilmiş olan solventli ve patentli kauçuk silecekleri “slip dry technology” ile mürekkebi yüzeyden tamamen sıyırabiliyor. Böylelikle BOPP,
CPP, BOPET, BOPA, PE, metalize filmler ve alüminyum
folyo geri kazanılabiliyor.
Makine sayesinde üretimde çıkan ayar, başlangıç bobinleri ve hatalı baskılı bobinleri hurda olarak ayırmak
yerine bunları tekrar tekrar kullanabilmek mümkün olabiliyor. Yıkanıp temizlenmiş bobinler, tekrar baskı yapılarak birinci kalite ürüne dönüştürülebiliyor. Müşterinin
güncel üretim ve ihtiyaçlarına göre mürekkebi temizlenen film katma değeri yüksek olan şeffaf granüle de
dönüştürülebiliyor.
PFC film yıkama makinesinin çok amaçlı kullanım alanları ile sürdürebilirlik açısından son dönemde çok ilgi
çektiğini belirten UZE Ambalaj Teknik Satış Müdürü Özlem Vatansever: “PFC film yıkama makinesinin, belli bir
kapasitenin üstündeki firmalarda filmin katma değeri
ve hurda miktarlarına göre yatırım geri dönüş maliyeti
6 ay ile 2 sene arasında değişebiliyor. Bunlar başlangıç
maliyetine göre ve bu tür makineler için çok kısa sayılabilecek süreler. Makinenin 65 milyon metrekare film
yıkama kapasitesi, yılda potansiyel 65 milyon metrekare
daha az hurda demek, tabii bu oranda da yüksek verimlilik, maliyet avantajı demek ve hammadde kazancı demek. Tercih geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik projelerine önem veren esnek ambalaj converter firmalarının…”
ifadeleri ile açıklıyor.
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Gıda ambalajı döngüsünde yenilikçi yaklaşımlar
Fast Food zincirlerinde ambalaj geri dönüşümü için
kapalı çevrim toplama projeleri

PACCOR

40

üketici, gıda ve gıda hizmeti
pazarı için yenilikçi ve sürdürülebilir ambalaj çözümleri sağlayan PACCOR, küresel bir oyuncu olarak
ürettiği sert plastik kaplarda tamamıyla
döngüsel bir ekonomiye geçişi hedefliyor. Kapalı geri dönüşüm döngüleriyle üretimi 2023’e kadar yüzde yüze
çıkarmayı planlayan PACCOR, Haziran
2021’den bu yana Tri.O & Greenwhishes firması tarafından sağlanan yenilikçi çözümler sayesinde, Cojean’ın sofra
servisi için kullandığı plastik bardak ve
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tepsileri yeni plastik ürünler için yeniden
proses edilebilecek bir kaynağa dönüştürüyor.
PACCOR, bu iddialı hedefle plastik ambalajların tasarlanma, üretilme, bertaraf edilme ve yeniden işlenme şeklinde
tümüyle değişikliği sağlayacak ilklerden
biri olmayı hedefliyor. Şirket, minimum çevresel kirlilik bırakan yüzde yüz
PET’ten dönüştürülmüş ürün geliştirdi
ve şimdi üretimde yeniden kullanmak
için ürünlerini tüketim alanlarından toplama konusuyla uğraşıyor.

PACCOR gösteri alanlarından ve
spor tesislerinden içecek kapları ve
gıda plastik kaplarını topladığı ‘Dairesel Etkinlikler’ projesi ve havayolu endüstrisinde döngüsel sistem
uygulanmasının ardından şimdi
de fast food restoranlar üzerinde
çalışıyor. Hedef yine aynı: masa
servisinden sonra atılan plastikler
için kapalı geri dönüşüm döngüleri
oluşturmak.
İleri düşünen ortaklarla öncü
olmak
PACCOR, çevre üzerinde önemli
bir etkiye sahip olmak için niyetten
toplu eyleme geçmeye istekli olduğunu belirtiyor. Bu konuda birlikte
hareket ettiği kuruluşlardan biri
olan Cojean’i Fast food endüstrisinde atık yönetiminin öncüsü
olarak değerlendirirken, Tri.O &
Greenwishes kuruluşunu da Fransız geri dönüşüm ekosisteminin bir
savunucusu olarak niteliyor ve bu
konuda ileri fikirlere sahip ortaklarla birlikte çalışmanın önemine
değiniyor.
PACCOR, Cojean ve Tri.O & Greenwishes, Fast Food restoran zincirlerinde, atılmış plastik kapların ilk
kapalı döngüyü uygulaması içinde
toplanabilmesi için yılın başında
güçlerini birleştirdi. Altı ay sonra,
ilk geri dönüşüm akışı faaliyete
geçti. Cojean’ın restoranlarında
toplanan ve Cojean’ın ambalajları
için yeniden kullanılan tahmini 40
ila 60 ton PET hacminin şu anda
yakalandığı ve yakında bir ikincisinin mümkün kılınacağı belirtiliyor.
Cojean CEO’su Stéphane Jitiaux,
üretim konusundaki felsefelerini
“Dünyanın en iyisi olmaya değil,
dünya için daha iyi olmaya çalışıyoruz” şeklinde açıkladı ve şunları
belirtti: “Tri.O & Greenwishes ve

PACCOR gibi bu felsefeyi paylaşan
ortaklarla işbirliği yapmak bizim
için önemlidir. Cojean’ın Fransız
Çevre Bakanı tarafından vaatlerini
yerine getiren bir şirket olarak tanınmasından gurur duyuyoruz ve
Cojean’ı sürdürülebilir girişimlerin
önünde tutmaya hazırız. Cojean
geri dönüşüme derinden bağlı ve
Tri.O & Greenwish’ten tüm atıklar
için (plastikten yiyeceğe) çözümler
sunmasını istedi. Yaklaşımları örnek teşkil ediyor. PACCOR’un ekibe katılmasıyla artık plastikler için
gerçek bir döngüsel sisteme sahip
olabiliriz, bu ileriye dönük önemli
bir adımdır”
PACCOR’un CCO’su Nicolas Lorenz
ise bu başarının bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.
Lorenz aynı zamanda projenin
tüm paydaşlar için sürdürülebilir
değer yaratmak ve genel ölçekte
değişim sağlamak için değer zinciri boyunca kolektif hareket etmek
istedikleri CARE stratejileriyle tamamen uyumlu olduğunu vurguladı. Projenin aynı zamanda atıklara sağladığı faydaların yanı sıra,
hammaddede de yılda 70 ton CO2
eşdeğeri engelleme sağlanacağını
ekledi.
PACCOR HAKKINDA
PACCOR tüketici, gıda ve gıda
hizmeti pazarı için yenilikçi ve sürdürülebilir ambalaj çözümleri sunuyor. PACCOR, ambalaj endüstrisinde küresel bir oyuncu olarak 18
ülkede 3.700’den fazla istihdamıyla faaliyet sürdürüyor, döngüsel
bir ekonomiye geçiş için geri dönüşüm olanaklarını geliştiriyor.
COJEAN:
2001 yılında kurulan Cojean, mevsimlerle yenilenen bir mutfak su-

nan bir Fransız hızlı servis restoran
zinciri olarak faaliyet yürütüyor.
Çevresel koruma için döngüsel
toplama ve geri dönüşümlü ambalaj süreçlerine katılmakta. Şirket,
Haziran 2019’dan beri Fransız
fast food endüstrisinde tarihi bir
ilk olan B corp sertifikasına sahip
olmuş. Fransa’da B corp sertifikalı
şirketler, kâr ve amacı dengelemek
için doğrulanmış sosyal ve çevresel performans, kamu şeffaflığı ve
yasal hesap verebilirlik açısından
en yüksek standartları karşılayan
işletmeler olarak sınıflanıyor. B
corps, iş dünyasında başarıyı yeniden tanımlamak ve daha kapsayıcı
ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa
etmek için küresel bir kültür değişimini hızlandırıyor.
Tri.O & Greenwishes
(TGW Group):
TGW Group – Tri.O & Greenwishes
–Atıklarının yönetimi, geri kazanımı ve geri dönüşümü konusunda
faaliyet yürütüyor ve Fransa’daki
şirketleri bu konuda destekliyor.
TGW, Fransa’daki tek “geri dönüşüm konseyi” olup, şirketlere yenilikçi ve spesifik bir yaklaşım sunarak izlenebilirlik ve daha uygun
geri kazanım amaçlıyor. TGW Grubu, malzemelerin geri dönüşümü
için Fransız ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Tri.O & Greenwishes,
atık yönetimi pazarında kendine
şu misyonu belirlemiş: çalışanların
ayrıştırma konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla, işletim,
toplama ve ayırma süreçlerine ek
olarak, müşteriler için önemli bir
konu olan çok hassas veri analizi
sağlayarak geri dönüşüm eko-sisteminin gelişmesine yardımcı olmak.
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KOMPRESÖR

Atlas Copco’dan gıda sektörüne yönelik
yeni kompresör

Atlas Copco

ürdürülebilir sanayi verimliliğini destekleyen Atlas Copco
Kompresör, yeni ZT+ ve ZR 90160VSD+ kompresörleriyle; besleme
tesisleri de dâhil olmak üzere, gıda sektörünün yüzde yüz saf, temiz ve yağsız
hava ihtiyacını karşılayarak, üretime üst
düzey teknoloji kazandırmayı hedefliyor. Gıda ve içecek üretiminde yaşanabilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel
tehlikeleri önceden gören bir teknolojiye
sahip olan yeni kompresörlerin, düşük
enerji tüketimiyle de üretimde verimlilik
artışı sağladığı belirtiliyor.
Fermantasyondan, temizliğe kadar
tüm aşamalarda kullanılıyor
ISO 8573-1 CLASS 0 (2010) sertifikasyonuna uygun olarak geliştirilen yeni ZT+
ve ZR 90-160VSD+ kompresörler, gıda
üretiminde fermantasyon, paketleme,

42

Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Eylül 2021

havalandırma, taşımacılık, doldurma ve
kapaklama, temizlik ve enstrüman aşamalarının tümünde kullanılabiliyor. ZR/T
vida teknolojisine sahip kompresörler ile
üretilen ürünler; yüzde 100 saf, temiz
ve yağsız basınçlı hava ile saflığını koruyarak, market reyonlarında tüketiciyle
buluşuyor.
Minumum basınç kaybı, maksimum
verimlilik
Üretimde saf hava standartlarını belirleyen ISO 8573-1 CLASS-0 ve ISO 22000
sertifikasyonunu alan Atlas Copco
Kompresör’ün ZR/T tipi kompresörleri;
üstün yağsız vida teknolojisi ve düşük
enerji tüketimi ile optimum kombinasyonda yüksek debili basınçlı hava sağlıyor. Yüksek kapasiteli eşanjörler, basınç
kaybını minumuma indirerek, son teknolojiye sahip sürücüleri ile de verimliliğin artırılmasına katkı sunuyor.

SOMPLAST Plastik Yöneticisi Ahmet Torfilli

“Müşterilerimizin ürünlerini en yüksek kalitede ve
en iyi çıktılarla üretmelerini sağlıyoruz”

Türkiye’nin en eski mümessillik firmalarından biri olan Somteks Pazarlama
Ticaret A.Ş. grubuna bağlı olarak 2008 yılında kurulan Somplast Plastik Dış Tic.
ve San Ltd. Şti. plastik sektöründe kendini kanıtlamış makine üreticilerinin
mümessilliğini yapıyor. Dünyanın önde gelen endüstriyel üretim sistemleri
markalarından Sesotec, Bandera, Dal Maschio, Nissei, Barwell ve LWB Steinl
firmalarının Türkiye distribütörü olan şirket, faaliyetlerini yıllardır başarılı bir şekilde
yürütüyor. İleriye dönük aldıkları her kararın hayata geçiriliş aşamasında çok ciddi
bir efor sarf ettiklerini belirten Somplast Plastik Yöneticisi Sayın Ahmet Torfilli ile
firmalarının plastik sektörüne yönelik çözümleri hakkında röportaj gerçekleştirdik.
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dünyada önde gelen firmalardan
biri olup sunmuş olduğu ileri teknolojik çözümler ile müşterilerinin
taleplerini %100 karşılamaktadır.
Bu aşamada biz de müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru giderebilmek için yaptığımız uzun araştırmalar sonucunda plastik sektöründe yukarıda belirtmiş olduğumuz bu dünyaca ünlü markalar ile
anlaşmalar sağlamış bulunmaktayız. Bu firmaların hepsi kendilerini
kanıtlamış, alanında lider ve bilinen
firmalardır.
Ahmet Torfilli
Somplast Plastik Yöneticisi
Öncelikle Somplast’ın kuruluş
aşamaları, yapılanması ve
gelişim süreci hakkında bilgi
alabilir miyiz?
Tekstil, gıda ve endüstriyel yağ sektöründe hizmet veren bir firma olarak, yaptığımız pazar araştırmalarında plastik sektöründe firmamız
için fırsatların olduğunu gördük ve
Somplast Plastik firması kurduk.
Türkiye’nin en eski mümessillik
firmalarından biri olarak plastik
sektöründe temsil ettiğiniz
markalar ve çözümleriniz ile ilgili
detaylı bilgi alabilir miyiz?

otomasyon sistemi ile tamamıyla
insan eli değmeden, maliyetleri düşürmeyi hedefleyerek, daha kaliteli
ürünler üreten robot otomasyon
sistemleri geliştirmektedir.
Dünyaca bilinen Japon Nissei plastik enjeksiyon ve kalıplama makinaları alanında kendini kanıtlamış bir
firmadır.
Alman teknolojisi LWB firması robot otomasyonlu kauçuk plastik
enjeksiyon makinesi üretimi yapmaktadır.
Kauçuk proses sektöründe bir numara olan İngiliz devi Barwell ise

Plastik enjeksiyon
makinelerinden geri dönüşüm
sistemlerine, şişirme film
makinelerinden metal ayrıştırıcı
sistemlere kadar plastik
sektöründe çok geniş bir alanda
faaliyet göstermektesiniz.
Mümesilliğini yaptığınız
makinelerin teknolojik yenilikleri
ve öne çıkan özellikleri ile
ilgili okuyucularımıza neler
söylersiniz?
Evet, oldukça geniş bir alanda faaliyet gösterdiğimiz doğru fakat
bu alanın geniş olması yetkinliğimizi azaltmak yerine tam tersi bir
biçimde işleyerek yetkinliklerimizi
arttırmaktadır. Zaman değişiyor ve
zaman ile birlikte teknoloji de aynı
doğrultuda ilerleyerek evriliyor.

Mümessilliğini üstlendiğimiz firmalardan Alman devi Sesotec, metal
detektörü ve mevcut dönemde
artarak karşımıza çıkan geri dönüşüm makinaları konusunda tecrübeli ve köklü bir firmadır.
İtalya’nın en büyük firmalarından
olan Bandera, özellikle pandemi
süresinde ihtiyacı ve kullanımı artan tek kullanımlık plastikler için
pet levha ve şişirme film üretimi
yapan makinaları üretmektedir.
50 yıllık tecrübesi ile robot ve otomasyon makinaları üretimi yapan
İtalyan Dal Maschio, Endüstri 4.0
Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Eylül 2021
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Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiğimiz için teknolojik yeniliklere oldukça önem
veriyor ve bütün bu yenilikleri olabildiğince hızlı bir biçimde aktarmaya çalışıyoruz.
Müşterilerinizle iş süreçleriniz
nasıl işliyor? Firmanızı
sektörünüzde öne çıkaran
özelliklerinizden söz eder
misiniz?
İş süreçlerimizi yönetirken her zaman çözüm ve müşteri odaklı çalışırız. Yerinde müdahale ve doğru
çözümü sunmak oldukça önemlidir. Müşteri odaklılık prensibimiz
sayesinde satış öncesi ve sonrasında vermiş olduğumuz hizmetler ile
öne çıktığımız bir operasyon ağımız mevcuttur.
Tüm Türkiye’de müşterilerimize
yardımcı olabilecek satış mühendisi ekibimiz ve işlerinde uzman
teknik servisimizin yerinde sağlamış oldukları hizmetlere ek olarak
müşterilerimiz için potansiyelini en
yüksek seviyede kullanan bir ekibe
sahibiz. İşte bu sayede müşterilerimizin tüm taleplerini anlayarak
doğru ve eksiksiz karşılayabiliyoruz.

46

Özellikle üzerinde durduğunuz
sektörler ve pazar payınızı
arttırma adına yürüttüğünüz
çalışmalar nelerdir?
Doğru bir network ile yakın iletişim içerisinde olmak, düzenli tanıtım bülteni içeren PR çalışmaları,
sektörde saygın bir geçmişin de
getirdiği avantajlar harmanı sayesinde yenilikçi kararlar almakta ve
gerçekleştirmekteyiz. Bu noktada
girişimci ruhumuzu kullanarak inovatif değerler üretiyoruz.
Önümüzdeki dönemde hedef
ve beklentileriniz nelerdir?
Sırada yeni makina, yatırım veya
projeleriniz var mı?
Bu konuda bir adım olarak Gıda
ve Plastik firmalarımızı birbirinden
ayırarak geleceğe yönelik adımlar
attık. Bizi heyecanlandıran yeni yatırımlarımız ve projelerimiz var ve
gelecek projelerimizi çok yakında
duyuracağız.
2020 ve içinde bulunduğumuz
dönemi firmanız ve sektör
açısından değerlendirirseniz
neler söylemek isterseniz?
Bizi olduğu kadar tüm dünyayı etkisi altına alan bu talihsiz pandemi
sürecinde plastik sektöründe tüm
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dünya geri dönüşümün ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha
anladı. Bu da özellikle geri dönüşüm makinalarına olan talebi arttırdı. Uzmanı olduğumuz alanda
kendi sağlığımızı korumaya çalışırken aynı zamanda müşterilerimizin
de ihtiyaçlarına cevap verebilmek
en önemli sorumluluğumuzdu. Bu
mesuliyetin altından kalkabilmek
için gereken dayanıklılığı gösterebildiğimiz için kendimizi şanslı sayıyoruz. Zor zamanda gösterdiğimiz
bu direnç bizleri daha da güçlü kıldı. Bu süreci atlatabilmiş tüm lider
firmalar gibi bizler de yolumuza
girişimlerimiz ile devam edeceğiz.
Son olarak neler söylemek
istersiniz?
Değişen dünyaya ayak uydurabilmek cesaret ve vizyon gerektirmektedir. İleriye dönük aldığımız her
kararın hayata geçiriliş aşamasında çok ciddi bir efor sarf ediyoruz.
Emeklerimizin karşılığını aldığımızı
görmek bizi daha fazlasını yapmak
için motive ediyor. Yeni projeleri
ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağımızı
biliyorum.
Bu keyifli röportaj için ve bize yer verdiğiniz için hepinize teşekkür ederiz.

PAKETLEME TEKNOLOJİSİ

Paketlemede ekonomik çözümler

İmak İnceler Makina

lke

sanayisinin

kalkınması-

Şirket imalat portföyüne aldığı; TPE’den

na ve döviz çıktılarının önüne

2009 tarihli faydalı model ve CE belgeli

bir nebze geçebilmek için çok

İNPAK File Klip ve İMAKPACK Etiketli File

amaçlı Paketleme Makinalarının imalatı-

Klips makinalarını üretiyor. Makinaların

na başlayan İmak İnceler Makina, marka

sarf malzemeleri olan Klips Telleri ve Pa-

olma yolundaki hedefine ulaşma gayreti

ketleme Filelerini kendi bünyesinde imal

içerisinde faaliyetlerini 2004 yılından bu

eden İmak İnceler Makina paketlemede

yana başarılı bir şekilde devam ettiriyor.

işlevselliği ve akıcılığı sağlayarak hitap
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ettiği sektörlere tek elden cevap verebiliyor.
2015 yılında yeni bir Ar-Ge
Projesi’ni KOSGEB desteğiyle geliştirdiklerini Tam Otomatik İri Taneli Tarım Ürünleri Temizleme ve
Tartma-Paketleme Entegre Tesis
Makinalarını üreterek sektörde tek
üretici olma amacına ulaştıklarını
belirten İmak İnceler Makina Firma
Yöneticisi Orhangazi İnce: “2016
yılında ise tecrübe ve birikimlerini
imalata adayan firmamız Imaknet
tescilli ismi ile çok amaçlı plastik
paketleme fileleri (sarımsak, soğan,
patates, arpacık soğan, narenciye,
ceviz, fındık, fıstık, kestane), koruma fileleri (şişe, ağaç, endüstriyel
file, metal koruma ve tüp koruma),
banyo lifleri, promosyon ürünleri
fileleri, top ve oyuncak fileleri imalatına yönelerek üretim bandını
makine imalatı, klips teli imalatı ve
file imalatı olarak tamamlamış tek
elden sektöre hakim olma yolunda
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ilerlemektedir. 17 yıllık tecrübemizi müşterilerimizle paylaşmak ve
hizmet etmenin gururu içerisindeyiz. Bundan sonraki hedefimiz yeni
projeler ve ihracata yönelik çalışmalara hız vererek ülkemize kendi
sektöründe döviz çıktısını önleyen
konumu ile döviz girdisini sağlayan
firma haline gelme yolunda emin
adımlarla devam etmektedir” ifadeleri ile açıklıyor.
İmak İnceler Makina kendi bünyesinde ürettiği makinalarını İNPAK,
İMAKPACK, İMAKNET ve İMAKMAK
marka tescilleriyle file klips makinalarını TPE.TR.200901832 Y nolu
tescilli faydalı model patenti ile
üretiyor. Makinaların servis, yedek
parça ve satış sonrası oluşabilecek
bütün hizmet gereksinimlerini en
hızlı şekilde günümüz teknolojilerinden de faydalanarak yerine getiren şirket bu şekilde iş gücü kaybını
minimize ediyor.
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File Klips Makinası Özellikleri
İri taneli tarım ürünleri (patates, soğan, sarımsak, ve narenciye), kuruyemiş, oyuncak, deniz
mamülleri ve her türlü promosyon ürünleri paketlemede idealdir.
Ekonomik ve sık paketleme seçeneği sunar.
Yerli üretim sarf malzemeleri
Tel, File ile ekonomik kullanım
sağlar.
(220V) Elektrik ile her koşulda
kullanım ve optimum boyutları
ile kolayca taşınabilme özelliğine
sahiptir.
Hızlı ve çok farklı etiketleme
seçenekleri sunar.
2 Yıl garantilidir.

SOĞUTMA TEKNOLOJISI

Favori Grup “FG Chiller” markası ile
soğutma sektöründe

Favori Grup
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ok uzun yıllar plastik sektörün-

Yeni Nesil Hizmet-Yeni Nesil Tedarik-

de deneyim kazanmış bir ekip-

çi mottosunu benimsemiş olan Favori

le 2010 yılında kurulan Favori

Grup, FG Chiller markası ile ülkemiz-

Grup büyümeye ve ürün gamını geniş-

de üretilen soğutma ünitelerinin satış

letmeye devam ediyor. Sektörde, BOLE

ve servisine 2021 yılı itibari ile başladı.

markası ile plastik enjeksiyon makinesi

Müşterilerinin üretimdeki tüm ihtiyaç-

pazarında rolü bulunan firma şimdi de

larını karşılayabilmeyi hedef edinen fir-

‘’FG Chiller’’ markası ile soğutma gru-

ma, bu yeni adımı ile hedefine daha da

bunda da adından söz ettirmeye hazır-

çok yaklaştığını söylüyor. Yıl içerisinde

lanıyor.

kurulumunu yaptıkları cihazlar ile ilgili
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hava soğutmalı kondenserler firma
tarafından ülkemizde üretiliyor. Cihazlara istenildiği takdirde uzaktan
müşterilerden çok olumlu geri dönüşler alındığının da altını çizen firma yetkilileri, yine Bulgaristan’daki
Favori Grup EU şubesi ile Avrupalı
müşterilerine de soğutma üniteleri
gönderdiklerini, aynı olumlu geri
dönüşlerin onlar tarafından da geldiğini bildirdi.

üzerinde bulunan mikro işlemcili

FG Chiller ile Chiller grubunda
13.000 kcal/saat – 380.000 kcal/
saat aralığındaki kapasitelerde makineler üreten firma, V Tipi Kuru
Hava Soğutucularında da 105.000
kcal/saat – 550.000 kcal/saat kapasitesi aralığında cihazlar üreterek müşteri ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

kontrol sistemi sayesinde hava sıcaklıklarını dijital olarak gösterebiliyor ve bu sayede kapasite kont-

izleme modülü de ekleyebildiklerini söyleyen firma yetkilileri, bu sayede cihazdaki alarmları ve bakım
zamanlarını merkezden takip ede-

rolünün kolaylıkla yapılabilmesini

bildiklerini ve cihaz ömrünü rakip-

sağlıyor. Ayrıca FG Chiller, cihaz-

lerine oranla daha da uzattıklarını

larında bakır borulu alüminyum

söylüyorlar. Önemli bileşenleri de

kanat kullanarak, cihazlarını yük-

Avrupa menşeli markalardan teda-

sek ortam sıcaklığında çalışmaya

rik ettiklerini, bu sayede de üst kali-

uygun olacak şekilde dizayn etmiş.

tede bir cihazla sektöre girdiklerini

Bununla birlikte yüksek verimli

de ayrıca belirtiyorlar.

Ürünler EN ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sisteminin uygulandığı
fabrikada üretilirken, dış ortamda kullanılabilecek şekilde dizayn
ediliyor. Üretilen cihazların tüm
boru ve kablo bağlantıları önce FG
Chiller ekibi tarafından test edilip,
yerine yerleştirmeye hazır halde
müşterilerine sunuluyor. Cihazlar,
Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Eylül 2021
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MAKALE

Yumurta ve yumurta ürünlerinin
ambalajlanması ve pandemi sürecinde
yeni trendler

Özet
emel bir besin olan yumurtanın
muhafazasında
ambalajlama
materyalleri büyük öneme saÇanakkale Onsekiz Mart
hiptir. Pandemi süreci ile birlikte küresel
Üniversitesi, Çanakkale Teknik ticarette artan hammadde ve özellikle
Bilimler Meslek Yüksekokulu, ambalajlama girdileri işletmecileri alternatif ve daha ekonomik ambalajlama
Gıda İşleme Bölümü,
çözümleri arayışına sevk etmiştir. Bu
Çanakkale, Türkiye
çalışma ile Covid-19 salgının bir etkisi
myuceer@comu.edu.tr veya
olarak sektördeki güncel gelişmeler demyyuceer@gmail.com
ğerlendirilerek gelecekteki özellikle yuORCID ID: 0000-0001-6709-1347 murta endüstrisi açısından ambalajlama
çözümlerine yönelik değerlendirmeler
yapılmıştır.
Doç. Dr. Muhammed YÜCEER

Giriş
Yumurta ve yumurta ürünleri, benzersiz
çok işlevli ve besleyici özelliklerinden dolayı, beslenme ve gıda ürünlerinin imalatı açısından çok yönlü ve önemli bir
endüstriyel ara girdi ürün ve bileşendir
[1]. Günümüzde Asya Pasifik bölgesi,
küresel olarak ana yumurta tedarikçisi
haline gelmiştir.
Esnek kutu içi torba ve torba paketleme, sıvı yumurta ürünlerinin dolumdan
son kullanıma kadar güvenli, taze tutan
ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. Yumurta ambalajı, yumurtaların güvenli
bir şekilde saklanması ve taşınması için
özel olarak tasarlanmış bir ambalaj malzemesini ifade etmektedir. Paketleme,
ürünleri depolama, nakliye ve nihayetinde satışa hazırlama sanatını ve bilimini
kucakladığı için, alıcılara kaliteli yumurta tesliminde hayati bir bileşendir.
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Yumurta son derece kırılgan bir üründür ve en iyi işleme yöntemleriyle bile
kabuk hasarından dolayı ciddi kayıplar
meydana gelebilmektedir. Ekonomik
pazarlama genellikle yumurtaların özel
paketleme ve işleme prosedürlerinin
benimsenmesiyle korunmasını gerektirmektedir [2]. Paketleme yumurtalar;
bakteriler gibi mikroorganizmalardan,
haşerelerden; nem kaybından, lekelenme ve çevresel etkilerden, bozulmaya
neden olan sıcaklıktan ve depolanırken
veya taşınırken olası ezilmelerden ambalaj malzemesi yumurtayı korumaktadır. Yumurtanın ambalajlanmasında
aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır.
Kaliteli bakım, depolama tesisleri, taşıma tipi, gidilecek mesafe, iklim koşulları, ilgili zaman ve maliyetler [3].
Yumurtanın muhafazasında kullanılan
farklı ambalaj materyallerinin yumurtanın iç kalite parametrelerine olan doğrudan etkisi bilinmektedir [4].
Yumurtaya olan talebin artması, pazar
büyümesini hızlandıran hayati bir faktördür, ayrıca yumurtaların raf ömrünün artması ve yumurtaların taşınması
sırasındaki toz ve kirin olumsuz etkisinin
azalması, yumurta paketleme pazarının
büyümesini sağlayan diğer faktörlerin
başında gelmektedir. Paketleme tekniklerindeki modern yenilikler, yumurta
paketleme pazarı için yeni fırsatları beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, üreticiler arasındaki yoğun rekabet,
değişken hammadde maliyetleri, ambalaj malzemelerinin dalgalanmasına yol

lirken farklı coğrafyalarda temiz ve
kokusuz pirinç kabukları, buğday
samanı veya sert duvarlı sepetler
veya kasalar şeklinde şekillendirilmiş doğranmış kamışlar kullanılarak üretilmektedir. Kartonlar mukavva, geri dönüştürülmüş kâğıt,
polietilen tereftalat veya polistiren
kullanılarak üretilmekte ve her hücreye bir yumurta yerleştirmek için
çukurlu köpüklerden oluşmaktadır.
Bu kartonlar (viyol) genellikle depolama sırasında bozulmayı ve kırılmayı önlemek için ek bir koruyucu kaplamaya sahip olmaktadır [5].

açmaktadır ve plastik üzerindeki
yasaklayıcı düzenlemelerin artması,
kısıtlama görevi gören diğer faktörlerin başında gelmekte ve bu
durum yumurta ambalajı pazarının
büyümesini daha da zorlaştıracaktır.
Hızlı kentleşme, sürdürülebilir yumurta paketleme çözümlerine yönelik artan tercihle birlikte, pazar
için olumlu bir görünüm oluşturan
temel faktörlerden biridir. Kitleler
arasında sağlık bilincinin artması
ve değişen beslenme alışkanlıkları
ile birlikte, birincil protein kaynağı
olarak yumurtaya artan bir talep
söz konusudur. Bu da yumurtaları depolamak ve taşımak için etkili
paketleme çözümlerine olan ihtiyacı beraberinde getirmektedir.
Ayrıca, ürün üreticileri, kolayca
geri dönüştürülebilen, minimum
karbon ayak izine sahip yeşil ambalaj malzemeleri üretmek için
çevre dostu malzemeler kullanmak
için arayış içerisindedirler. Ambalaj
pazarı, yiyecek ve içecek endüstrisindeki önemli büyüme ile daha
da güçlenmektedir. Restoranlar,
oteller, kafeler ve pastaneler, çeşitli yumurta bazlı yemekleri giderek
daha fazla temin etmekte ve bu da
kurumsal sektörde etkili yumurta
depolama ve paketleme çözümlerine yönelik talebin artmasına neden olmaktadır. Kümes hayvanları

endüstrisindeki büyüme ile birlikte
özellikle karton bazlı ambalajların
(gable-top vb.) yaygın olarak benimsenmesi de dahil olmak üzere
diğer faktörlerin pazarı daha da
ileriye götürmesi beklenmektedir.
Yumurta ambalajı, yumurta viyolü
olarak en sık kullanılan yumurta
paketleme çözümleri arasındadır.
Yumurta kartonu, yumurta paketlemenin en yaygın şekli olup, yumurta viyolü olarak da bilinmektedir, yumurtaları taşımak için basit
ve güvenli bir çözümdür. Çukur
şeklindeki karton formu, yumurtaları stresli ortamlara karşı korumak
için idealdir. Bu yapı, perakende
ve nakliyelerde depolama sırasında yumurtaların korunmasında
son derece kullanışlı olduğunu kanıtlamıştır. Taşıma sırasında oval
şeklindeki karton şoku emmektedir. Karton üzerindeki ek kaplama,
depolama sırasında da bozulmayı
ve kırılmayı önlemeye yardımcı olmaktadır. Yumurta kartonları genellikle köpüklü plastiklerden imal
edilmektedir. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik eğilimleri aynı zamanda yumurta paketleme pazarındaki oyuncuları kalıplanmış yavru ve
geri dönüştürülmüş kağıtla üretilmektedir. Yumurta viyolleri temelde geri dönüştürülmüş atıklardan
ülkemizde özellikle gazete, karton
ve kâğıt atıkları kullanılarak üreti-

Yumurta ürünlerinde ise aseptik
teknoloji ile paketlenen ürünler
(yumurta akı) temelde soğutmaya
gerek olmadan dayanabilmekte
ve koruyucu içermeden uzun raf
ömürlü olmakta daha uzun süre
muhafaza edilebilmektedir. Aseptik teknoloji ile; maliyetli soğuk
zincir lojistiğini ortadan kaldırılabilmekte, ulaşım açısından çok yönlü bir çözüm sunmakta, çevresel
etkileri en aza indiren ve daha az
ambalaj atığı bırakan çözümler yanında daha uzun ikincil raf ömrü
ve maksimum ürün tahliyesi ile
azaltılmış gıda atığı imkanlarını beraberinde getirmektedir.
Küresel yumurta paketleme pazarının 2021-2026 döneminde yaklaşık %5’lik büyümesi beklenmektedir [5]. Covid-19’un belirsizliklerini
dikkate alarak pandeminin son tüketici ve endüstri üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkisini ön plana
alınarak çalışmaların planlanması
ve yürütülmesi önem arz etmektedir. Pandemi sürecinin özellikle
gıda tedarik zinciri birçok açıdan
önemli düzeyde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu süreçte, hem
ambalaj endüstrisi için önemli bir
ağaç lifi kaynağı olan hem de kutu
yapımında kullanılan geri dönüştürülmüş kâğıt ve kapları bir arada tutan yapıştırıcıda kullanılan
nişastanın ana bileşeni olan mısır
fiyatları yükselmiştir. Devam eden
dönemde gıda paketleme endüstrisinin karşılaştığı zorluklar, yeni
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ürünlerin piyasaya sunulmasında
gecikmelere neden olmaktadır.
Günümüzde sürdürülebilir kâğıt ve
karton ambalaj pazarı, tüketicilerin
gereksinimlerini, tedarik zincirini
ve çevreyi dengeleme ihtiyacı söz
konusudur. Ayrıca perakende sektöründe paketleme yoluyla marka
iletişimi; tüketici refahını, ambalaj
bütünlüğünü, marka özgünlüğünü
ve ekolojik çözümleri destekleyen
gelişmiş ambalaj teknolojilerinin
uygulanması önemli parametreler
arasında yer almaktadır. Bunlar
arasında akıllı veya akıllı ambalajlama, aktif ambalajlama, modifiye
atmosfer ambalajlama, biyolojik
olarak parçalanabilen ve kompostlanabilir ambalajlama, kağıt ve mukavva malzemelerden yapılan veya
bunlardan yapılan ana ambalaj
teknolojilerindeki yenilikler dikkate
alınmalıdır [6].
Gelişen kâğıt ve kâğıt bazlı ambalaj
endüstrileri, pazarlama, ekonomi,
tedarik zinciri ve sürdürülebilirlik
hedeflerine yanıt vererek özellikle yumurta sektörü açısından
gelecekteki ticari gereksinimleri
karşılama potansiyeli bulunmaktadır. Bunun yanında dünyadaki
ekonomik iklim, tedarik zincirinde
operasyonel verimliliği artırabilen
ve maliyetlerden tasarruf sağlayan
ve böylece kârlılığı artıran ambalaj
çözümlerine yönelik pazar talebini
teşvik etmektedir. Bu çözümler,
daha verimli üretim süreçlerinin
ve teknoloji/malzemelerdeki yeniliklerin geliştirilmesini de kapsayabilmektedir. Karbon/su döngüsü
ve biyoçeşitlilik gibi değerli ekohizmetleri destekleyen doğal, yıllık
olarak yenilenebilir bir kaynak olan
kâğıt ve karton ambalaj malzemeleri, belirgin çevresel sürdürülebilirlik referansları sunmaktadır. Bu
nedenle özellikle ikincil ambalajlar
açısından bu malzemeler perakendeciler, marka sahipleri ve ambalaj
tedarikçileri için marka imajlarını
geliştirmeleri ve kurumsal sosyal ve
çevresel sorumluluklarını göstermeleri için ticari bir fırsat değerlendirilmektedir. Hızlı gelişme göste-
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ren tüketici ürünü kategorisindeki
ikincil paketleme teknolojilerinin
uygulanması özellikle birinci düzey
paketlemeyi önemli ölçüde desteklemiştir [7]. Yumurta ürünleri sektöründe gable-top olarak adlandırılan kâğıt esaslı ambalajların kullanımı ekonomik ve sürdürülebilirlik
açısından önemli bir pazar payını
oluşturmaktadır.
Yumurta gibi hızlı tüketim ürünlerinin ambalajlanmasında biyolojik
olarak parçalanabilen ve biyolojik
bazlı plastiklerin kullanımının giderek arttığı görülmektedir. Bu kapsamda ambalajlama için kullanılan
çeşitli biyolojik olarak parçalanabilen polimer türlerinin üretimi, özellikleri ve işlenmesi, ambalajlamada
kullanılan geleneksel polimerlerin
biyo-bazlı versiyonları ve biyo-bazlı
yollarla monomerlerin, kimyasalların ve polimerlerin sentezindeki
gelişmeler takip edilmelidir [8]. Biyo-bazlı polietilen, polipropilen ve
polietilen tereftalat’a özel önem
verilmeli, biyoplastiklerin standartları, biyolojik olarak bozunabilirlik,
kompostlanabilirlik ve biyobazlı
içerikleri de tartışılmalıdır. Plastik
ambalajların özellikle yumurta viyolü ve ileri işlenmiş tüketime hazır yumurta ürünlerinin (sosis yumurta, omlet, hazır karışımlar vd.)
paketlenmesinde rastlamak mümkündür.
Endüstriyel yumurtanın dökme
olarak sevk edilmesinde tedarik
zinciri boyunca maliyet tasarrufu
sağlayan ambalajlarda güvenli bir
şekilde taşımak ve ihracatta kolaylık sağlaması için endüstriyel
IBC’lerin kullanımı yaygınlaşmıştır.
Bu ambalajların avantajları arasında; aseptik olarak doldurma, depolama ve boşaltma özelliği çoklu
kullanım özelliği sağlayan konteynerleri temizlemek ve servis etmek
için daha az kaynak gerektiren, kolaylaştıran olanakları içermesi açısından önemlidir.
Sonuç
Covid-19 salgın sürecinin gerek
tüketicilerin ve gerekse sektörün
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birçok geleneksel davranışını etkileyeceği açıktır. Bu ortamda işletmeler açısından artan rekabet koşulları sonucu gerek maliyetlerdeki
artışlar ve gerekse tüketicinin alım
ihtiyaçlarının değişmesi birçok belirsizliği de beraberinde getirmiştir.
Özellikle pandemi sürecinin ne kadar süreceğinin belirsizliğini koruması ve tüm dünyadaki ekonomik
daralma girdi maliyetlerindeki artış
ile işletmecileri alternatif ve ekonomik ambalajlama çözümlerine
yönetmiştir. Çalışma kapsamında
kâğıt esaslı ambalajlama çözümleri
yanında biyoplastik tabanlı yenilikçi
çözümler üzerinde değerlendirmeler yapılmış ve ürüne bağlı olarak
özellikle plastik ve kâğıt ambalajlama materyallerinin farklı kombinasyonlar ile zenginleştirilerek kullanımının önemi ifade edilmiştir.
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ROBOT TEKNOLOJISI

Cobot’lar KOBİ’lerin otomasyon yatırımlarını
kolaylaştırıyor
Universal Robots, “Dönüşüm için bugün başlayın” mottosuyla KOBİ’lere
yönelik bir kampanyayı hayata geçirdi.

Universal Robots

olaboratif robot üreticisi Universal Robots cobot’larının uzmanlık gerektirmeyecek şekilde kolay programlanabilir olması, hızlı
kurulumu, esnek konumlandırması ve
iş birliğine dayalı yapısı sayesinde KOBİ’lere yatırımlarında avantajlar sunmaya devam ediyor. Robot teknolojisine
dair hiçbir altyapısı olmayan çalışanlar
tarafından bile üretimin her aşamasında rahatlıkla kullanılabilen cobot’lar bu
özellikleriyle, kaliteli ürün ve düşük ma-

liyetin yanı sıra hızlı yatırım geri dönüşü
hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için de oldukça cazip imkânları
beraberinde getiriyor.
“Dönüşüm için bugün başlayın”
mottosuyla KOBİ’lere ulaşıyor
Dünyanın 50 ülkesinde 55 bin cobot’uyla onlarca sektöre hizmet veren Universal Robots,“Dönüşüm için bugün başlayın” mottosuyla KOBİ’lere yönelik bir
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Kandan Özgür Gök
Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü
kampanyayı hayata geçirdi. Kampanya ile şirket, robotik otomasyona geçişin her işletme için mümkün olduğunun yaygın şekilde
bilinmesini hedefliyor. Kampanya
kapsamında cobot’arın işletmelerde üretkenliğin ve kalitenin artırılmasına sağladığı katkıların aktarıldığı çalışma kılavuzuna internet sitesinde yer veren Universal Robots
ayrıca, talep eden firmalara cobot
teknolojisini üretimde nasıl verimli
kullanabileceklerine dair değerlendirmelerde bulunuyor ve demo
çalışmaları için üreticilerle bir araya
geliyor.

hızlı değişimlere cevap verebilmeyi
önemsediklerini gözlemliyoruz. Bu
çerçevede iş birliğine dayalı kolaboratif robotların küçük işletmeler
için daha fazla talep göreceğini ve
geleceğin iş modelinin kolaboratif
robotta olacağını öngörüyoruz”
dedi. Üretimde verimliliğin KOBİ’lerin gelişimi açısından da son derece kritik olduğunu aktaran Gök,
“Hızlı yatırım geri dönüşü sağlayan
cobot’lar büyük altyapısal değişiklikler gerektirmediğinden kurulumu minimum yatırım gerektiriyor.
Üretim hattında farklı uygulamalar

Universal Robots Türkiye ve MEA
Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök
yaptığı açıklamada, “Son dönemde KOBİ’lerin robot teknolojileri
kullanma eğilimlerine baktığımızda; sadece yüksek adetlerde aynı
kalitede üretim yapmanın dışında
gerçek anlamda esnekliğe ihtiyaç
duyduklarını ve kaliteden ödün vermeden, düşük üretim adetleri için
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için yeniden hizmete alınabiliyor
ve aralıksız 7 gün 24 saat kullanılabiliyor. Universal Robots olarak
robotik ve otomasyon süreçlerine farklı parametreler nedeniyle
başlayamayan ya da başlamakta
zorlanan tüm ölçekteki KOBİ’ler
için cobot’larımızla pek çok avantajı bir arada sunuyoruz. Kolayca
erişilebilir robotik otomasyonun
sağladığı bu avantajlardan herkesin faydalanabilmesi için ürünler,
ekosistemler, kılavuzlar, eğitimler
sunmaya devam edeceğiz” diyerek
sözlerini noktaladı.

YÖNETİM &
ORGANİZASYON

Yeteneği belirleme ve elde tutma

Dr. M. Raci Hoşgör
(MBA) Üst Yönetim
Danışmanı

eteneği belirleme ve elde tutabilme konusu rekabet dünyasında bir adım önde olmak
isteyen işletme yönetimleri için stratejik
önemdedir. Kurumumuzdaki üst düzey
yetenekleri korumak için bu yıldızların
kimler olduğunu bilmek durumundayız.
En iyileri saptarken etrafımıza alıcı gözle
bakmakta faydalar vardır... Tatminkâr
sonuçlar elde etmek, yeni uzmanlıklarda ustalaşmak, güçlü ilişkiler kurmak ve
başkaları için rol model olmak isteyen
profesyoneller kimler? Bunların açığa
çıkarılması ve odak noktasına konulması
kıvamında iş için vazgeçilmezdir. En iyi
yetenekleri belirlemek için belli bir dö-
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nemde toplanan üst düzey liderlerin bu
süreci genellikle oldukça acı vericidir.
Katılımcılar objektif görünmeye ve fikir
birliğine varmaya çalışırlar, ancak bilgileri, sınırlı etkileşimlerden ve gelişi güzel
ofis dedikodularından (öteye gitmeyen)
elde edilen anlayışların, kavrayışların birleşimidir. Ancak, bu konuda çalışanlarınızla daha fazla zaman geçirerek hatalı
karar vermeyi önleyebilmek olanaklıdır.
Yeni görevler için gönüllü olan, olumlu
rol model olarak parlayan personeli ellerinde tutabilecek ve açık pozisyonları
kolayca doldurabilecek insanları gözden
geçirmek gerekir. Böylece, dikkatli bir
dinleme ve gözlem ile yüksek potan-

lışanları cesaretlendirmek. Yönetici
adaylarına proje liderlik görevleri
vermek.
Yeteneği elde tutma…

siyelliler listeniz oldukça hızlı bir
şekilde şekillenecektir. “İşlenmesi gereken elmas” çalışanlarınızı
(yüksek potansiyelli görünen ancak
beklentilerin altında performans
gösterenler) ve yüksek yetenekli ve
değerli işgörenleri (operasyonları
neşelendiren) listenize eklediğinizden emin olun… Bu son grup,
işin nasıl yapıldığını bilen, uzun zamandır devam eden çalışanlardan
oluşur; onları kaybetmek şirket için
acı vericidir. Özellikle ekonomik
durgunluk ve kaos dönemlerinde
bu konuda çok dikkatli davranmak
gerekir.
Yetenek yönetimiyle ilgili, kaynakların kriz döneminde daha etkili
kullanılmasında faydalı olabilecek
bazı öneriler şunlardır.
1)dPotansiyelleri ve yüksek potansiyellilerin saptanması: Organizasyondaki her bir çalışanın neye potansiyeli olduğu saptanmalı, doğru
ölçme-değerlendirme araçları kullanarak, yeteneklerini haritalamak
gerekir.
2)dYetenek haritalarınızdaki güçlü
yönleri içine alan “Yetenek Yönetimi Planları” yapılması faydalıdır.
Birçok yetkinliğinde ortalamanın
altında olduğunu düşündüğünüz
bir çalışanın, diğerlerine göre çok
daha güçlü olduğu bir yeteneğini

göz ardı etmekten kaçınmak doğru
bir yaklaşımdır. Herkesin belirli bir
alanda potansiyeli olabilir. Kişilerin
bu güçlü yanlarının, doğru bir birleşimi, sıkıntılı dönemleri fırsatı çevirmenin anahtarı olabilmektedir.
Bunun için aşağıdaki yetenek yönetimi araçlarından her zamankinden
daha fazla yararlanabilirsiniz.
Etkisiz elemanların potansiyelli çalışanlarınıza ayak bağı olmasına,
değişimi engellemelerine izin vermemek önemlidir.
Yetenek yönetimiyle ilgili başka yapılacaklar şunlardır; Yetenek havuzundakilerin öğrendiklerini uygulamaları için onları yetkilendirmek,
potansiyelli çalışanlara daha fazla
iş göçermek. Potansiyelli olanlara veya yetenek havuzundakilere
daha zorlayıcı hedefler atamak ve
başarmaları için destekler vermek.
Potansiyelli işgörenlerinizi değişim
elçisi yaparak, değişimin faydalarını anlatmalarını sağlamak. İşgörenlerin güçlü yanlarına göre, daha
fazla görev değişikliği ve rotasyon
yapmaktan korkmamak. Daha fazla hareketlilik sağlamak. Şirketin
darboğazdan kurtulmasını kolaylaştıracak projelerde, potansiyellere görevler vermek, darboğazdan
kurtulmasını kolaylaştıracak yeni
fikir ve öneriler sağlamaları için ça-

Son dönemde, yetenekli çalışanların iş değiştirme oranlarının hızla
yükseldiği göze çarpmaktadır. Hal
böyle olunca da yıldız çalışanı çeken ve elde tutmak isteyen şirketlerin bu iyi yeteneklerin nelere önem
verdiklerini anlamasının çok önemli
olduğu üzerine zihinler yorulmaktadır. Yetenek yönetimi konusu,
yetenekli çalışanları elde tutmak ve
rakiplerinin önüne geçmek isteyen
işletmelerin en büyük problemlerinden biri olarak dikkat çekmektedir.
Yetenek yönetimi kavramını, kurumların kendi vizyonları doğrultusunda hareket edebilecek doğru
kişileri arayıp bulmak, bulduktan
sonra da performanslarını gözlemlemek, eğitimlerle gelişimlerini desteklemek, onların kurumda kalıcı
olmasını sağlayacak süreçleri oluşturmak ve takip etmek olarak açıklayabiliriz. Yetenek, çalıştığı şirkette kendisi için bir gelecek gördüğü
sürece elde tutulabilir; kendisi için
gelecek olmadığını düşünen yeteneklerse çok kısa sürede ayrılma
kararı alabilmektedirler.
Şirketler, yeteneği bünyesine kattığında tüm süreci başarıyla yönettiğini ve kişinin uzun yıllar çalışmaya
devam edeceği sanısına kapılmaktadır. Bu yanlış bir düşüncedir. İşe
alım sürecinden sonra keşfettiği
yeteneği kaybetmemek için işletmelerin çok daha fazla çaba göstermeleri gerekmektedir.
Bir klişe, kalıp olarak çoğu organizasyon, ücret konusunun çalışanların bir şirkete girmesi ve çalışmayı
sürdürmesi için en öncelikli neden
olduğunu sanmaktadır. Evet, bir
şirketin ücret politikasının piyasa
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geneliyle tutarlı olmasına dikkat
etmek gerekmekte ancak odağı
burada tutmak büyük bir yanılgıya
düşmeye neden olabilmektedir.
Mümkün olan en iyi çalışanları işe
almak için gerekli yatırımları yaptıktan sonra, bu yetenekleri korumak
içinde çaba sarf etmek gerekir.
Organizasyonlar, iyi çalışanlarını
memnun etmenin sırrını aradıkları için bu konuda birçok kitap yazılmış ve araştırmalar yapılmıştır.
Yapılan araştırmalar sonucunda
edinilen bilgiye göre, çalışanların
başka bir iş arayışına girmelerinin
başlıca nedenlerinden biri, mevcut
konumlarında ilerleme için herhangi bir önemli fırsat olmadıklarını
hissetmeleridir.
Doğru çalışan, doğru şekilde yönetilirse değer yaratır… Şirketin
geleceği ya da çalışanların kariyer
planlamaları konusundaki belirsizlik, işgörenlerin başka kurumlarda
gelecek planlamaları yapmalarına
neden olabilmektedir. İşverenler ve
şirket liderleri, etkili iletişim ile bu
korkuları ortadan kaldırabilmeli ve
güvenilirliği artırabilmelidirler. Çalışanları başarılara ortak etmek, çalışanın başarısı ve şirket performansı
arasındaki bağlantıyı vurgulamak
işgücünü motive etmede etkili olabilmektedir.
Kurumlar, çalışan performansını
değerlendirme ve geliştirme merkezi uygulamalarıyla başarıyı ölçerek, performansla ilgili geri, ileri bildirimleri sağlayarak, gelişim
alanlarına yönelik planlanan eğitimlerle yeteneği yönetmeye çaba
göstermektedir. Yetenek yönetimi,
iş süreçlerindeki verimliliği artırırken şirketlerin başarılı çalışanlarını
korumalarını da sağlamaktadır.
Son yıllarda birçok şirket iyi çalışanlarını elde tutmak için danış-
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manlık hizmeti alarak işgörenleri
için gelişim planları hazırlanmasını
sağlayarak, bir plan dâhilinde çalışanlarının performanslarını yakından takip etmektedir. Ölçme ve
değerlendirme merkezi uygulamaları, 360 derece değerlendirme,
eğitimler, koçluk desteği ile çalışana gelişim imkânı sunulmakta;
böylece kurum, iyi performansı
geliştirmek üzerine bir vizyonunun
olduğuna çalışanı inandırmakta ve
çalışan bağlılığını güçlendirmektedir. Sunulan imkânlar, çalışanların
mutlu olmasına yardımcı olmasının
yanında şirkete kalifiye bir iş gücünden faydalanma olanağı sunar,
bu da daha iyi kalite ve verimlilik
anlamına gelmektedir.
Yıldız çalışanlarını elde tutmada
üstün olan liderler, en değerli yeteneklerinin performanslarını geliştirmelerine de yardımcı olur. Yeteneklere destek olmayan üst yönetimdeki bazı kişilerde “İnsanlar
kendi kariyerlerinden sorumludur.
Gelirler ve giderler. Yapabileceğim
hiçbir şey yok. Kimse vazgeçilmez
değildir” deyip düşüncelerini mantıklaştırırlar. Oysa yüksek performanslıları kaybetmek kurumlar için
acı vericidir.
Yeteneği elde tutmanın yöntemleri
çoktur. Bunlardan bazıları;
dİşe iyi bir kariyer planlaması yapma ile başlama ve buna ilgili kişileri
inandırma
dYeteneklerin şirkette
görmelerini sağlama

gelecek

dPerformans doğrultusunda gelişim ve ilerleme fırsatlarının sıklığı,
herkesin gelişim düzeninin farklı
olduğunu görme, geleceğe hazırız
programları yapma
dYeteneklere özgü eğitim programı desteği verme, farklı sanat
atölyeleri, teknolojik yetkinlikleri ve
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deneyimleyerek öğrenmeyi özendirme
dPiyasa koşullarına göre dengeli
bir ücret politikası gibi iyi ve anlamlı çalışma koşulları sunma olarak özetlenebilir.
Yüksek potansiyellilerin kendi çıkarları için düşünmek ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri için birçok nedenleri, seçenekleri vardır. Örneğin “Bu şirketi,
iş arkadaşlarımı seviyorum. Onlar
benim ailem gibi. Ayrılırsam daha
fazla para kazanabilirim, ama sevdiğim insanları burada bırakmak
istemiyorum” ya da “İşte anlam ve
mutluluk buluyorum. İş heyecan
verici ve yaptığım şeyi seviyorum”
derler. Veya “bu organizasyon
bana yaşamda gerçekten yapmak
istediklerimi büyütme ve yapma
şansını veriyor” diye düşünebilirler.
Bu koşullar olmadığında, yüksek
performanslar işten çıkışlara yönelecektir. Üst düzey yetenekleri korumada başarılı olan liderler, üstün
performanslı kişilere gerçekten değer verirler. İşyerindeki liderlerden
ilham alan çalışanlar ise yüzlerindeki gülümsemeyle anlatacakları hikâyelerle, konularla evlerine
dönerler. Yakınlarına “bugün ne
yaptığımı tahmin et inanamazsın”
diyerek işyerinde yaşadıkları güzel,
ilginç ilham verici olayları dile getirirler…
Tüm çalışanların önemsenmesi gerekir. Ancak bugün potansiyel olarak daha fazla değer sağladıkları ve
yarınlarda daha da fazlasını sunacakları için yüksek potansiyellerinize ciddi bir şekilde yatırım yapılmasında büyük faydalar vardır. Çünkü
bu tür yeteneklerin iyileştirilmesi
durumunda gelecekteki liderler
olarak ortalama çalışandan üç kat
daha başarılı olmaları olanaklıdır.

KARMAŞIK AYIKLAMA,
BASİTLEŞTİ

Dünyanın en gelişmiş optik ayıklama teknolojisi ile tanışın
Yüksek kaliteli geri dönüştürülebilir malzemelerin geri kazanılmasında global lider
olarak, gelişmiş optik ayıklama makineleri portföyümüz ve patentli teknolojileerimiz ile
karlı sonuçlar elde etmenizi sağlıyoruz. TOMRA, her türlü uygulama için tüm ayıklama
işlemlerinizi gerçekleştirebilen tek çözüm ortağınız oluyor.

Gerçeklere
ulaşın

ROBOT TEKNOLOJISI

Robotlu otomasyonda üst düzey
teknoloji ekosistemi; ONE FANUC
ONE FANUC teknoloji ekosistemi robot, makine ve CNC’lerin aynı dili
kullanarak birbirleriyle sorunsuz haberleşmesini mümkün kılıyor.

FANUC

obotlu otomasyon çözümleri,
karmaşık üretim süreçlerinin
zorluğu karşısında rekabet gücünü korumak ve esnekliklerini optimize
etmek isteyen firmaların önceliği olmaya devam ediyor. Talaşlı imalat, plastik,
enjeksiyon kalıplama, sac metal bükme,
lazer kesme ve işaretleme gibi süreçlerde gerek geleneksel robotlar gerekse iş
birlikçi robot olarak adlandırılan cobot-
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lar etkin rol oynayarak üretime değer
katıyor.
Günümüzde 750 bininci endüstriyel
robotun satışını gerçekleştiren FANUC,
üretimde gerek duyulan ve tüm teknolojileri geliştiren otomasyon çözümlerinin öncü markalarından biri olarak
üretim proseslerini otomasyona entegre
ediyor. Kataloğunda 100’den fazla robot modeli olan FANUC, buna rağmen

müşterilerinin özel üretim ihtiyaçlarına da yönelik uygun çözümler
getirebiliyor.
FANUC QSSR ile hızlı ve basit
robot kurumları mümkün
Firmalar üretime uygun robot ihtiyacını belirledikten sonra robotun
kurulu düzene adapte edilmesi
işlemine geçiliyor. Birleştirilmesi
gereken haberleşme protokolleri,
kullanılabilir alan ve geliştirilmesi
gereken robot programlama becerileri gibi görevlerin üstesinden
gelen FANUC Hızlı ve Basit Robot
Kurulumları (QSSR) hizmeti, tam
kapsamlı yazılım paketi olarak
kullanıcılara sunuluyor. Bu yazılım
sayesinde robotlar, doğrudan makinenin sayısal kontrolü aracılığıyla
uygun formatlara göre programlanabiliyor. Böylece robot programlama konusunda deneyim sahibi
olmayan operatörler dahi sürece
kolayca entegre olabiliyor. Kullanıcılar tüm işlemleri makinenin
kontrol ekranından gerçekleştirebildiğinden el kumandası gibi ek

çevre birimlerine gerek duyulmuyor. QSSR’ın kullanılması kaynak ve
maliyet açısından belirgin tasarrufları da beraberinde getiriyor.
Robot, makine ve CNC
aynı dili kullanabiliyor
Robot, makine ve CNC’lerin aynı
dili kullanarak birbirleriyle sorunsuz
haberleşmesi ONE FANUC teknoloji
ekosistemi sayesinde mümkün oluyor. FANUC tarafından uygulanan
teknolojik sistemler, robot programlama uzmanı olmayan şirketlerin de hızlıca otomasyona geçmelerine yardımcı oluyor. Makine ve
robot ethernet kablosuyla birbirine
bağlanarak simgelerin kullanımı
sayesinde robot programlama kolay hale geliyor. Oldukça basit olan
tak-çalıştır teknolojisiyle tamamlayıcı aygıtların entegrasyon ve yönetimini kolaylaştırmayı hedefleyen
FANUC, lider yakalayıcı ve aksesuar üreticileriyle ortaklıklar yaparak
özellikle CRX gibi ürünlerin entegrasyonunu kolay hale getiriyor.

ONE FANUC ekosistemi
üreticilerin rekabetçi konumunu
güçlendiriyor
ONE FANUC hizmeti aynı zamanda şirketin Robotik, Robot Makine ve Fabrika Otomasyonu olmak
üzere üç departmanının sunduğu
yetkinliklerin birleştirilmesinden de
faydalanıyor. FANUC müşterileri
108 ülkede sunulan ve sorunları
neredeyse her zaman 24 saat içinde çözen küresel destek servisinden hizmet alabiliyor. FANUC servis mühendisleri arıza gidermede
bütüncül yaklaşım benimserken,
mühendisler hangi müdahalelerin
müşterinin işlerini tekrar rayına
oturtabileceğini veya verimliliklerini
optimize etmelerine yardımcı olabileceğini tespit edecek gerekli donanımları bünyesinde barındırıyor.
ONE FANUC ekosistemine katılmanın, rekabet güçlerini ve teknik uzmanlıklarını artırmak isteyen tüm
şirketlere maksimum avantajlar getirdiği belirtiliyor.
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ETIKETLEME TEKNOLOJISI

Çekici ürün sunumu: Azaltılmış malzeme ağırlığı
ve yüksek düzeyde esneklik
Menteşeli tepsilerdeki unlu mamuller için tam sarma etiketleme çözümü

Şeffaf menteşeli tepsilerdeki unlu mamuller genellikle bir karton bandrol ile
kaplanır. Çok yönlü ve yüksek çıkışlı L
310 konveyör bant etiketleme makinesi ile MULTIVAC, malzeme kullanımını
önemli ölçüde azaltan bir çözüm geliştirdi. Karton bandrol etiketlemesi ile
karşılaştırıldığında, tam sarma etiketi
yüzde 70’e kadar malzeme tasarrufu
sağlar. Bu yalnızca kaynak tasarrufu
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tüm
lojistik zincirinde daha az ağırlık anlamına gelir ve daha iyi bir CO2 dengesine
katkıda bulunur.

MULTIVAC

Yüksek çıkış modunda bile güçlü
performans
ULTIVAC’ın ful sarma etiketleme sistemi bisküvi, kek, çörek,
küçük kek veya bütün pasta
çeşitleri için, menteşeli tepsilerdeki unlu
mamullerin etiketlenmesini yeniden tanımlıyor. L 310 konveyör bant etiketleme makinesi, C etiketlemesi ve D etiketlemesi için verimli bir çözüm sunar ve
menteşeli tepsinin bir veya her iki taraftan güvenli bir şekilde kapatılmasını
sağlar ve ayrıca sürdürülebilirlik koşulları
açısından örnek model oluşturur.
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Patentli, servo sürücü baskı fırçalarına
sahip bu güçlü sağlam model, dakikada 120 pakete kadar hızlarda paketlerin
otomatik C etiketlemesini ve D etiketlemesini mümkün kılar ve 500 mm’ye kadar etiket genişliği ile çalışabilir. L 310,
sadece basit bir üst etiket uygulayabilmenin yanı sıra, paketin üç tarafına C
şeklinde veya dört tarafına da D şeklinde
bir etiket uygulayabilir ve ayrıca paketin
alt kenarıyla etiketin üst üste bindirilmesi de mümkündür. Hem C etiketlemesi

paketlerin optimum geri dönüşüm
özelliklerine sahip olmasını sağlamak için) etiketler kullanılabilir.
Tam sarma etiketler, destek malzemesi tarafından sabitlendiğinden,
eğri veya kesikli etiketlerden etiketler üzerindeki yapışkansız alanlara
veya ürüne veya pakete uyacak
hem de D etiketlemesi, paketin
aynı anda kapatılmış olması avantajını sunar. Ek olarak bir delme
özelliği, açmaya yardımcı olarak
kullanılabilir.
Paketler çalışma sırasında otomatik olarak etiketlenir veya manuel
olarak beslenebilir ya da bir yukarı
akış modülünden otomatik olarak
aktarılabilir. Bir başka donanım
izleme ve güvenliktir. L 310, aynı
zamanda, en yüksek verimde bile
maksimum çıktı ve süreç güvenilirliği için sıfır kesinti fonksiyonu
ve etiket/baskı izlemenin yanı sıra
entegre bir yazıcı ile donatılmıştır.
Rulodaki çok sayıda etiketle birlikte
bu, zaman alan manuel paketleme
çözümleriyle
karşılaştırıldığında
kayda değer maliyet tasarrufu ve
yüksek verimli bir süreç sağlar.
Verimlilik açısından diğer bir nokta,
özellikle çok çeşitli ürünler varsa,
kısa süreli etiket rulolarının ve partilerinin hızlı değişiminin sağlanmasıdır. Etiketleyici için tüm ayar
parametreleri ve entegre yazıcı için
baskı düzeni, belirli reçete şeklinde
saklanır ve bir parti değiştirildiğinde bunlar otomatik olarak çağrılır.
İsteğe bağlı bir ekleme masası kullanılıyorsa, deneyimli operatörler
bir dakikadan daha kısa sürede bir
etiket rulosu değişimi gerçekleştirebilir.

Hem ürün hem de etikette
yüksek düzeyde esneklik
Bu MULTIVAC etiketleyicinin ana
özelliklerinden biri, büyük esnekliğidir. Dikdörtgenden yuvarlak veya
oval paketlere ve hatta kek dilimleri
gibi özel şekiller dahil olmak üzere
çok çeşitli farklı paket şekilleri için
uygundur. Tek şart, tepsinin yapısının yeterince sert olması ve etiket
için yeterli temas yüzeyi sunmasıdır.
Makine, 80 g/m2’den 170 g/m2’ye
kadar etiket malzemesi derecelerinde çalıştırılabilir. PP ve PET gibi
plastik bazlı etiket malzemeleri
sadece paketin şeffaf olarak etiketlenmesini sağlamakla kalmaz, aynı
zamanda paketin farklı bileşenlerinin ayrılmasını ve mevcut geri dönüşüm akışlarına yönlendirilmesini
sağlar. Ve hatta tüketici tarafından
paketten ayrılmalarını sağlayan
yapışkanlı kâğıt etiketler veya alternatif olarak çözünür yapışkanlı
(geri dönüşüm sürecinde ayırma ve

şekilde özel olarak tasarlanmış
şekillere kadar neredeyse tüm şekilleri dikkate almak mümkündür.
Etiketin arka yüzünün basılması da
ürün bilgileri için çok daha fazla
alan sunar.
MULTIVAC Markalama ve
Kontrol Hakkında:
MULTIVAC Marking & Inspection, etiketleme sistemlerinin ve
doğrudan web yazıcılarının önde
gelen üreticilerinden biridir. Daha
önce adı MR Etikettiertechnik
adını taşıyan şirket 1972 yılında Enger, Westphalia’da kuruldu ve 1993’ten beri MULTIVAC
Group’un bir parçası. Şirketin
geniş ürün yelpazesi, standart
etiketleme ve baskı çözümlerinden etiketleyici ve markalama
sistemlerine kadar uzanmaktadır.
Ürün yelpazesi, ağırlık kontrolü,
yabancı cisimlerin tespiti ve paketlerin ve etiketlemenin görsel
denetimi için denetim sistemleri
ile tamamlanmaktadır.
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KOLILEME TEKNOLOJISI

Syntegon robotik ve otomasyon çözümlerini
PACK EXPO 2021’de sergileyecek
Kurabiye ve kraker paketleme için iki otomatik hat, inovasyon
potansiyelinin altını çiziyor

Syntegon Technology

yntegon Technology, en yeni
paketleme çözümlerini 27-29
Eylül 2021 tarihleri arasında
Las Vegas’ta düzenlenecek olan PACK
EXPO’da sergileyeceğini duyurdu. Fuardaki odak noktalarının akıllı robotik ve
otomasyon teknolojileri olacağını belirten şirket, iki yeni otomatik hat ile ilgili
ziyaretçilere bir dizi canlı sunum gerçekleştirecek.
Robotik çözümler esnekliği,
verimliliği ve kaliteyi artırır
Yeni geliştirilen al ve yerleştir platfor-
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mu Syntegon RPP, paketleme hatlarının
otomasyonunda yeni standartlar belirliyor. Modüler ve son derece esnek platform, çok geniş bir ürün yelpazesi için
taşıma, besleme ve yükleme gibi işlem
adımlarını otomatikleştiriyor. Taşıma
modülleriyle birlikte Delta robotları esnek bir şekilde bağlanabiliyor ve genel
bir sisteme sorunsuz bir şekilde entegre
edilebiliyor.
Entegre Delta robotlu Sigpack TTMD
üstten yüklemeli kolileme makinesi ile
Syntegon, otomatik ikincil paketleme
için başka bir çözüm sunuyor. Bir veya

daha fazla Delta robot hücresi ile
donatılan TTMD, birden fazla besleme kaynağından gelen ürünleri
rastgele sıra ve yönde işleyebiliyor.
Kamera tabanlı bir görüş sistemi,
besleme bandındaki ürünleri tek
tek algılayabiliyor. Robotik kollar ürünleri alarak, kartonlara düz
veya kenarlı olarak yerleştiriyor.
Ayrıca Kliklok ACE, gıda üreticilerine karton şekillendirmede de
esneklik sunuyor. Tutkal, kilitli stili
veya yenilikçi bir ultrasonik teknoloji arasından seçim yapılabiliyor.
Hem kilitli hem de ultrasonik versiyonlar yapıştırıcı içermiyor, bu da
onları farklı karton format boyutları için sürdürülebilir bir seçenek
haline getiriyor. PACK EXPO’da
ziyaretçiler, Kliklok ACE’nin sürdürülebilirlik ve verimlilik avantajlarını
canlı olarak deneyimleyebilecek ve
kurabiyeler için yaygın olarak kullanılan plastik tepsilerin yerini alabilecek kâğıttan yapılmış numune
tepsilerine daha yakından bakabilecekler.

sek üretim hacimleri için özel olarak tasarlanmış Pack 403 HE yatay
akış sarıcının besleme zincirine kurabiyeleri yüklüyor. Akışta sarılmış
kurabiyeler daha sonra Kliklok ITC
entegre üstten yüklemeli kolileme
makinesinde kartonlara paketleniyor.

torbayı kullanarak, krakerleri uçtan
yüklemeli bir Kliklok MEC kartonlayıcıya besler. Sanal bir ekran, paket
stili esnekliği ve ayrıca aletsiz ve
hızlı format değişimleri ile bilinen
bir Elematic kutu paketleyici ile
hattın ek olarak nasıl donatılabileceğini gösteriyor.

İkinci hat, Syntegon’un uluslararası damgasını içeriyor. Tüm teknolojiler farklı alanlardan geliyor ve
krakerler için kapsamlı tek bir kutu
içinde torba hattına sorunsuz bir
şekilde entegre edilebiliyor. SVE
3822 dikey torbalayıcı sürekli hareketli bir besleme kesiciyle, kutudaki

Fuar ziyaretçileri sergilenen teknolojilere ek olarak, Syntegon RPP
alma ve yerleştirme platformu veya
Sigpack TTMD kolileme makinesi
gibi otomatik çözümlerin faydaları
hakkında şirketin robotik uzmanları tarafından verilen canlı sunumlara da katılabilecekler.

Bir bakışta hat yetkinliği
İlk hat özellikleri, yeni geliştirilen
robotik alma ve yerleştirme platformu RPP’yi içeriyor. RPP Delta
Robotları, zorlu bir ortam ve yükPlastik & Ambalaj Teknolojisi/Eylül 2021
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Ürün Yaşam Eğrisi

Merve Karabolata,c
Prof. Dr. Semih Ötleşa,b

Ege Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü,
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
Anabilim Dalı
b
Ege Üniversitesi,
Ürün Yaşam Döngüsü
Yönetimi (PLM)
Mükemmeliyet Merkezi
c
IMS Polimers
a

Özet
rünlerin farklı dönemlerden
oluşan bir yaşam süreci vardır.
Bir ürünün üretiminden başlayarak; pazara girişi ile devam eden ve
ürünün yok olması ile sonuçlanan sürece ürün yaşam eğrisi denir. Ürünün
satışları ile zaman arasındaki ilişkiyi gösterir. Ürün geliştirme stratejileri araçlarından biridir.
Anahtar Kelimeler; Ürün yaşam eğrisi,
giriş, büyüme, olgunluk, düşüş
Giriş
Her ürünün bir yaşam eğrisi vardır ve bu
döngü ürüne ait çeşitli özelliklere göre
değişkenlik gösterir. Örneğin ürünün
bulunduğu sektör, tüketici trendleri,
teknoloji, rekabet ve pazarlama çalışma-
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ları gibi. Ürün yaşam eğrisi kullanarak
firmalar; kârlı olabilecek ürünlerin ürün
yaşam eğrisini uzatma yönünde, zarar
getiren ürünleri de pazardan silme yönünde çalışmalar gerçekleştirirler. Ürün
yaşam eğrisi giriş, büyüme, olgunluk ve
düşüş olmak üzere 4 temel aşamadan
oluşur.
Giriş Aşaması
Ürünün hedef pazarla tanışma aşamasıdır. Bu aşamada satış artışı yavaş bir
seyir gösterirken kâr oranı düşüktür.
Birim maliyetler yüksektir. Tutundurma
çabaları ürün hakkında bilgi verme, farkındalık yaratma amacıyla yoğun olarak
uygulanır. Bu nedenle tutundurma harcamaları da yüksek olur. Bu aşamada
ürün pazarın her yerine yayılmamıştır.
Dağıtım politikası sınırlıdır. Fiyat strate-

çekmek istenir. Yenilikçi ürünler bu
aşamada daha uygundur (Heizer
ve Render, 2004). Kârı yükseltmeye
yönelik olarak uygulanacak diğer
stratejiler; ürünün başka kullanım
alanlarında tanıtılması, pazar bölümlerinin genişletilmesi, kalitenin
geliştirilmesi, dizaynda yapılan yenilikler, tutundurma çabalarının
ürün ve marka farklılaşmasına yönelik olmasıdır.
Düşüş/Gerileme Aşaması
jisi ürünün pazardaki tutundurulmasına, rekabete karşı pazar payını
arttırmaya, kârını arttırmaya göre
belirlenir. Giriş aşamasında dört
farklı strateji uygulanır.
1) Hızlı gözden geçirme; yeni ürünü yüksek fiyatla ve yüksek promosyon seviyesinde pazara sunmaktır.
Bu strateji potansiyel bir pazarın
üründen haberdar olmadığı bir durumda anlamlıdır. Farkında olanlar o ürünü almak için isteklidir ve
talep edilen fiyatı karşılar. Böylece
şirket potansiyel bir rekabetle karşılaşır ve marka tercihleri oluşturmak
ister.
2)fYavaş gözden geçirme; yeni
ürünü yüksek fiyatla ve düşük promosyon seviyesinde sunmaktır. Bu
strateji pazarın genişliği kısıtlı olduğunda anlamlıdır. Burada ürünün
farkındalığı yüksektir. Alıcılar yüksek fiyat ödemek isterler. Potansiyel rekabet yakında değildir.
3) Hızlı nüfuz etme; ürün pazara
düşük fiyatla ve yüksek tutundurma çabasıyla girer. Bu strateji pazar genişse, üründen habersizse,
birçok alıcı fiyata duyarlı ise, güçlü
potansiyel rekabet varsa ve şirketin
ölçek ekonomisiyle birim başına
üretim maliyeti düşükse uygulanır.
4) Yavaş nüfuz etme; ürün pazara
düşük fiyatla ve düşük tutundurma
seviyesiyle girer. Pazarda ürün far-

kındalığı yüksektir. Fiyat hassasiyeti
varsa, potansiyel rakipler varsa bu
strateji uygulanır. (Boone ve Kurtz,
1995)
Büyüme Aşaması
Bu aşamada başa baş noktasından
olgunluk dönemine kadar işletme
bu süreci uzun tutmak ister. Satışlar yükselir ve kâr artmaya başlar.
Pazardaki rakip sayısında artış gözlenir. Ürün diğer pazar bölümlerine de girer ve dağıtım ağı genişler.
Fiyatta çok fazla değişim yapılması
tüketicinin zihnini karıştırmamak
için fazla tercih edilmeyen bir stratejidir. Bu aşamada strateji olarak
maliyetler düşürülerek ürünün
kullanım oranında artış sağlanma
amaçlanarak yeni müşteriler edinilmeye çalışılır. Tutundurma faaliyetleri ürünün markalaşmasına yöneliktir ve imaj ağırlıklıdır.
Olgunluk Aşaması
Satışlar ve rekabet en yüksek seviyesindedir. Pazar payı korunmaya
çalışılır. İşletme tam kapasite çalıştığından birim maliyetleri de en
düşük seviyededir. Kâr düşmeye
başlar. Bu nedenle de bu aşamada
ürünün ambalajında, özelliklerinde
bazı yenilikler yapılır, ürün hattına
yeni hatlar eklenir veya ürün derinleştirilir, kullanıcı olmayanlar marka kullanıcılarına dönüştürülmeye
çalışılarak rakiplerin müşterilerini

Satışların düşmeye başlamasıyla
zarara geçiş noktasına kadar uzanan aşamadır. Her ürünün düşüş
hızı farklıdır. Düşüş dönemi yavaş
olabilir. Ürünün gerçekten bu aşamada olduğunu fark etmek zordur.
Satışlar ve kârlılık düştükçe bazı şirketler pazardan çıkarlar. Pazarda
kalanlar ise sundukları ürün sayılarında azaltmaya giderler. Bu şirketler küçük pazar bölümlerinden ve
zayıf ticari kanallardan çıkar ve tutundurma bütçelerini kısarak fiyatlarını düşürürler (Kotler, 2003). Bu
aşamada uygulanacak pazarlama
stratejileri işletmeye göre farklılık
gösterir. Ancak ne yazık ki şirketler ürünlerinin yaşlanmasını geciktirecek veya duraksatacak strateji
geliştirmemektedirler. Rekabet gücü zayıf ise şirket pazardan çekilebilir. Rekabet gücü yüksekse şirket
pazarda kalarak diğerlerinin pazardan çıkmasını bekler. Dağıtım
kanalında geriye dönüşler başlar ve
ürünün dağıtım ağı daraltılır. Fiyatta indirimler yapılarak tutundurma
çabalarında vurgulanır. Şirket güçlü dağıtım kanallarına sahipse bir
başka şirkete satılabilir ve böyle
bir durumda tüm karar alma süreci diğer şirkete geçer. Elde tutmak
için güçlü sebepler olmadıkça zayıf
bir ürün şirkete oldukça maliyetli
gelmektedir. Bazı markalar ürün
yaşam eğrisindeki düşüş dönemlerini yaşamalarına karşın marka değerleri ve bilinirlikleri sürüyordur.
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lam çalışmalarına ağırlık verilmesi
gerekmektedir. Bu çalışmalarla ürün
tüketicilere tanıtılmalı ve ürüne bir
talep yaratılmalıdır. Doğru hedefleme çalışmalarıyla ürünle ilgilenebilecek olan hedef kitleye ulaşılması
ve farklı içerik çalışmalarıyla da
ürüne olan ilgiyi artırmak gerekmektedir.

Bu dönemde pazarlama çalışmaları, ürünü satın almaya yönlendirmek yerine marka imajına ve
ürünün güvenilirliği üzerine yoğunlaşmaktadır. Bunun nedeni ise
rakip firmaların devreye girmesinin
ardından pazar payını elde tutmak
ve rakiplerden farklılıkları öne çıkartmaktır.
4. Zirve Dönemi

4. Zirve dönemi

Bu aşama genel olarak pazarlama
ve reklam çalışmalarıyla ürüne belli
bir talep oluşturma üzerine odaklanır. Farklı dağıtım kanallarının denemesi, farklı reklam modelleri ve
içeriklerle hedef kitleye ulaşılarak,
onların ilgisi çekilmeye çalışılır.

5. Pazardaki doygunluk dönemi

3. Pazar Payı Alma ve Büyüme

6. Düşüşe geçme

Bu süreçte tüketiciler ürünü kabullenmişlerdir. Ürün yaşam eğrisi artık ürünün pazarda kendine
yer bulması ve kabul görmesiyle
devam etmektedir. Bu da yapılan
pazarlama çalışmaları sonrasında
ürüne olan talep artmıştır ve satış
grafiği de artış göstermektedir.

Böyle bir durumda marka bir başka
şirket tarafından satın alınarak ya
da birleşme yoluyla güç kazanarak,
kaynak sağlayarak tekrar yaşatılabilir.
Ürün Yaşam Eğrisi Hangi Döngülerden Oluşur?
Ürün yaşam eğrisi 6 farklı aşamada
gerçekleşmektedir. Bu aşamalar ise
şöyledir:
1. Ürün geliştirme
2. Ürünün piyasaya tanıtılışı
3. Pazar payı alma ve büyüme

1. Ürün Geliştirme
Adından da anlaşılacağı gibi ürün
yaşam eğrisi, ürünü geliştirme ile
başlamaktadır. Arka planda yapılan testler, Ar-Ge çalışmaları, ürünün prototiplerinin geliştirilmesi,
prototiplerin yatırımcılara ya da
şirket çalışanlarına gösterilmesi,
kabul edilen prototiplerin üretim
sürecine girmesi, ürün geliştirme
aşamasının içerisinde yer almaktadır.
Bu süreç Ar-Ge çalışmalarının ve
yapılan testlerin kapsamına göre
uzayıp kısalabilmektedir. Aynı zamanda pazardaki rekabette ürün
geliştirme süreçlerini etkileyebilmektedir.

Pazarda ürün kendine daha fazla
yer bulduğunda ve satışlar arttığında, rekabette de bir hareketlenme
olmaya başlar. Ürünün başarısını
gören diğer firmalar da benzer yatırımlar yapmak için çalışmalar yapmaya başlayabilirler.

2. Ürünün Piyasaya Tanıtılışı
Ürün yaşam eğrisi, piyasa tanıtılış
süreci ile de gerçekten başlamış
olur; çünkü ürün tüketicilere ilk kez
sunulmuştur ve bu noktadan itibaren yapılan çalışmaların, bu süreci
uzun tutmak için önemli görevleri
vardır.
Bu süreçte, ürün piyasaya sunulduktan itibaren pazarlama ve rek-
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Ürünün zirve döneminde satış
grafiği yükselişini durdurmuştur
ve artık bu grafik düz bir çizgide gitmeye başlamıştır. Satışlarda
beklenmedik artışlar olmadığı gibi
ürün bir bakıma doygunluğa da
ulaşmaya başlamıştır. Ürün yaşam
eğrisi sürecinde ürünün düşüşe
geçmesinden önceki sondan ikinci
adımdır da diyebiliriz.
Rakip firmaların da pazara girmesi
ve alternatiflerin artmasıyla beraber firmalar, rekabette üst sırada
kalabilmek ve ürünün satışlarını
devam ettirebilmek için bu süreçte ürünün fiyatını aşağıya çekmeye
başlarlar.
Bu süreçte firmalar aynı zamanda
bazı dersler de çıkartırlar. Ürünün
lanse edilişi, pazarlaması, talep yaratılması, denenen reklam modelleri, fiyatlandırma stratejileri gibi
birçok konu üzerinde analiz yapıla-

rak, bir sonraki ürün lansmanı için
yeni stratejiler geliştirirler.
5. Pazardaki Doygunluk Dönemi
Zirve ile beraber ürün yaşam eğrisi pazardaki doygunluk dönemine
de girmeye başlar. Rakip firmalar
da pazarda kendilerine yer bularak belli bir pay almaya başlarlar ve
ürün satışları ne düşüş ne de artış
göstermeye başlar. Sabit bir çizgi
de gitmeye devam eder.
Bu süreçte tüketiciler ürüne farklı
firmalardan ulaşabildiği için, markalar ürünün özelliklerine ve rakiplerden ne gibi farklılıkları olduğu
üzerine yoğunlaşmak zorundadır.
Ürünün alternatifleri olduğu için
artık işin içine marka değeri girer
ve tüketicileri, ürünü seçmeye değil
markayı seçmeye teşvik etmek gerekmektedir. Bu noktada da marka
değerinizi ortaya koymanız, rakip
firmalardan farklı olarak neler sunduğunuzu da tüketicilere anlatmanız gerekir.
Bu noktada da markalaşma ve
marka değeri önemli bir rol oynamaktadır. Sitenizde sattığınız ürünlere belli bir talep oluştururken aynı
zamanda marka değerinizi de artıracak çalışmalar yapmanız, ürün
yaşam eğrisi yönetiminde de işinize
yarayacaktır.

6. Düşüşe Geçme
Ürün yaşam eğrisi, düşüş dönemi
ile artık sonlanmaktadır. Bu dönemde tüketiciler ürüne ilgi göstermeyi bırakmıştır. Talebin azalması
nedeniyle firmalar ürün fiyatını da
düşürmeye başlarlar ve bu süreçte
ürünün değeri de düşmeye başlamaktadır.
Markalar bu süreçte ellerinde kalan
ürünleri satmak için düşük fiyatlara
yönelerek ellerindeki ürünleri tüketmeye çalışırlar. Buna ek olarak
yeni teknolojiler deneyerek, mevcut ürünün üst sürümünü geliştirerek, yeni bir ürünle piyasaya çıkmayı düşünebilirler.
Bu süreçleri doğru yönetmek, rekabeti iyi takip etmek ve analizler
yaparak pazardaki en büyük payı
almak ürün yaşam eğrisi yönetiminizi daha iyi yapmanızı sağlayacaktır. Bunlara ek olarak tüm bu süreç
içerisinde tüketicileri de iyi bir şekilde analiz etmek, ilerleyen zamanlarda daha iyi ürünler geliştirmeniz
için de size yeni kapılar açacaktır.
Sonuç
Ürün yaşam eğrisi sürecinin etkin
yönetilmesi ile rekabet ve verimlilik konusunda büyük gelişmeler

Generalized Product Life Cycle

sağlanabilir. Dönemlerin yapısal
farklılıklarından dolayı her aşama
için farklı stratejiler uygulanmalıdır
Örneğin ürün pazara ilk girdiğinde
fiyat faktörü daha az önemli iken,
gelişme ve olgunluk dönemlerinde
fiyat faktörünün önemi artmaktadır.
Ürün yaşam eğrisinden yararlanılarak kâr getirebilecek ürünler daha
iyi hale getirilecek, kâr getirmeyen
ürünler ise piyasadan çekilecektir.
Aynı zamanda tüketici analizlerinin
iyi yapılması yeni ürünler geliştirmek veya mevcut üründe iyileştirmeler yapmak için büyük fayda
sağlayacaktır.
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OTOMASYON TEKNOLOJISI

Sanayide yeni devrim görüntü işleme teknolojisi

Doruk

Aylin Tülay Özden
Doruk Yönetim Kurulu Üyesi ve ProManage Corporation Genel Müdürü
üresel arenada birçok fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiren Doruk; IIoT, makine
öğrenmesi, artırılmış gerçeklik ve yapay
zekâ teknolojilerine ek olarak görüntü
işleme teknolojisiyle de bu dönüşümün
aktörleri arasında yer alıyor. En basit algoritmalardan en karmaşık yazılımlara
kadar farklı matematiksel ifadeler üzerinden çalışan görüntü işleme teknolojisiyle sanayicileri geleceğe hazırlamayı
hedefleyen şirketin Akıllı Üretim Yönetim Sistemi ProManage, gelişmiş yeni
nesil akıllı sistemi sayesinde bir insanın
görsel olarak yapabileceği görevlerin
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veya işlevlerin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlıyor. Savunma sanayisinden sağlığa, otonom araçlardan robotik teknolojisine kadar birçok sektöre
çözüm ortaklığı yaptıklarını söyleyen
Doruk Yönetim Kurulu Üyesi ve ProManage Corporation Genel Müdürü Aylin
Tülay Özden, akıllı üretim yönetim sistemi ProManage’ın görüntü işleme teknolojisiyle sanayi ekosistemine makro
değer katmak istediklerini vurguladı.
Yapay zekânın sahaya çıkışından bu
yana sanayideki üretim süreçlerinde
köklü bir kabuk değişimi yaşanıyor. Ya-

pay zekâ teknolojileri; fabrikada
maksimum verim elde etmek, üretim standartlarını korumak, insan
ve robot iş gücünü hibrit olarak
kullanmak ve süreçlere hız katmak
için elverişli bir iklim yaratıyor. Bu
noktada görüntü işleme teknolojisi, geniş ölçekte birçok sektörün
temel kaynağına dönüşerek zorlu
algılama ortamlarında standart
çözümlere kıyasla maliyet avantajı
sağlıyor. Görüntü işleme teknolojisinin ProManage ürünlerinin birçoğunda kullanıldığına dikkat çeken
Aylin Tülay Özden, üreticilere rekabet üstünlüğü sağlamanın yanı
sıra sanayiyi geleceğe hazırlamada
rehberlik ettiklerinin altını çizdi.
Yapay zekânın sahneye
çıkmasıyla görsel veri dönemi
başladı
Görsel verinin gücünü yapay
zekânın akılcı ve hızlı yapısına entegre ederek görüntü algılama,
anlamlandırma alanında fark yarattıklarını ifade eden Aylin Tülay
Özden; “Tüm dünya büyük bir
teknolojik metamorfoz yaşarken
en efektif gelişmeler yapay zekâ
kulvarında kendini gösterdi. Bu
noktada görüntü anlamlandırma
teknolojisi sanayinin her alanında
başarısını kanıtladı. Bugün dijital
görsellerden veya video görüntüle-

ri üzerinden bir insanın karar verme mekanizmasına benzer şekilde
işlemler yapıp çıkan sonuca göre
karar veren görüntü algılama, anlamlandırma teknolojisi, yeni nesil
teknolojiler için mükemmel bir veri
tabanı sağlıyor. Modern çağın en
güçlü aktörüne dönüşen veri konusunda çok net çıktılar sağlayan
görüntü anlamlandırma teknolojisi, operasyon akışının ve üretim
sonuçlarının hem niteliksel hem de
niceliksel olarak anlık yönetilmesine imkân sunuyor. Doruk olarak
IoT, makine öğrenmesi, artırılmış
gerçeklik ve yapay zekâ teknolojilerinin yanı sıra görüntü anlamlandırma uygulamaları ile zenginleşen
ProManage sistemimiz ile sanayiye dijital mentorluk yapıyoruz.
İşletmelerin dar boğazlarını, zayıf
yönlerini, gelişime açık noktalarını
sürekli olarak gösteriyor ve gelişimlerine katkı sağlıyoruz” şeklinde
konuştu.
“Görüntü Anlamlandırma”
teknolojisi sanayinin
kalkınmasında belirleyici rol
oynuyor
Şirketlerin rekabet güçlerinin iyileştirilmesi, inovatif yetkinliklerinin
arttırılması, üretim ve ihracat kapasitelerinin büyütülmesi hedefiyle
sürekli gelişimi hedef aldıklarını be-

lirten Özden; “Amacımız; teknolojik gelişmeler ve uluslararası trendler ışığında sistemlerimizi geliştirerek sanayicilerin güncel ihtiyaç
ve taleplerine cevap verebilmek.
Akıllı otonom sistemlerin temelinde yer alan görüntü anlamlandırma teknolojilerini farklı uygulama
alanlarına entegre ederek yüksek
katma değer sağlamayı önceliklendiriyoruz. Kameralar etrafında inşa
edilen görüntü anlamlandırma sistemleri ile sanayinin kalkındırılması
için ürün tanıma, kimliklendirme,
kalite ölçümü ve geri izleme uygulamalarında eksiksiz sonuçlar elde
edebiliyoruz. Örneğin; montaj sırasında olası bir hata karşısında çok
hızlı bir şekilde aksiyon alınarak
yanlış yapılan işlemler düzeltilebiliyor, operasyondaki uygunsuzluğun fark edilmeden ileri aşamalara iletilmesine engel olunuyor.
Teknolojimizin içinde geometrik
dönüştürme, renk düzeltme işlemleri, iki veya daha fazla görüntüyü
birleştirerek sayısal karıştırma veya
optik karıştırma, görüntü düzenleme, sabit cisimleri tespit ederek
iki boyutlu nesne tanıma, mesafe
algılama gibi özellikler yer alıyor.
Aynı zamanda istatistiksel bilgiler
çıkarma, işlem ve filtre seçenekleri,
diğer matematiksel, morfolojik işlemler ve görüntü anlamlandırma
gibi farklı yöntemler kullanıyoruz”
dedi.
Sosyal mesafe ölçüm ve uyarı sistemi ProManage KiT’i de görüntü
anlamlandırma teknolojisiyle geliştirdiklerini söyleyen Özden, ProManage KiT ile pandemi şartlarına
uygun olarak çalışanlar arasındaki
sosyal mesafeyi kontrol edilebildiklerini ve kişilerin güvenli olmayan
yerlere girişini engelleyebildiklerini
sözlerine ekledi.
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FUAR

PlastEurasia İstanbul Fuarı 30 yaşında
Plastik Endüstrisi’nin bölgedeki önemli fuarlarından biri olan PlastEurasia
İstanbul, 1-4 Aralık 2021 tarihleri arasında kapılarını açacak. TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuara, 50’nin üzerinde ülkeden 1.000’in
üzerinde firmanın katılması bekleniyor.

üzenlenmeye başladığı yıldan bu yana plastik
endüstrisinin önemli pazarlama platformlarından biri olma konumunu sürekli sağlamlaştıran PlastEurasia İstanbul fuarı bu yıl 30’uncu yaşını kutluyor. 30 yıldır sektörün öncülerini bir araya
getiren fuarın, her yıl düzenlenen plastik endüstrisi
fuarları arasında Avrupa’da birinci dünyada ise ikinci
fuar konumunda olduğu belirtiliyor.
Plastik tedarikinde Avrupa ve Avrasya’nın merkezlerinden biri olan Türkiye, sektörün en önemli fuarlarından
birine hazırlık yapıyor. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım
A.Ş. ve Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) işbirliği ile düzenlenecek
fuara; Almanya, Rusya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik
Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Fas, Filistin, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Katar,
Kosova, Lübnan, Makedonya, Mısır, Nijerya, Özbekis-

tan, Sırbistan, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün, Güney Kore, Japonya ve Yunanistan başta olmak üzere
100’ün üzerinde ülkeden ziyaretçi bekleniyor.
PlastEurasia İstanbul Fuarı istikrarından ödün
vermiyor.
PlastEurasia İstanbul Fuarı düzenlendiği her yıl katılımcı ve ziyaretçisi ile istikrarlı bir şekilde varlığını sürdürmeye ve sektöre yön vermeye devam ediyor. Bu
yıl da 120 bin m2 kapalı alanda gerçekleşecek fuarda;
yerli ve yabancı binin üzerinde firma ve firma temsilciliği potansiyel alıcılarla bir araya gelecek. Plastik
makineleri, makine yan ve ara sanayi, ısı ve kontrol
cihazları, plastik ve ambalaj teknolojisi, kalıp, geri
dönüşüm, hammadde ve kimyasalları alanlarında en
son ürünler, hizmetler, teknolojiler ve yeniliklerin sergileneceği fuara ülkelerin milli katılım gerçekleştirmesi
için gerekli çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor.
MyTüyap ile hibrit fuarlar büyüyor
Fiziki fuarın yanı sıra dijital uygulamaları da hayata
geçiren TÜYAP Fuarcılık Grubu, MyTÜYAP uygulaması
üzerinden hibrit fuarları da gerçekleştiriyor. Fiziki fuarlara yeni bir boyut kazandıracak dijital uygulamaları
geliştiren fuar şirketi, MyTÜYAP’a entegre bir Connect
programı ile alıcı ve satıcıyı online olarak da bir araya
getiriyor. Fuarın tüm paydaşlarını özel algoritmalar
ile çalışan akıllı eşleştirme sistemi sayesinde bir araya
getirmeyi amaçlayan fuar, MyTÜYAP ve Connect ile ticaretin yıl boyunca kesintisiz ve aktif bir şekilde sürdürülmesini sağlıyor. PlastEurasia Fuarı’nda da yeni nesil
fuarcılık uygulamaları ile katılımcıların ve ziyaretçilerin
geniş bir iş hacmine ulaşması hedefleniyor.
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7. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı

25 - 27 Kasım 2021
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BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

ARBURG

33

DTR TURKEY MAKİNE/HERBOLD MECKESHEIM GMBH

25

ERKOÇ PLASTİK VE KALIP

80

FANUC ROBOSHOT

3

FAVORİ GRUP

A.K.İ.

İMAK MAKİNA

57

KOLBAY DANIŞMANLIK

21

LİNEPLAS

29

P2B MAKİNA

39

Pİ DÜNYA
PLASTEC MAKİNA

4-79
ÖN KAPAK

PLASTİK&AMBALAJ TEKNOLOJİSİ DERGİSİ

76

PUTECH EURASIA

75

SENA MAKİNA

2

SİSAN MASTERBATCHES

9

SOMPLAST

11

SPS SENUR

A.K.

TEPRO MAKİNE/KRAUSS MAFFEI

Ö.K.İ.

TEPRO MAKİNE/SEPRO

5

TEPRO MAKİNE/T.MAX

17

TOMRA

61

UNIVERSAL ROBOTS

49

YILDIZPAK MAKİNA

43

WITTMANN BATTENFELD

1

“We Are Delighted to Cooperate
With Customers Who Think Big...”
“Büyük Düşünen Müşterilerimizle Çalışmaktan Mutluyuz...”

