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YASEMİN ERKİMEN
editor@plastik-ambalaj.com

EDİTÖRDEN

Değerli okuyucularımız,

icaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de 18 Mayıs tarihin-
de yayımlanan ‘Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında 
Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği’nde yapılan değişiklik 

uyarınca, etilen polimer atık ithalatı “ithalatı uygunluk denetimine tabi 
atıklar” listesinden çıkartılarak, “ithalatı yasak diğer atıklar” listesine 
dâhil edildi. Geri dönüşüm sektörünü olumsuz etkileyecek karara ilişkin                                           
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün ve PLASFED Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ömer Karadeniz’in yasak ile ilgili değerlendirmeleri bu sayı-
mızın öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı.

Mayıs sayımızın röportajlarını RTS Robotics Firma Sahibi Tayfun Kesimoğlu                     
ve TOMRA Sorting Geri Dönüşüm Türkiye ve Ortadoğu Satış Müdürü    
Serkan Orhan ile gerçekleştirdik. İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 
Ayşe Pınar Tüzüm Demir’in “Sentetik biyopolimer temelli hidrojellerin me-
dikal alanda kullanımı” ve Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ürün Ya-
şam Döngüsü Yönetimi Anabilim Dalı’ndan Semih Ötleş’in “Sanayide di-
jitalizasyon” başlıklı akademik yazılarına makale sayfalarımızda yer verdik.

Ayrıca öne çıkan bu başlıklarımızın yanı sıra yeni sayımızın içeriğinde en 
güncel teknoloji ve yeni ürün gelişmeleri ile ilgili haberler bulacaksınız.

Bu ayki sayımızın hazırlanmasında emeği geçen Üst Yönetim Danışmanı 
Dr.M.Raci Hoşgör’e, akademisyenlerimize ve sektör firmalarımıza dergi-
mize verdikleri destek için çok teşekkür ederim.

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

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyorum…
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Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de 18 Mayıs tarihinde yayımlanan 

“Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat 

Denetimi Tebliği’nde yapılan değişiklik uyarınca, etilen polimer atık ithalatı 

“ithalatı uygunluk denetimine tabi atıklar” listesinden çıkartılarak, 

“ithalatı yasak diğer atıklar” listesine dâhil edildi.

Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç 

amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca 

gümrük idarelerine sunulmuş 3915.10.00.00.00 GTİP’li atıkların ithali,                       

45 gün süreyle tebliğin eski haline göre sonuçlandırılacak.

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 

Gülsün ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu 

Başkanı Ömer Karadeniz polietilen hurdası ithalat yasağının sektöre 

yansıyacak olumsuz sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.

GÜNDEM

Polietilen atık ithalatı yasaklandı
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Geri Dönüşüm Sektörü İçin Çanlar Çalıyor!
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı 

Ömer Karadeniz plastik hurda ithalatının yasaklanmasının geri 
dönüşüm sektörünün sonu anlamına geleceğini belirterek, “Yurtiçinde 

en yoğun olarak işlenen plastik hurdası olan polietilen hurdasının 
ithalatının yasaklanması yıllardır kamunun teşvikleri ile yapılan 

yatırımların atıl hale gelmesine neden olur” dedi.

Ülkemizde gerçekleşen plastik hammadde üretiminin 
ihtiyacın ancak %15’ini karşılayabildiğinin altını çizen 
Ömer Karadeniz, “Yakın zamanda plastik fiyatlarında 
küresel olarak yaşanan dalgalanmanın hammaddede 
arz güvenliğini sağlamış olan ülkelerin sanayilerini çok 
daha az etkilediğini yaşayarak tecrübe ettik. Ülkemiz-
de ne yazık ki hammadde üretimimiz istenilen sevi-
yede değil, bu sebeple arz şoklarına daha açık hale 
geliyoruz. İşte bu noktada plastik sektörü açısından 
geri dönüşümün önemi bir kere daha ortaya çıkıyor. 
Zira plastik geri dönüşüm sanayimizin ürettiği ikincil 
hammadde, fiyatlar üzerinde bir çıpa vazifesi görerek 
sektörümüzün dış şoklara daha dirençli olmasını sağ-
lamaktadır. Ayrıca işletmelerimiz ikincil hammadde 
sayesinde maliyetlerini düşürmekte ve ihracat pazarla-
rında rekabet güçlerini arttırmaktadır” dedi.

Sektörde çarklar duruyor!

Atık ithalatının fiilen yasaklanması ile birlikte plastik 
geri dönüşüm sektöründe çarkların durma noktasına 
geldiğini söyleyen Karadeniz, “Tesisler mevcut stokları 
ile üretimi kısa bir süre daha devam ettirebilse dahi bu 
işletmelerde çalışan 35.000’in üzerindeki personel iş-
sizlik tehdidi ile karşı karşıya. Kamu otoritelerimizin bu 
düzenlemeleri yaparken gözden kaçırmış olabilecekle-
ri önemli bir husus, sektörün kapasitesinin Türkiye’de 
geri dönüşüme uygun olarak toplanan plastik atık 
miktarını 3’e katlamış olmasıdır. Yani mevcut ithalat 
yasakları ile sektörün %80-85 bandında olan kapasite 

Ömer Karadeniz  
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED)                           

Yönetim Kurulu Başkanı 
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kullanım oranı kaçınılmaz olarak 
%30 bandına gerileyecek ve en ni-
hayetinde birçok tesis ya yurtdışına 
taşınacak ya da kapısına kilit vura-
caktır. Ülkemiz kaynaklarının heba 
edilmemesi adına düzenlemenin 
tekrar gözden geçirilmesi gerek-
mektedir” dedi.

Daha sıkı denetimlerle çözüme 
ulaşılmalı!

Öte yandan, politika belirlenirken 
salt ekonomik gerekçelerle hareket 
edilemeyeceğini de belirten Kara-
deniz: “Basına yansıyan çevre so-
runları hepimizi derinden üzmekte 
olup bu görüntülerin mutlak suret-
le önüne geçilmelidir. Lakin bura-
da doğru yöntemin koca bir sektö-
rü ve bu sektör içinde işini layığıyla 
yaparak ülkemize katma değer 
katan işletmeleri, yasaları çiğneyen 
az sayıda kişi ile aynı kefeye koyup 
toptan bir yasaklamaya gitmek ol-
madığı da aşikârdır. Doğru yöntem 
etkin bir denetim sistemi ile yasa-
ların dışına çıkan işletmelerin be-
lirlenmesi ve cezalandırılması, atık 
ithalatı yapabilmek için belirli ma-
kine ve ekipman kriterlerinin belir-
lenmesi ve tüm sorunların çözümü 
için paydaşlarla ortak hareket edil-
mesidir” dedi.

Tüm ürünlerde enflasyona  
sebep olabilir!

Otomotiv, beyaz eşya, ambalaj, 
tarım, elektrik-elektronik ve inşaat 
başta olmak üzere 30’dan fazla 
sektöre ara girdi sağlayan ve bu 
yapısı sebebiyle en stratejik sektör-
lerden olan plastik sanayinin son 
dönemde artan girdi maliyetlerini 
fiyatlara yansıtmamak adına bü-
yük çaba sarf ettiğini dile getiren 
Karadeniz, “Atık ithalat yasaklarına 
bağlı olarak geri dönüşüm sanayi-
miz durur ve girdi maliyetlerimiz 
daha da artarsa sanayicilerimizin 
fiyat arttırmama yönündeki di-
rençleri kırılabilir. Hayatımızın her 
alanında yer aldığı için plastiğin ne 

kadar kritik bir önemi olduğunu 
unutabiliyoruz ama elimize aldı-
ğımız her ürünün maliyetini dü-
şürmede plastiğin önemli bir payı 
olduğunu da hatırlamak gerekiyor. 
Ortalama bir araçta 200 kg plastik 
kullanılıyor ve bu gerek üretim ma-
liyetinde gerekse yakıt sarfiyatında 
önemli avantajlar sağlıyor. Bu yö-
nüyle bakıldığında yalnızca plastik 
geri dönüşüm sanayisini ilgilen-
diriyormuş gibi görülen bu yasal 
düzenlemelerin adeta bir domino 
etkisi ile önce plastik sektörünü ve 
oradan da plastik sektörünün ara 
girdi sağladığı tüm sektörleri etki-
leyeceğini göz önünde bulundur-

mak gerekiyor” dedi.
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Küresel plastik sektöründe önemli bir paradigma 
yaşandığını ve geri dönüşüm ekonomisinin plastik 
sektörü içindeki payının hızla arttığının altını çizen 
Gülsün: “2050 yılına gelindiğinde küresel plastik 
üretiminin %60’ının geri dönüşüm kaynaklı olacağı 
öngörülüyor. Bugüne kadar ülkemiz bu büyük deği-
şimin bir parçası olmak yolunda önemli adımlar attı. 
Verilen teşviklerin de katkılarıyla sanayicimiz plastik 
geri dönüşüm alanında önemli bir işleme kapasitesi 
oluşturdular. Tabi bu işletmelerin girdilerinin önemli 
bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmak zorunda kalıyor 
zira ülkemizde toplama ve ayrıştırma altyapısı yeterli 
olmadığı gibi kaynağında ayrıştırma sistemi de kurul-
mamış durumda. Bu süreçte bazı kişilerin yasalara uy-
mayarak bakaya atıklarını bertarafa göndermek yerine 
yol kenarlarına döktüğünü de üzülerek izledik. Bu gibi 
üzücü durumların önüne geçmek adına denetimlerin 
sıkılaştırılması gerektiğini defaatle dile getirdik. Ne ya-
zık ki kamu otoritelerimiz her defasında yasaklama-
larla bu sorunun üzerine gitmeyi tercih etti. Buradan 
tekrar söylüyoruz bu sorunların önüne yasaklamalarla 
geçemezsiniz. Devlet temel fonksiyonlarından olan 
denetim faaliyetlerini etkin şekilde yürütmediği süre-
ce bu tablodan kurtulamayız. Yol kenarına dökülen 
atıklar ithalat kaynaklı değil yurtiçi kaynaklı olduğun-
da bunu bir çevre felaketi olarak değerlendirmeyecek 
miyiz? Dediğimiz gibi ithalatı yasaklamak gibi popülist 
ve toptancı yaklaşımlar bu sorunu ortadan kaldırmaya 
yetmeyecektir. Peki bu yasakların etkisi ne olacaktır? 
Yasaklar neticesinde işini düzgün yapan ülkemiz için 
katma değer yaratan, ihracat yapan geri dönüşüm 
tesislerimiz ya kapanacak ya yurtdışına taşınacak, sü-

Hurda İthalatında Yanlıştan Geri Adım Atılmalı!

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Gülsün: “Hiçbir etki analizi yapılmadan ve sektör temsilcileri ile fikir 
teatisi gerçekleştirilmeden hayata geçirilen polietilen hurdası ithalat 

yasağının ülkemiz plastik sektörünü nasıl bir çıkmaza soktuğunun bir 
an önce farkına varılmalı ve söz konusu yasak kaldırılmalıdır” dedi.

Selçuk Gülsün
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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reç bilhassa niteliksiz işgücü için 
önemli bir yutak vazifesi gören ve 
gelecek potansiyeli çok büyük olan 
bir sektörü daha kaybetmemiz ile 
sonuçlanacaktır” dedi.

Mühendislik plastiği 
hurdalarında da aynı hataya 
düşüldü!

Daha önce mühendislik plastiği 
hurdalarının da ithalatının yasak-
lanması gibi bir hataya düşül-
düğünü belirten Gülsün: “Tüm 
dünyada otomotiv, beyaz eşya, 
elektrik-elektronik gibi yüksek kat-
ma değerli alanlarda kullanılması 
sebebiyle ithalatına sıcak bakılan 
mühendislik plastiği hurdalarının 
ithalatı da yasaklanmıştı. Poliamid, 
polikarbonat gibi ürünlerin hurda-
ları ülkemizde yeterince çıkmıyor. 
Bu ürünlerin hurdalarının ithalatı-
nın yasaklanmasının etkisini ise ne 
yazık ki ilgili kamu kurumları tam 
olarak anlayamamış durumda. Ör-

neğin otomotiv sektörü çevre po-
litikaları çerçevesinde arabaların 
plastik parçalarında belirli oranlar-
da geri dönüştürülmüş hammadde 
kullanılmasını zorunlu tutuyor. Ül-
kemizin mühendislik plastiği hur-
dası ithalatını durdurması demek 
orta vadede otomotiv sektörünün 
tedarik zincirinden de koparılması 
anlamına geliyor. O sebeple ülke-
miz plastik sanayi üzerinde yıkıcı 
etkileri olabilecek bu düzenlemeler 
bir an önce gözden geçirilmeli ve 
mühendislik plastiği hurdalarının 
ithalatı da tekrar serbest bırakılma-
lı” dedi.

Bu yaklaşımla sıfır atık hedefleri 
hayal olur!

Sözlerine devam eden Selçuk Gül-
sün: “Ülkemiz daha önce petro-
kimya endüstrisinde de benzer 
şekilde hızlı bir gelişim göstermiş 
sonrasında ise yatırımları durdura-
rak net ithalatçı konumuna gerile-

mişti. Eğer bu yasaktan geri adım 

atılmaz ve bir yaklaşım değişimi 

gerçekleşmezse geri dönüşüm en-

düstrisinde de benzer bir kadere 

razı olacağız. Diğer bir yandan 

ise geri dönüşüm endüstrisinin 

tasfiyesi anlamına gelen bu adım 

sonrasında sıfır atık hedeflerinin 

nasıl gerçekleştirileceğidir. Zira 

geri dönüşüm tesisleri kapanırsa 

ülkemizde toplanan plastik atığı 

geri dönüştürecek bir sanayimiz 

kalmayacak ve yurtiçinde çıkardı-

ğımız atıklarda katı atık depolama-

ya yönlendirilecektir. Kapsamlı bir 

analiz yapılmadan ve gelecek pers-

pektifi ortaya konulmadan hayata 

geçirilen düzenlemelerin mutlak 

suretle tekrar gözden geçirilmesi 

gerekiyor” dedi.

Düzenleme geri çekilmeli, 

denetim arttırılmalı!

Kamuoyunda artan çevresel kaygı-

ları paylaştıklarını belirten Gülsün: 

“Şüphesiz ki ülkemizin doğasını 

korumak en önemli önceliklerimiz-

den lakin bunun yolu etkin dene-

timden geçiyor. Daha önce ilgili 

kamu kurumları ile paylaşmış oldu-

ğumuz elektrik, su ve işgücü gibi 

üretim girdilerinin takibi, lisans 

öncesi altyapı yeterlilik analizi, ba-

kaya atıkların gönderildiği bertaraf 

tesisinin bilgilerinin kontrolü ve 

yüksek miktarlı ithalatlarda yerin-

de tespit gibi denetim tedbirlerinin 

hayata geçirilmesi durumunda ya-

salarımızda suç kabul edilen fiilleri 

işleyenlerin tespiti çok daha kolay 

gerçekleştirilecek ve çevre sorunları 

ortadan kaldırılacaktır” dedi.



15

HABER

Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Mayıs 2021

ordor Intelligence’a göre, küresel plastik iş-
leme makineleri pazarının, 2021-2026 tah-
min döneminde gerçekleşecek % 5,24 CAGR 

(bileşik yıllık büyüme oranı) ile 2026 yılına kadar 42,44 
milyar ABD Doları değerine ulaşması bekleniyor. Her 
ne kadar küresel çevre bilinci artıyor olsa da, plastik 
ürünlere olan talep de büyümeye devam ediyor.

Uluslararası plastik ve kauçuk ürünleri üreticilerinin 
makinelerini verimli bir şekilde iyileştirmesine ve geri 
dönüşüm ekipmanlarının kullanımına destek olmak 
amacıyla 6 Mayıs 2021 Perşembe günü, Tayvan Dış 
Ticaret Bürosu (BOFT) ve Tayvan Dış Ticareti Geliştirme 
Konseyi (TAITRA) tarafından, “Tayvan Plastik ve Kau-
çuk Makineleri Online Konferansı 2021” düzenlendi. 
Konferansta Allen Plastic, ChumPower, Fu Chun Shin, 
Multiplas ve Polystar gibi Tayvan’ın önde gelen plas-
tik ve kauçuk makine şirketleri, paketleme makineleri, 
şişirme makineleri, enjeksiyon kalıplama makinelerin-
den geri dönüşüm makinelerine kadar uzanan son 
teknoloji ürünlerini sergilediler.

TAMI Tayvan Makine Endüstrisi Derneği - Plastik ve 
Kauçuk Komitesi Başkan Yardımcısı Sn. Bush Hsieh 
yaptığı açılış konuşmasında Tayvan Plastik ve Kauçuk 
endüstrisi hakkında bilgiler verdi. Uluslararası üne sa-
hip olan Tayvan’ın plastik ve kauçuk makine endüst-
risinin Global Trade Atlas’a göre 2020 yılında 899,53 
milyon ABD doları ihracat değerine ulaştığı ve bu ra-
kamlarla Tayvan’ı dünyanın altıncı en büyük ihracatçısı 
konumuna getirdiği belirtildi.

Online konferansta yer alan firmalar ve tanıtılan 
makine modelleri; 

Allen Plastic: 

Shrink ambalaj malzemeleri üretiminde uzmanlaşmış 
bir firmadır. “Yatay Shrink Kılıf Makinası / AHL-1000” 
ürünü, etiketin sete hatasız sığmasını sağlayan oto-
matik algılama fonksiyonu içeren PLC paneli ve HMI 
dokunmatik kontrol sistemleriyle donatılmıştır. Aynı 
zamanda, sadece 0,5 saniyede konumlandırılabilen 
son derece hassas bir döner konumlandırma sistemine 
sahiptir. Makine dakikada maksimum 250 şişeye ula-
şabilir ve ruj, kaş kalemi, hızlı yapıştırıcı, pil ve benzeri 
minimum 8 mm – maksimum 30 mm çaplı ürünlerin 
paketlenmesi için uygundur.

ChumPower: 

Tayvan’nın önde gelen PET şişirme makinesi üreticile-
ri arasında yer almaktadır. “Yüksek Hızlı Streç Şişirme 
Makinesi” ürünü, bir şişirme-doldurma-kapak üretim 
hattı oluşturmak için dolum makinelerine bağlanabi-
lir. Makine saatte 2.250 şişelik üretim kapasitesiyle, 
farklı şişe türleri üreten çeşitli pazarlar için uygundur 
ve maden suyu, çay, meyve suyu, yemeklik yağ, ilaç 
şişeleri, baharat, CSD ve kozmetik ürünlerine uygula-
nabilir. PEPSI, Kao, LOTTE gibi küresel markalar PET 
şişelerini üretmek için ChumPower makinelerini kul-
lanmaktadır.

Tayvan şirketleri ürünlerini online tanıttı

Tayvan’ın önde gelen 5 plastik ve kaucuk makine üreticisi 
6 Mayıs’ta düzenlenen konferansta biraraya geldi
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Fu Chun Shin:

Tayvanlı plastik enjeksiyon kalıpla-
ma makinelerinin önde gelen üre-
ticilerinden olan şirket online kon-
feransta “Akıllı ve gelişmiş servo 
hidrolik IMM / FA Serisi” ve “Akıllı 
Üretim / iMF4.0” modellerini tanıttı.

“Akıllı ve gelişmiş servo hidrolik 
IMM / FA Serisi”, enerji tasarrufu 
sağlayan servo hidrolik geçiş sis-
temi ile benzersiz bir verimlilik su-
nar. Üst düzey elektronik kontrol 
sistemlerinin avantajlarını entegre 
eder ve FCS iMF 4.0 sistemi ile ta-
mamen entegre edilebilir.

“Akıllı Üretim Fabrikası / iMF4.0”, 
ürün verimini artırmak ve üretim 
israfını azaltmak için akıllı algılama 
modüllerine sahip akıllı üretim fab-
rikası sistemidir. Döngü süresi yö-
netimine dayanır ve genel ekipman 
verimliliği bilgilerinin ve anormal 
mesaj istatistiklerinin anında gö-
rüntülenmesini sağlamak için kalıp 
yönetimi, makine yönetimi ve mal-
zeme yönetimi ile OPC uluslararası 
iletişim protokolü kavramlarını en-
tegre eder.

Multiplas:

Bir endüstriyel çözüm sağlayıcısı 
olup, çok yönlü kalıplama çözüm-
leri, yenilikçi tasarım ve üretim sis-
temleri ile birlikte, tüketici elektro-
niği, elektrik, otomotiv, medikal ve 
optik gibi sektörlerden müşterilere 
kapsamlı teknik destek hizmetle-
ri sunar. “Tam Otomatik Üretim 
Hücresi İnsansız Tornavida Üretim 
Hattı”, tam otomatik üretim sağ-
layan parçaların paketlenmesini 
tamamlamak için 6 eksenli bir ro-
botla donatılmıştır.

Polystar:

Geri dönüşüm makinelerinin teda-
rikçisidir ve dünya çapındaki plastik 
üreticilerinin, ambalaj filmi (üfleme 
ve döküm), rafya dokuma ve do-
kumasız, enjeksiyon kalıpları ve 
boru ekstrüzyon malzemeleri dahil 
olmak üzere post-endüstriyel atık-
ları yeniden yüksek kaliteli peletle-
re dönüştürmesine yardımcı olur. 
“Repro-Flex Geri Dönüşüm Maki-
nası”, mükemmel motorlar, dişli 
kutuları, invertörler, egzoz ve filt-
rasyon sistemleri ile donatılmıştır. 
Etkin üretim kapasitesini % 20’ye 
kadar arttırır ve enerji tüketimini 

% 10’a kadar azaltır. Esas olarak 
PE (HDPE, LDPE, LLDPE) ve PP film 
ambalaj malzemelerini geri dönüş-
türmek için kullanılır.

Taiwan Excellence, BOFT ve 
TAITRA Hakkında

1. Taiwan Excellence 

Tayvan Excellence Ödülleri, ilk kez 
1993 yılında Tayvan Ekonomik İşler 
Bakanlığı (MOEA) tarafından veril-
meye başlanmıştır. Bu sembolü ta-
şıyan tüm ürünler, titiz bir değer-
lendirmeyle Ar-Ge, tasarım, kalite 
ve pazarlamadaki mükemmellikle-
rine göre belirlenmektedir. Taiwan 
Excellence sembolü, ticari bir mar-
ka olup 106 ülkede tanıtılmakta, 
dünya çapında bilinmektedir.

2. Tayvan Dış Ticaret Bürosu, 
MOEA (BOFT)

Tayvan Ekonomik İşler Bakanlığı’na 
(MOEA) bağlı Tayvan Dış Ticaret 
Bürosu (BOFT), dış ticaret, ekono-
mik işbirliği ve yabancı yatırımlarla 
ilgili politika ve düzenlemelerin uy-
gulanmasından sorumludur. BOFT, 
hem uluslararası hem de yurt için-
de çok sayıda ticareti teşvik projesi 
ve faaliyeti konusunda Tayvan Dış 
Ticareti Geliştirme Konseyi (TAIT-
RA) ile birlikte hareket etmektedir.

3. Tayvan Dış Ticareti Geliştirme 
Konseyi (TAITRA) 

Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Kon-
seyi (TAITRA), Tayvan’ın en önde 
gelen kâr amacı gütmeyen, ticareti 
teşvik amacıyla hareket eden yarı-
devlet kuruluşudur. TAITRA, hükü-
met, endüstri dernekleri ve çeşitli 
ticari kuruluşlar tarafından ortak-
laşa desteklenmektedir. TAITRA, 
Tayvanlı işletmelere uluslararası 
rekabet kapasitelerini güçlendir-
me ve dış pazarlarda karşılaştıkları 
zorluklarla başa çıkma konusunda 
yardımcı olur. Kardeş kuruluşlar 
olan Tayvan Ticaret Merkezi (TTC) 
ve Taipei Dünya Ticaret Merkezi 
(TWTC) ile birlikte TAITRA, etkili 
tanıtım stratejileri aracılığıyla çok 
sayıda ticaret fırsatı yaratmıştır.
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ir uçağın havada sürtünme direnci ne kadar 
düşükse yakıt tüketimi de o kadar düşük olur. 
Havacılık sektörü, doğayı rol model alarak 

aerodinamik sürüklenmeyi azaltmanın yollarını uzun 
yıllardır yoğun bir şekilde araştırıyor. Lufthansa Tech-
nik ve BASF artık ortak bir projenin parçası olarak bu 
konuda bir atılım gerçekleştirmeyi başardı. Köpekba-
lığı derisinin cildinin ince yapısını taklit eden bir yüzey 
filmi olan AeroSHARK, Lufthansa Cargo’nun tüm kar-
go uçağı filosunda 2022 başından itibaren kullanıma 
geçerek uçağı daha ekonomik hale getirmeyi ve emis-
yonları azaltmayı hedefliyor. 

Yaklaşık 50 mikrometre çapında ribletlerden olu-
şan yüzey yapısı, köpekbalığı derisinin özelliklerini 
taklit ederek uçağın akışla ilgili parçalarındaki aero-
dinamiği optimize ediyor. Bu da genel olarak daha 
az yakıta ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. Lufthansa 
Cargo’nun Boeing 777F tipi kargo uçakları için Luft-
hansa Technik’in tahminine göre sürüklenme oranı 
yüzde 1’den fazla. On uçaktan oluşan tüm filo için 
bu, yılda yaklaşık 3.700 ton kerosen ve 11.700 ton-
dan az CO2 salınımı tasarrufu anlamına geliyor. Bu, 
Frankfurt’tan Şanghay’a yapılan 48 adet taşımacılık 
uçuşuna eşdeğer. 

Lufthansa Group ve BASF, köpekbalığı derisi                   
teknolojisini piyasaya sürüyor
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Deutsche Lufthansa AG’nin sürdü-
rülebilirlikten sorumlu İcra Kurulu 
Üyesi Christina Foerster, “Çevreye 
ve topluma karşı sorumluluk bi-
zim için önemli bir stratejik konu. 
Çevreye duyarlı teknolojilerin ge-
liştirilmesinde her zaman öncü rol 
oynadık. Uçak için geliştirilen yeni 
köpekbalığı derisi teknolojisi, güçlü 
ve son derece yenilikçi iş ortakları-
nın birlikte çevreye neler kazandı-
rabileceğini gösteriyor. Bu, iklim 
nötr olma hedefimize 2050 yılına 
kadar ulaşmamıza yardımcı ola-
caktır” dedi. 

BASF İcra Kurulu Üyesi                                      
Dr. Markus Kamieth, “Havacılık 
sektörü de kimya sektörüne ben-
zer zorluklarla karşı karşıya. Yüksek 
enerji gereksinimlerine rağmen ik-
limin korunması konusunda sürekli 
ilerleme kaydedilmeli. Yakın bir iş-
birliği içerisinde hareket ederek ve 
yüzey tasarımı ve aerodinamik ala-
nındaki bilgi birikimimizi başarıyla 
bir araya getirerek büyük bir adım 
atmayı başardık. Bu, iş ortaklığına 
dayalı iş birliği ve yenilikçi teknolo-
jilerle elde edilen sürdürülebilirliğin 
mükemmel bir örneğidir” dedi. 

Lufthansa Cargo AG CEO’su Do-
rothea von Boxberg, “Köpekbalığı 
derisi teknolojisi sayesinde tüm 
kargo uçaklarımızı gelecekte daha 
da verimli bir şekilde kullanabi-
leceğimiz ve modern filomuzun 
karbon ayak izini daha da azal-
tacağımız için gurur duyuyoruz. 
Lufthansa Cargo’da AeroSHARK’ı 
kullanıma sokmak için yaptığımız 
yatırımlar, Birleşmiş Milletler’in 
iklim eyleminde sürdürülebilir kal-
kınma hedefine olan bağlılığımızı 
bilinçli bir şekilde teyit etmektedir” 
dedi. 

Lufthansa Technik, BASF ile yaptığı 
iş birliğinde, malzeme spesifikas-
yonundan, havacılık otoritelerinin 
onayından ve düzenli bakım işleri 
kapsamında gerçekleştirilen uçak 
modifikasyonlarının performan-
sından sorumlu. Onaylı bir hava-

cılık tasarım organizasyonu olarak 
onlarca yıllık deneyime sahip olan 
şirket, Avrupa Havacılık Emniyeti 
Ajansı’ndan (EASA) 777F için ope-
rasyonlarda ihtiyaç duyulan bir Ek 
Tip Sertifikası (STC) alacak. 

Lufthansa Technik AG CEO’su Dr. 
Johanes Bussman, “Teknik uçak 
hizmetlerinde global pazarda sa-
hip olduğumuz uzmanlığı, sek-
törümüzün ekolojik ayak izinin 
azaltılmasına katkıda bulunmak 
için her zaman kullandık. Bunu 
yaparak, tüm uçak nesillerinden 
önemli tasarruf potansiyelinden 
faydalanabiliriz. Bu nedenle, Luft-
hansa Cargo ile birlikte doğrulama 
aşamasındaki olumlu bulguları seri 
uygulamaya aktarabilecek olma-
mızdan büyük gurur duyuyorum. 
BASF ile son derece yapıcı iş birliği, 
havacılık sektörünün sürdürülebi-
lirliğinin yararına sektörler arası iş 
birliğinin de en iyi örneği” dedi. 

BASF Boya Bölümü, Boya Çözüm-
lerinin Ötesinde biriminde riblet 
yüzeyleri gibi yenilikçi ve işlevsel 
filmler geliştiriyor. Havacılık sektö-
rünün katı gereksinimlerini karşıla-
yan Lufthansa Technik ile birlikte 
bir çözüm uygulandı. Havacılıkta 
kullanılan dış yüzeyler, güçlü UV 
ışınlarının yanı sıra yüksek rakımlar-
da sıcaklık ve basınç dalgalanmala-
rı gibi faktörlere maruz kalıyor. Bu 
nedenle BASF, geliştirme çalışmala-
rını aşırı dayanıklılık ve hava koşul-
larına karşı dayanıklılık sağlamaya 
odakladı. Havacılık operasyonunda 
kullanım için temel kriterler arasın-
da basit uygulama ve kullanım ko-
laylığının yanı sıra özel bir konsept 
geliştirilen onarım kolaylığı da yer 
alıyor.

BASF Boya Bölümü Yöneticisi olan 
ve aynı zamanda bu görevinde 
işlevsel filmlerden sorumlu olan 
Dirk Bremm, “Yüzeyler konusun-
da uzman olarak müşterilerimize 
özel çözümler üretiyoruz. Yeni-
likçi köpekbalığı derisi teknolojisi, 
Lufthansa’yı sürdürülebilirlik he-

deflerine ulaşmada ve havacılık 
sektörünü biraz daha çevre dostu 
hale getirmede desteklememizi 
sağlıyor” dedi. 

Havacılık sektörü, çoğu zaman kü-
çük ölçekte olsa da, köpekbalığı 
derisi kullanımını yıllardır araştı-
rıyor. Lufthansa Technik ve BASF, 
2019 yılının sonunda ilk defa 
Lufthansa Boeing 747-400’ün 
gövdesinin neredeyse alt yarısının 
tamamına, birlikte geliştirilen kö-
pekbalığı derisi yüzeyinden 500 
metrekare ekledi ve bu modifikas-
yon EASA tarafından onaylandı. Bu 
uçak (D-ABTK olarak kayıtlı) daha 
sonra 1.500’den fazla uçuş saati 
boyunca programlanmış uzun me-
safeli hizmetlerde teknolojinin ta-
sarruf potansiyelini doğruladı. Bu 
da, köpekbalığı derisi modifikasyo-
nu sayesinde emisyonların yaklaşık 
yüzde 0,8 oranında azaldığına dair 
kesin bir kanıt sağladı. Kargo uça-
ğında pencere sırası bulunmama-
sı nedeniyle uygulama alanlarının 
geniş olmasından dolayı, Boeing 
777F için yapılan tasarrufların daha 
da yüksek olduğu tahmin ediliyor. 
Tasarruflar, Lufthansa Technik ta-
rafından geliştirilen yakıt tüketimi 
analizlerine yönelik bir yazılım kul-
lanılarak doğrulandı. Bu yazılım, 
kapsamlı verilere dayanarak çok 
çeşitli farklı uçak modifikasyonla-
rının güvenilir bir şekilde kanıtlan-
masına imkân sağlıyor. 

Lufthansa Technik ve BASF, yeni 
teknolojiyi sürekli olarak geliştir-
meye devam etmeyi planlıyor. Bu 
sayede yeni teknoloji, ek uçak tip-
lerini ve daha büyük yüzeyleri de 
kapsayacak ve böylece gelecekte 
dünyadaki hava yollarına sürdü-
rülebilirlik hedeflerine ulaşmada 
daha da kapsamlı destek verebi-
lecek. İlk model hesaplamaları, 
en yüksek genişleme seviyesinde 
köpekbalığı derisi teknolojisinin 
kullanılmasının CO2 emisyonlarını 
yüzde üç oranında azaltabileceğini 
gösteriyor. 
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Hindistan’daki Nissei ASB Eğitim Enstitüsü tescillendi

issei ASB Machine Co., Ltd. Japonya merkez 
ofis Başkanı Junichi Miyasaka, Hindistan’daki 
üretim alt kuruluşunun (ASB International Pvt. 

Ltd., “ASBI”) eğitim enstitüsünün Ekonomi, Ticaret ve 
Sanayi Bakanlığı tarafından “Japon Tarzı Üretim Ens-
titüsü (JIM)” olarak tescillendiğini, sertifika töreninin 
23 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hint hükümeti tarafından teşvik edilen “Hindistan’da 
Üret” politikasına katkıda bulunmak, Hindistan’daki 
Japon şirketleri için vasıflı insan kaynağını güvenceye 
almak ve geliştirmek amacıyla; Japon Ekonomi, Ticaret 
ve Sanayi Bakanlığı, Japon Tarzı Üretim Enstitülerinin 
(Japonya – Hindistan Üretim Enstitüsü – JIM) kurulu-
şunu destekliyor. Dünya kalite standartları için hedef-
lerinin bu amaç doğrultusunda şekillendiğini belirtilen 
ASB bu nedenle Aralık 2019’da Hindistan’da “ASBI-
JIM” olarak bir üretim tesisi kurdu. 

Endüstiyel Eğitim Enstitüsü’nden seçilen 40 üst seviye 
öğrencinin, ASBI-JIM’e kayıtları yapıldı. Bu enstitüde, 
başka birçok kazanımın yanı sıra, öğrenciler ASB tarzı 
üretim teknolojilerini öğrenecek ve uygulama tecrübe-
si kazanacaklar.

Kurumsal ilkelerinden biri “Yüksek teknoloji ve ser-
vis sunarak şirket büyümesinin devamlılığı” olan ASB; 
güvenli, çevre dostu şişe ve kavanoz kalıplamanın yanı 
sıra, uluslararası üretici ve sürdürülebilirlik yönetim an-
layışının bir temsilcisi olarak, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri (SHK) gibi sosyal konuların çözümüne katkıda 
bulunmaya devam etmeyi hedefliyor.
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rburg, 7-12 Haziran 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirmeyi planladığı Teknoloji Günleri 
etkinliğini iptal etti. Resmi kurumlarla yapılan 

istişareler ve küresel koronavirüs salgınının hala açıkça 
görülen olumsuz etkilerinin dikkate alınması gereklili-
ği iptal kararının alınmasına neden oldu. Alman hü-
kümeti tarafından uygulanan ve “Federal Acil Durum 
Freni” olarak adlandırılan önlemler, bu karar üzerinde 
belirleyici bir etkiye sahip oldu.

Arburg Pazarlamadan Sorumlu Yönetici Ortağı Juliane 
Hehl, “Etkinliği iptal etmekten büyük üzüntü duyuyo-
ruz, ancak hüküm süren koşullar nedeniyle bu adımı 
atmaya mecbur kaldık. Son ana kadar, Teknoloji Gün-
leri etkinliğimizi nihayet fiziksel bir ticaret fuarı şek-
linde gerçekleştireceğimizi umuyorduk ve bu bağlam-
da yoğun çalışmalar yürüttük. Etkinliğimizin kendisi 
başlı başına bir markadır ve tüm plastik dünyasında 
en büyük kurum içi etkinlik olarak dikkat çekmektedir 
- dolayısıyla müşterilerimize nihayet kişisel ve fiziksel 
bir etkinlik deneyimini sağlayabilmek adına gerçekten 
mümkün olan her şeyi denedik” diye açıklıyor.

Arburg, 2021 Teknoloji Günlerini iptal etti

Ziyaretçilerin ve çalışanların güvenliği

Bu etkinliği gerçekleştirebilmek için, geleneksel tarihi 
olan Mart ayından Haziran ayına alınması, süresinin 
dört günden altı güne uzatılması, oluşturulan Covid 
uyumlu davet ve ziyaretçi yönetim sistemi, hassaslıkla 
planlanmış bir hijyen ve virüs test konsepti - tüm bu 
önlemlerle birlikte, ziyaretçilerin ve çalışanların güven-
liği, bu bağlamdaki karar verme sürecinde ön planda 
yer aldı.

Teknoloji Günleri 2022’yi şimdiden heyecanla 
bekliyoruz

Juliane Hehl, “Ne yazık ki bu kez böyle oldu. Şu anki 
durum ne kadar talihsiz olsa da, tüm dünyanın nor-
mal etkinliklere ve ticaret fuarlarına yeniden kavuşacağı 
inancımıza sadık kalıyoruz. Teknoloji Günleri,  tüm sek-
törümüz için bir işaret görevi üstlenebilirdi, dolayısıyla 
etkinliği organize etmek ve gerçekleştirmek adına her 
türlü çabayı göstermiş olmamız önemliydi. Bu nedenle 
tüm plastik dünyasını, Mart 2022 tarihinde Lossburg’da 
düzenleyeceğimiz etkinliğimize içtenlikle davet ediyo-
ruz!” diyerek sözlerine son verdi.
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ürkiye’nin en büyük dokunmuş ve örülmüş 
plastik ambalaj üreticileri arasında yer alan 
Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş, 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020” liste-
sinde 297’nci sırada yerini aldı.

İSO’nun, şirketlerin üretim ve satışlarını dikkate alarak 
açıkladığı ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 2016’da 
448’nci, 2017’de 25 basamak yükselerek 423’ncü, 
2018’de 40 basamak yükselerek 383’ncü, 2019’da 
34 basamak yükselerek 349’ncu olan şirket bu kez 52 
basamak birden yükseldi.

Abdioğulları İSO 500’de 52 basamak yükseldi
Şirket plastik dokumadan tarımsal ve endüstriyel ambalajlamaya, teknik 
tarımdan teknik tekstile kadar uzanan geniş bir yelpazede birden fazla 

sektöre hitap ediyor.

Temelleri 1963 yılında Abdi Sütcü tarafından atılan, 
her yıl yeni yatırımlarla bölge ve ülke ekonomisine katkı 
sağlayan Abdioğulları A.Ş. plastik dokumadan tarımsal 
ve endüstriyel ambalajlamaya, teknik tarımdan teknik 
tekstile kadar uzanan geniş bir yelpazede birden fazla 
sektöre hitap ediyor. Yarım asrı aşan tecrübe ve bilgi bi-
rikimini, geleceğe dönük adımlarla büyüyerek devam et-
tiren şirket günümüzde 4 kardeş tarafından yönetiliyor.

Şirketlerinin başarısını değerlendiren Abdioğulları Yö-
netim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, hızlı yükselişlerinin te-
melinde çok çalışmak, üretmek, istihdam sağlamak ve 
ihracata odaklanmak olduğunu bildirdi.  Aynı zamanda 
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Adana Sanayi Odası (ADASO) ve 
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim 
Kurulu Üyesi de olan Salih Sütcü, 
üretimden kazandıklarını yine yatı-
rımlara dönüştürdüklerini söyledi. 

2020 yılında abcoFARM markası 
ile tarım sektörüne de girdiklerini 
belirten Salih Sütcü, Çukurova’da 
1000 dönüm alandaki narenci-
ye bahçesi yatırımının ardından 
870 dönümlük zeytin bahçesi ve 
Ereğli’de yer alan 1050 dönüm 
elma bahçesi projesi ile de toplam-
da 2920 dönüm alanda tarımsal 
üretim yaptıklarını belirtti.   

Adana Hacı Sabancı Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde yer alan 8 tesiste 
yaklaşık 1600 kişi istihdam ettik-
lerini vurgulayan Sütcü, “Sektörü-
müzdeki dünya trendlerini yakın-
dan takip ederek, ürün yelpazemizi 
günün ihtiyaçlarına göre genişleti-
yoruz” dedi.

Tarımda inovatif ürünler

Tesislerinde Polietilen hammadde-
sinden üretilecek sera örtüsünden 
solarizasyon, malç ve shrink palet 
örtüsüne, silaj filminden shrink 
ile laminasyon filme kadar çeşitli 
ürünleri ürün yelpazelerine dâhil 
ettiklerini belirten Salih Sütcü, bu 

ürünlerin özelliklerine de dikkati 
çekerek, şunları kaydetti:

“Böylelikle sera örtüsünde, uygun 
üretim reçeteleri ve müşteri talep-
lerine bağlı olarak güneşe karşı da-
yanıklılık, ışık ve sıcaklık kontrolü, 
rutubet tutmama, sislenme, kükürt 
ve klor kimyasallarına karşı direnç 
gibi özellikler sağlanabilecektir.”

Zararlılarla ilaçsız mücadele

Salih Sütcü, “Solarizasyon örtüsü-
nün” güneş enerjisinden faydalanı-
larak yapılan bir çeşit inaktivasyon 
yöntemi olduğunu ve tarım ilacı 
kullanılmadan topraktaki zararlı-
ların temizlenmesini sağladığını 
vurguladı. “Malç örtüsünün” ise 
toprak üzerine örtülerek, bitkinin 

toprak ile temasını engelleyip, te-
miz kalmasını sağladığını belirterek 
şöyle devam etti:

“Shrink palet örtüsü, tuğla, sera-
mik, beyaz eşya, şişe paketleme 
gibi sektörler başta olmak üze-
re birçok endüstride kullanmak 
mümkündür. Laminasyon filminin 
öne çıkan özelliği çok yüksek yü-
zey gerilimi ile yüksek tutkal tutma 
özelliğidir. Silaj filmi ise besi ve süt 
hayvancılığı yetiştiriciliğinde yemin 
saklama dönemi boyunca ürünle-
rin doğal besin değerini koruyup 
ve yüksek kaliteli besinler sağlıyor.”

Yenilebilir enerjiye yatırım

Bölge ve ülke ekonomisine değer 
katma gururu ile bundan sonraki 
süreçte de her koşulda üretmeye, 
istihdam sağlamaya ve ihracata 
devam edeceklerini belirten Salih 
Sütcü, “Abdioğulları A.Ş. olarak 
hem çevreyi koruma hem de ener-
ji maliyetlerini düşürmek amacıyla 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-
ni de kurduk. İlk yatırımımız olan 
1 MW’lık Güneş Enerjisi Santralini 
(GES) 2016 yılında devreye aldık. 
Yeni yatırımlarla GES gücünü önce 
3 MW’a, 2020 yılında ise toplam 
15 MW’a çıkardık” diyerek sözleri-
ne son verdi.
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ünya genelinde 650 bini aşkın endüstriyel ro-
bot ve 25 milyonun üzerinde toplam ürün ku-
rulumuyla sektörün önemli otomasyon üreti-

cilerinden olan FANUC, 2 Mayıs 2021 tarihinde İTÜ 
OTOKON (Kontrol ve Otomasyon) Kulübü ile bir vaka 
çalışması gerçekleştirdi. Etkinliğe başvuran öğrenciler 
arasından 30 kişinin katıldığı çalışmada FANUC Tür-
kiye Uygulama Mühendisi Emre Bekler, FANUC tek-
nolojileri hakkında bir sunum yaptı. Ardından FANUC 
robotlu üretim hatlarına yönelik 5 ayrı problem, grup-
lar halindeki öğrencilere sunuldu. Sonrasında önce-
den hazırlanan bir ROBOGUIDE simülasyon hücresi ve 
uygulama videoları ile var olan robotlu üretim hattını 
iyileştirme konusunda çalışmalar talep edildi. İyileştir-
melere örnek olarak da robot modeli seçimi, yerleşimi, 
kapasite seçimi, cycle time, makine besleme uygula-
maları gibi konular yer aldı. Sorunun çözümü için en 
başarılı yöntemi uygulayan öğrenci grubu 1350€ de-
ğerinde FANUC Akademi sertifikalı robot programla-
ma eğitimine hak kazandı.

“Sahada karşılaşılan konuları öğrencilerle 
buluşturmayı hedefliyoruz”

İTÜ OTOKON Kulübü’nün düzenlediği etkinlikleri ya-
kından takip ettiklerini belirten FANUC Türkiye Genel 
Müdürü Teoman Alper Yiğit, beyin fırtınası gerçekleş-
tirilebilen vaka çalışmalarının öğrencilere faydalı oldu-
ğunu söyledi. Yiğit, sözlerine şöyle devam etti: “Öğ-

FANUC’tan İTÜ öğrencilerine yönelik 
vaka çalışması etkinliği

Etkinlikte FANUC robotlu üretim hatlarına yönelik 5 farklı problem, 
gruplar halindeki öğrencilerin çözümüne sunuldu.

renciler problemlere cevap bulmak için çalışırken, bir 
yandan da sahadaki gerçek sorunlara şimdiden çözüm 
üretme fırsatı yakaladı. Bu etkinliğin bir diğer önemli 
noktası ise uyum içerisinde birden fazla probleme yöne-
lik çözüm üretmek, hemfikir olmak ve bunu da bir su-
numa dökerek ekip sözcüsü aracılığıyla profesyonellere 
anlatmak. Bu mini yarışma sonucunda kısa sürede en 
iyi çözümü getiren ekip, FANUC’un temel seviye robot 
programlama eğitimi ile hem kendini geliştirme imkanı 
bulacak hem de bu eğitimin sertifikasını özgeçmişine 
dahil edecek. FANUC olarak endüstriyel robot uygula-
maları alanında mühendislerin sahada sık karşılaştığı ve 
çözüm getirmek üzere projeler ürettiği konuları öğren-
cilerle buluşturmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”
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lariant dünyanın ilk sanal Otomobil Renk Yapı-
landırıcısını tanıttı. Yenilik, Otomotiv Tasarım 
Tonları 2025 Trend Kitapçığı eşliğinde duyu-

ruldu.

İki yılda bir yayınlanan Trend Kitapçığı’nın bu sene ilk 
kez interaktif dijital bir versiyonunun da mevcut oldu-
ğu belirtildi. Küreselleşme sayesinde 20 yıl öncesine 
nazaran renk tercihlerinin dünya çapında tek tip bir 
hal aldığını gözler önüne seren Trend Kitapçığı, ke-
sintisiz 10 yıldır göz bebeği olan beyaz renginin 2020 
yılında da ‘en çok tercih edilen renk’ unvanını korudu-
ğunu ortaya koydu. Kitapçıktaki bir başka veriye göre 
ise COVID-19 etkisiyle insanlar daha çok neşe, güzellik 
ve kültürel paylaşım gibi temaları hatırlatan renklere 
yönelmeye başladı. 

Clariant Otomotiv Boya Bölümü Teknik Müdürü Bern-
hard Stengel-Rutkowski konu ile ilgili şunları söyledi: 
“’Renk kültürle buluşuyor’ temasına odaklanan 2025 
Trend Kitapçığı, renklerin hayatımıza getirdiği ilhamı 
ve duyguyu keşfetmemize yardımcı oluyor. Çok çeşit-
li renk gruplarında parlak tonların ve metal efektlerin 
öne çıkacağını öngörüyoruz.” 

Clariant, öne çıkacak olan bu renk gruplarını ise şu şe-
kilde sıraladı; iş yolculuğu sırasında keyif verecek ton-

Clariant, otomotiv endüstrisinde renk trendi 
öngörülerini açıkladı

ların bulunduğu Her Gün Yenilen, gezegende barışçıl ve 

sürdürülebilir bir ortak var oluş için nazik renkler içeren 

Değer-odaklı Kültür, açık görüşlülüğü ve özgüveni ifade 

eden tonlar içeren Hızlı ve Meraklı, ve çığır açan, ku-

rallara uymayı reddeden cesur renkler içeren Gökkuşağı 

Köprüsü.

Clariant’ın yepyeni Otomobil Tasarım Tonları 2025 Trend 
Broşürü’nün kapağı. (Görsel: Clariant)
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Geleneksel formül bilgisinin sınır-

larını zorlayan Clariant’ın organik 

pigmentleri, yeni teknolojilerin be-

raberinde getirdiği boya formülle-

rinde yaşanan güçlüklerden bazıla-

rını çözmeye yardımcı oluyor. 

Bu güçlükler arasında metalik 

efektli pigmentlerle renkli orga-

nik pigmentlerle birleştirildiğinde 

parlak tonların ortaya çıkması ya 

da kızılötesi yansımalar kullanıla-

rak koyu renkli araçların otonom 

araçlarıda bulunan LIDAR güvenlik 

teknolojisi tarafından nasıl daha 

iyi algılanabilir hale getirilebileceği 

gibi başlıklar yer alıyor. 

Renkler parmaklarınızın ucunda 

Clariant Trend Kitapçığı’nın sanal 

versiyonu ile birlikte ilk kez yepyeni 

online ve interaktif Otomobil Renk 

Yapılandırıcısı’nı da piyasaya sürü-

yor. Bu sayede müşterilere otomo-

bil boyama amaçlı 28 yeni trend 

renk tonundan oluşan bir koleksi-

yon sunuluyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Sten-

gel-Rutkowski, “Trend renkler sa-

nal ortamda seçilerek spor otomo-

billerden aile boyu panelvanlara 

kadar farklı otomobil modellerine 

uygulanabiliyor. Ayrıca bunları 

nötr manzara, gün batımı, kent 

manzarası veya kızılötesi görüş 

gibi çok farklı ortam şartlarında da 

görüntülenebiliyor. Bu görüntüle-

meyi mümkün kılmak için Clariant 

olarak boyalı bir paneli taradıktan 

sonra buradan elde edilen verileri 

görselleştirme yazılımına uygun 

olacak bir formata çevirdik. Oto-

mobil Renk Yapılandırıcısı ayrıca, 

kullanıcıların kişisel verilerini pay-

laşmalarına gerek olmadan, en 

sevdikleri renkleri kişisel bir broşür-

de toplamalarına olanak sağlıyor.” 

Otomobil Renk Yapılandırıcısı’nı 

kullanıma sunan Clariant pigment 

ve renk formülleri alanındaki uz-

manlığını kullanıp trendlerin pe-

şine düşerek elde ettiği tonları 

dijital ortama taşıdı. Clariant’ın 

organik Otomotiv Boyası pigment-

leri serisini, özellikle de öne çıkan 

Hostaperm® Kahverengi HFR 01, 

Hostaperm Mavi BT-729-D ve Hos-

taperm Mavi BT-728-D tonlarının 

yeni altın rengi, turuncu, kırmızı ve 

siyah efekt pigmentleriyle nasıl si-

nerji oluşturduğunu dijital ortam-

da görmek mümkün. 

Her Gün 
Yenilen

Değer-odaklı 
Kültür

Hızlı ve 
Meraklı

Gökkuşağı 
Köprüsü

Clariant, Otomobil Tasarım Tonları 2025 Trend Broşürü’nde, güncel hareket 
trendleriyle sinerjiye giren renk formüllerini öngörüyor. (Görsel: Clariant)
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ürkiye’nin atık ithalatında Avrupa’nın ilk sıra-
sında yer alması gündemdeki yerini koruyor. 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), konuy-

la ilgili bir açıklamada bulundu. ASD Başkanı Zeki 
Sarıbekir’e göre geri dönüşüm sektörünün geliştiril-
mesi için bu konuda herkesin bilinçlenmesi gerekiyor. 
Atıklar kaynağında ayrı biriktirilerek ve yerel yönetim-
ler tarafından ayrı ayrı toplanarak kaliteli geri dönü-
şüm sağlanabilir.

“Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, döngüsel 
ekonomi ve yeşil mutabakat ana gündemimiz”

Atıkların yerel yönetimler denetiminde ayrı ayrı toplan-
ması gerektiğini ifade eden ASD Başkanı Zeki Sarıbekir 
konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri, döngüsel ekonomi ve yeşil muta-
bakat konuları ana gündemimiz olmalı. Türkiye’nin iti-
barı için bu konular büyük önem taşıyor. Sürdürebilir 
kalkınma hedefleri kapsamında bizim için en önemli 
olan nokta ‘Sorumlu tüketim ve üretim’ konusu. Ülke 
olarak üretim ve tüketim döngüsünde bu çerçevede 
yol almalıyız. Türkiye, AB ülkelerin atıklarını en fazla 
ithal eden ülke olamaz, olmamalı. Karbon ayak izi, 
döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat yenidünya dü-
zeninde belirleyici unsurlar olacak. İhracat, üretim ve 
istihdam odaklı çalışan ambalaj sektörü olarak bu du-

 “Atık ithalatını 3-4 yıl içerisinde sıfıra indirmeliyiz”
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, son günlerde 

gündeme gelen atık ithalatı ile ilgili net bir değerlendirmede bulundu: 
“Tıpkı Çin’in yaptığı gibi atıkların ithalatını kademeli olarak azaltıp,              

3-4 yıl içinde sıfıra indirmeliyiz.”

Zeki Sarıbekir 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı 



ruma şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu 
durum, Türkiye’nin toplam ihraca-
tını da olumsuz etkileyebilir” ifade-
lerini kullandı. 

Avrupa’ya ihracatta kilit nokta: 
Yeşil Mutabakat

Ambalaj üretiminde ‘Sürdürülebi-
lirlik’ ve ‘Çevre’ faktörlerinin belir-
leyici olduğunun altını çizen Zeki 
Sarıbekir şu ifadelerde bulundu: 
“Ülke ekonomisine ve çevreye kat-
kıda bulunmak için ambalajın geri 
dönüşümü oldukça önemli. Amba-
lajlar çöp değildir, aksine ekonomi 
yaratan malzemelerdir. Üretimi-
mizde girdi olan geri dönüştürül-
müş plastiği de ithal ediyoruz. Ül-
kemizin geri dönüşüm altyapısını 
kuvvetlendirerek söz konusu itha-

latı zaman içerisinde sıfıra indirme-

liyiz.  Kendi atıklarımızın dönüştü-

rülmesi ekonomimize büyük katkı 

sağlar. Diğer yandan sürdürülebilir 

bir çevre için Avrupa Yeşil Mutaba-

katı (European Green Deal), Dön-

güsel Ekonomi ve Geri Dönüşüm 

vizyonunu gündemimizde tutu-

yoruz. Avrupa Birliği de 2050’de 

iklim nötr hedefi çerçevesinde Av-

rupa Yeşil Mutabakatı’nı kademeli 

olarak hayata geçirmeyi hedefliyor. 

ASD olarak bizler de karbonsuz 

ekonomiye geçiş sürecini yakından 

takip edecek, üzerimize düşenleri 

yerine getirerek elimizden gelen 

desteği önümüzdeki dönemde de 

sektörümüze sunmayı sürdürece-

ğiz.”
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ras Holding, Türk kimya sanayinin teknoloji 
tedarikçilerinden olan GEA Türkiye’nin tek-
nolojik alt yapı desteğiyle Tekirdağ Ergene’de 

toz polimer üretim tesisi yatırımı gerçekleştiriyor. Veli-
meşe Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak tesis yak-
laşık 17.000 m2’lik bir alanda üretim yapacak. Tesiste 
ağırlıklı olarak yapı kimyasalları sektöründe kullanılan 
ve önemli ithalat kalemlerinden biri olan toz polimer 
üretimi gerçekleştirilecek.

Uras Holding, 20 yılı aşkın süredir bünyesindeki şir-
ketler aracılığıyla kimya sektörü ve tekstil boyaları/kim-
yasalları sektöründe üretim gerçekleştiriyor. Dünyanın 
önde gelen tekstil üreticileriyle çalışan holding kendi 
boyalarını, hammaddelerini ve bağlayıcılarını üreten 
az sayıdaki üreticiden biri.  

Uras Holding, proje alt yapısı GEA Türkiye tarafından 
hayata geçirilecek toz polimer tesisi için yaklaşık 15 
Milyon Euro tutarında bir yatırım öngörüyor. Özellikle 
inşaat sektörü yapı kimyasalları sektöründe önemli bir 
girdi olan toz polimer üretimine yapılacak bu yatırım-
la birlikte, ithal ürünlere alternatif yüksek kaliteli yerli 
üretim alternatifi sunulacak. Dışa bağımlılık azaltılarak 
orta vadede ihracata geçilmesi hedefleniyor.

Tesisin altyapı çalışmalarının başlaması nedeniyle Uras 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özavşar ve 
GEA Türkiye Sıvı ve Toz Teknolojileri Bölüm Başkanı 
Burak Pabuçcuoğlu’nun katılımıyla bir imza töreni 
düzenlendi. Törende konuşan Uras Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Özavşar, GEA Türkiye’nin tek-
nolojik alt yapı desteğiyle, toz polimer gibi özellikle 
inşaat sektörü açısından kritik önem taşıyan bir mal-
zemenin yerli ve üstün kaliteli üretimini gerçekleştire-

cek bir tesisi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını 
belirtti. Özavşar, Uras Holding’in büyümesine önemli 
bir katkı sağlamanın yanı sıra yakın gelecekte önemli 
bir ihracat kalemine dönüşmesini de hedefledikleri toz 
polimer tesisi yatırımının açılacak istihdam olanakla-
rıyla da ekonomiye katkıda bulunacağını belirtti.

GEA Türkiye Sıvı ve Toz Teknolojileri Bölüm Başkanı 
Burak Pabuççuoğlu, Uras Kimya ile yeni bir “Spray 
Dryer” püskürtmeli kurutucu tesisi kurulum anlaşması 
yapmaktan çok memnun olduklarını belirtti. 

GEA Niro dizaynı püskürtmeli kurutucu tesisleri, tek-
nolojik üstünlükleri nedeni ile kimya sanayinde özel-
likle tercih ediliyor. 

Haziran 2021’de inşaatına başlanacak tesisin Haziran 
2022’de tamamlanması planlanıyor.

Uras Holding’ten 15 Milyon Euro’luk yatırım hamlesi
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ovid-19 pandemisiyle birlikte üretimde esnek-
lik ve sürdürülebilirlik her zamankinden daha 
büyük önem taşıyor. Bunu fark eden üreticiler 

insandan bağımsız, kesintisiz üretimin çıkış kapısı ya-
pay zekâ ve otomasyona yöneliyor. Yapay zekâ ve oto-
masyon temelinin cobot’lara dayandırılması gerektiği-
ni vurgulayan Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke 
Müdürü Kandan Özgür Gök, yapay zekâ ve nesnele-
rin internetine entegre olabilen cobot’ların önemine 
değinerek, kesintisiz ve verimli bir üretim için atılması 
gereken adımları açıkladı. 

Pandemi döneminde üretimin kesintiler yaşadığını 
ya da tümüyle durduğunu belirten Gök, cobot’ların 
bugün birçok sektörde insanlarla yan yana çalışarak 
kesintisiz üretimde yer aldığını, yapay zekâ ve otomas-
yon temelli gelecek üretimin de cobot’lara dayandırıl-
ması gerektiğini söyledi.

“Yüzde 500’e varan verim artışı sağlanabilir”

Üretimde esnekliğin, yapay zekâ ve otomasyonla sağ-
lanabileceğini savunan Gök, “Dünyanın birçok ülke-
sinde tamamen insana dayalı üretim modeli yerini 
robot ve yapay zekâlı üretime bırakıyor. Hammadde-

nin fabrikaya gelişinden son ürüne kadar tüm süreç-
ler yine otomasyonla sürdürülüyor. Böylece üretimde 
insan hatası ya da duygularına bağlı aksamaların da 
önüne geçiliyor. Endüstri 4.0’ın da temeli olan mo-
delde; yapay zekâ ve otomasyon sistemleriyle entegre 
olabilen, kamera, sensör ve özel yazılımlarla üretim ya 
da sürece özel eklentiler yapılabilen cobot’ları da dahil 
ederek üretimde yeni bir döneme geçebiliriz. Her za-
man yüksek hassasiyet ve kalitede çalışan cobot’larla 
üretimde yüzde 500’e varan verim artışları sağlayabi-
liriz” diye konuştu.        

“Üretiminin Endüstri 4.0’a geçişindeki en önemli 
koz olabilir”

Cobot’ların son derece kolay kurulduğunu ve yeni bir 
görev için kolayca programlanabildiğini de aktaran 
Gök, “Cobot’lar son derece az bir alanda çalışabiliyor, 
birçok yeni teknoloji ve entegrasyona izin veriyor. Bu 
da yeni taleplerin yeni bir yatırıma gerek kalmaksızın 
tüm süreçlerin yönetilmesine imkân tanıyor. Yapay 
zekâ, nesnelerin interneti ve otomasyona hızlı bir geçi-
şe zemin hazırlıyor. Tüm bu özellikleriyle cobot’lar, ül-
kemiz üretiminin Endüstri 4.0’a geçişindeki en önemli 
koz olabilir. Bu kozu kritik sektör ve sanayilerde kulla-
narak Türkiye’yi üretimde merkez üssüne dönüştüre-
biliriz” dedi. 

Üretim ve hizmet alanında da çalışabiliyor

Cobot’lar üretim ya da hizmet fark etmeksizin tüm 
sektörlerde yüksek hassasiyet ve titizlikle çalışabiliyor. 
Salgınla artan hijyen hassasiyetinde de büyük katkılar 
sağlıyor. Gıda, sağlık ve ilaç sanayisi gibi hijyenin son 
derece kritik olduğu sektörlerde bulaş riskini sıfırlıyor. 
Tak çalıştır üretime başla konseptiyle üretimde kuru-
lum kesintilerini de en aza indiren cobot’lar, 15 ve 17 
güvenlik seviyesiyle insanlarla yan yana ve güvenle ça-
lışabiliyor.

Esnek üretim, yapay zekâ ve cobot’larla sağlanabilir  
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Polinas ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı

ıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren 
ambalaj sektörünün öncü şirketi Polinas, üre-
tim yaptığı üç farklı lokasyondaki tüm tesisleri 

için ‘Sıfır Atık Belgesi’ almayı başardı. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın, kendi tesislerinde sıfır atık yönetim 
sistemini kuran ve işleten firmalara verdiği Sıfır Atık 
belgesi; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli 
kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçi-
rilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize 
edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağın-
da ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması sü-
reçlerini kapsıyor. Sürdürülebilirlik konusunda önemli 
çalışmalara imza atan Polinas, 190 bin m2 alanda ku-
rulu üç ayrı lokasyonunda yer alan tüm tesisleri için 
almaya hak kazandığı Sıfır Atık Belgesi ile çevreye du-

yarlı üretim konusunda ambalaj sektöründe önemli bir 
farkındalık oluşmasına da katkı sağlayacak. 

Önaldı: “Çevreye saygılı bir anlayışla büyüyoruz” 

‘İsrafsız şirket’ olma hedefi doğrultusunda, sürdürü-
lebilirlik projelerine büyük önem verdiklerini söyleyen 
Polinas CEO’su Faik Önaldı, “Faaliyetlerimizin her aşa-
masında çevreye saygılı bir üretim anlayışını benimsiyo-
ruz. Son yıllarda Polinas’ta tesislerimizden çıkan toplam 
atıklarımızın azaltılması amacıyla geliştirdiğimiz proje-
lerle geri dönüşüme önemli katkılar sağladık. Şimdi de 
üç ayrı lokasyondaki tesislerimiz için Sıfır Atık Belgesi 
almaya hak kazanarak, sürdürülebilirlik konusundaki 
projelerimize aralıksız devam ediyoruz” dedi. 
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ırmızı et, mikrobiyolojik olarak çabuk bozu-
labilen bir gıda ürünü. Özellikle yaz ayların-
da artan hava sıcaklıkları, kırmızı etin sakla-

ma koşullarını daha da zorlaştırıyor. Bu anlamda el 
değmeden üretilen paketlenmiş et ürünleri tüketiciye 
daha çok güven veriyor. Geleneksel kasaplık anlayışını 
inovasyonla birleştiren ve Türkiye’yi paketlenmiş kırmı-
zı et ürünleri ile tanıştıran Bonfilet’in COO’su ve Gıda 
Mühendisi Kemal Bozkuş, kırmızı etin yaz aylarında 
da gönül rahatlığıyla tüketilmesi için tüm ürünlerinde 
titizlikle uyguladıkları ambalajlama teknolojilerini tü-
keticiyle paylaşıyor.

Türkiye’nin AB normlarındaki et üretim tesisine sahip 
olan Bonfilet, otomasyona dayalı kapsamlı üretim 

Bonfilet ürünlerinde dünyada trend olan 
ambalajlama teknolojilerini kullanıyor

modeliyle güvenli kırmızı eti tüketicisiyle buluşturuyor. 
Üretim süreçlerinin tamamının, alanında uzman vete-
riner hekimler ve gıda mühendisleri tarafından sürek-
li denetim altında tutulan Bonfilet ürünlerinin, üretim 
aşamasından raflarda yerini alana kadar geçen sürede 
tüm detaylarıyla dikkatlice ele alındığı belirtiliyor. Yaz 
aylarında kırmızı et tüketiminde özellikle hassas olun-
ması gerektiğini vurgulayan Bonfilet’in COO’su ve Gıda 
Mühendisi Kemal Bozkuş “Türkiye’nin AB normlarındaki 
ilk et üretim tesisi olan Bonfilet Et Üretim Tesisleri’nde; 
Spiral Freezer, MAP, Vakum ve SkinPack gibi dünyada 
trend olan son ambalajlama teknoloji sistemlerini kulla-
nıyoruz. Ürünlerimizin hammadde evresinden paketlen-
mesine, ambalajlanıp soğuk zincirin korunduğu lojistik 

Kemal Bozkuş / Bonfilet COO ve Gıda Mühendisi 
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sevkiyatına kadar tüm aşamala-
rında teknolojiden yüksek oranda 
faydalanıyoruz” ifadelerinde bulu-
nuyor.

Sağlıklı ve güvenilir gıda anlayı-
şı ile teknolojik alt yapıya yönelik 
önemli yatırımlar yaptıklarını belir-
ten Kemal Bozkuş “Ambalajlama 
teknolojilerimizin tümü %100 gıda 
güvenliğine sahip. Dünya standart-
larında bir işleyişi devam ettirebil-
memiz için bu yönde yatırımlarımız 
süreklilik arz ediyor. Gıda güvenliği 
kurallarına yüksek düzeyde dikkat 
ederek ürettiğimiz etin, vücudu-
muzun temel ihtiyacını karşılaya-
bilecek kalite ve değerde olması-
na dikkat ediyoruz. Besin değerini 
kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal 
ve mikrobiyolojik açıdan temiz ve 
bozulmamış gıda sunuyoruz. Tüm 
üretim süreçlerimizi sürekli olarak 
denetim altında tutuyoruz. Tüketi-
cilerimiz Bonfilet ile yaz aylarında 
da güvenilir kırmızı ete ulaşıyor” 
diyor.

Bonfilet’in güvenilir 
ambalajlama teknolojileri ile 
tüketicinin içi rahat

Türkiye’nin önde gelen et üretici-
lerinden Bonfilet, et endüstrisinde 
kaliteyi korumanın öneminin bilin-

ciyle hareket ediyor. Gıda mühen-
disi Kemal Bozkuş etin kalitesini 
koruyan paketleme süreçlerini de-
taylandırırken “Geleneksel kasaplık 
anlayışını inovasyonla birleştiren 
markamızın ürünleri öncelikle -45 
°C’lik Spiral Freezer içerisinde ani 
şoklama ile donduruluyor. Dondu-
rulmuş ürünler otomatik makineler 
ile el değmeden paketlenerek -18 
°C’lik depolara alınıyor. Üründeki 
kimyasal, mikrobiyolojik olayları 
engelleyerek bozulmayı kontrol 
altına almak ve ürünün raf ömrü-
nü uzatmak için kullanılan MAP 
(Modified Atmospher Packing) 
teknolojisi sayesinde son tüke-
tim tarihine kadar ürünün tazeliği 
muhafaza edilebiliyor. Üretimde 
kimyasal katkılar ve koruyucular 
kullanmadan, gıdanın etrafını sa-
racak atmosferin değiştirilmesi ile 
elde edilen MAP teknolojisinde, 
O2 (Oksijen), CO2 (Karbondioksit) 
gazları kullanılıyor” ifadelerinde 
bulunuyor.

Kemal Bozkuş, aerobik bozulma-
lara neden olan mikroorganizma 
ve oksijen kaynaklı bozulmaları 
azaltmak amacıyla kullanılan va-
kum ambalajlama teknolojisinin et 
endüstrisinde kalitenin korunması 
ve raf ömrünün uzatılması amacıy-

la en sık kullanılan yöntemlerden 
biri olduğunu belirtiyor. Bozkuş, 
bu teknolojinin gaz geçirimsiz veya 
amaca göre belirli düzeyde gaz ge-
çirgenliğine sahip bir ambalaj içe-
risindeki havanın, belli bir basınç 
altında vakum yoluyla uzaklaştı-
rılması ve yerine herhangi bir gaz 
doldurmadan paketin kapatılması 
işlemi olduğunu söylüyor. Skinpack 
teknolojisinin ise sabit gramajlı ve 
tekli paketleri ambalajlamada kul-
lanıldığını belirten Kemal Bozkuş 
“Sızdırmazlık için uygulanan dü-
şük sıcaklık sayesinde hassas pro-
teinlerin dokusu ve besin değerleri 
korunuyor. Skinpack’in ekonomik, 
dayanıklı ve kaliteli koruyucu özel-
liği ile operasyonel verimliliği sağ-
layan vakumlu ambalajı sayesinde, 
plastik atığından %40’a kadar ve 
toplam paketleme malzemesinden 
%4’e varan oranda tasarruf sağlı-
yoruz. Skinpack teknolojisi ürünün 
paket içinde ezilmesini önlüyor, 
paketin sunumunu iyileştiriyor ve 
damlama yapmadan dikey görün-
tüye izin veriyor. Porsiyon kontro-
lünde en üst düzeyde fayda sağla-
yan Skinpack teknolojisi sayesinde, 
Bonfilet tüketicileri kırmızı eti yaz 
aylarında da gönül rahatlığıyla 
öğünlerinin bir parçası haline geti-
rebilir” açıklamalarında bulunuyor.
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RTS Robotics Firma Sahibi Tayfun Kesimoğlu:
“Ülkemizde 400 adetten fazla endüstriyel 
robotun satış ve kurulumu ile ilgili hizmet 

sağlamış bulunmaktayız”

Deneyimli mühendisler tarafından 2010 yılında İstanbul’da kurulan 
RTS Robotics endüstriyel robotik uygulamaları alanında faaliyet 

gösteriyor. Müşterilerinin nezdinde güvenilir ortak olmaya büyük 
önem veren şirket yürüttüğü projeleri sadece Türkiye’de değil 
aynı zamanda yurtdışı pazarlarda da gerçekleştirmek istiyor. 

Firmaları hakkında bilgiler aldığımız RTS Robotics Firma  Sahibi                            
Sayın Tayfun Kesimoğlu: “Yakın gelecekte, sistem entegrasyonu 
yanında kendi özgün ürünlerimizle de pazarda rekabet etmeyi 

hedefliyoruz” diyor.
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Öncelikle okurlarımıza kısaca 
kendinizden ve profesyonel  
öz geçmişinizden    
bahsedebilir misiniz?

1979 İstanbul doğumluyum. Kı-
rıkkale Üniversitesi Mekatronik 
bölümünü bitirdikten sonra iş ha-
yatımın başında iki sene elektro-
nik tasarım ile ilgili çalıştım. Daha 
sonra robotik sektörüne yöneldim. 
2011 yılından beri kendi firmamda 
robotlu otomasyon sistemleri en-
tegrasyon işlerini yürütmekteyim.

RTS Robotics’in kuruluş 
aşamaları ve gelişim süreci 
hakkında bilgi verir misiniz?

Firmamız faaliyetine robot ve bağlı 
birimlerin bakım, servis ve kurulum 
işlerini yapmak amacı ile kurulmuş-
tur. İlerleyen süreçlerde müşteri ta-
lepleri ve piyasa şartlarından dolayı 
robot satış ve anahtar teslim proje 
koluna yönelmiştir. Şu anda ülke-
mizde 400 adetten fazla endüstri-
yel robotun satış veya kurulumu ile 
ilgili hizmet sağlamış bulunmakta-
yız.

Ürün yelpazeniz ve plastik-
ambalaj sektörüne yönelik 
sunduğunuz çözümleriniz 
nelerdir?

Müşteri talebi doğrultusunda talep 
gelebilecek hat sonu otomasyonu 
işleri için anahtar teslim projeler 
üretebiliriz. Örnek olarak, makine 
yükleme boşaltma, kutulama ve 
paletleme projeleri ile, etiketleme 
çözümleri geliştirebiliriz.

Robotlarınızın öne çıkan 
teknik özellikleri, avantajları 
ve farklılıkları hakkında neler 
söylersiniz?

Verimlilik, hız, kalite, gibi kısa bir 
tanım yapabilirim. Her uygulama 
için seçilecek olan robotun farklı 
özelliklerde olması ve robot hari-
cinde yardımcı birimlerin seçiminin 
iyi yapılması, donanım ve yazılım 
anlamında doğru desteklenmesi 
şarttır. Bizde bunu en iyi şekilde 
yapmaya gayret etmekteyiz.

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

Müşteri odaklı bir firmayız. Satış 
öncesinde gelen talebe göre doğru 
maliyetlendirme ve doğru çözüm 
için en iyi tasarım ve teklifimizi ha-
zırlıyoruz. Müşterimizin gözünden 
kaçan detayları birlikte değerlendi-
rip ortak bir çözüm oluşturuyoruz. 
Müşteri memnuniyeti, bizler için 
hem satış öncesi hem de sonrası 
önem arz eder. Satış sonrasında da 
müşterimize en kısa sürede en kali-
teli servis hizmetini veriyoruz.

Özellikle üzerinde durduğunuz 
sektörler hangileridir?

Makine, Otomotiv, Beyaz eşya ve 
Gıda sektörü ile yoğun şekilde ça-
lışmaktayız.

Pazar payınızı artırma 
adına yurtiçi ve yurtdışında 
yürüttüğünüz çalışmalar 
nelerdir?

Firmamız gelişime açıktır. Yürüt-
tüğümüz Ar-Ge projeleri ile daha 
önce çözüm bulunamamış bazı uy-
gulamalar için yazılım ve donanım 
tasarımı ve üretimi yapmaktayız. 
Bunun dışında, robotlarımızı diğer 
otomasyon ürünleri ile de destek-
liyoruz.

Önümüzdeki dönemde hedef 
ve beklentileriniz nelerdir? 
Sırada yeni ürün, yatırım veya 
projeleriniz var mı?

Evet. Yeni geliştirdiğimiz ve boya-
ma işlemine özel hazırladığımız 
bazı robotlu sistemlerin tanıtımını 
bu yıl içinde yapmayı planlıyoruz.

RTS Robotics Türkiye robot 
pazarında kendini nerede 
konumlandırıyor? Firmanızı 
sektörünüzde öne çıkaran 
özelliklerinizden söz eder 
misiniz?

Firmamız, gelişmekte olan sektör-
de yıllardır kalite ve güven vizyonu 
ile yoluna devam etmektedir. Bu 
konuda yeri sağlamdır. Amacımız 
sürekli gelişerek kendimiz, sanayi-
cimiz ve ülkemiz adına daha başa-
rılı işler yapabilmektir.

2020 yılını firmanız ve sektör 
açısından değerlendirirseniz 
neler söylemek isterseniz?

Geçtiğimiz yıl malum şartlar açısın-
dan ülkemiz ve sanayimiz için zor 
bir yıldı. Ancak yine de geçtiğimiz 
yılı özel projeler ve hedeflerimize 
odaklanarak sorunsuz kapattık.
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ESNEK AMBALAJ

Çevreye duyarlı kompost ambalaj çözümü

lif, Türk Hava Yolları için döngüsel ekonomi 
yaklaşımını destekleyecek ve tek kullanımlık 
plastiklerin kullanımını azaltacak sürdürülebi-

lir bir ambalaj yapısı geliştirdi. 2018’de hayata geçen 
çalışma hava taşımacılığında ortaya çıkan plastik atık 
miktarını ve zararlı etkilerini azaltacak çevreci bir çö-
züm sunuyor.

Şirketin özelleştirilmiş ambalaj çözümü ElifNatty, 
2020 yılında tanıtılan “Elif Sürdürülebilir Eko Çözüm-
ler” ürün ailesine ait kompostlanabilir bir ambalaj 
filmi. Ürün tamamen veya kısmen yenilenebilir kay-

naklardan elde edilen biyobozunur polimerlere dayalı, 
yenilikçi biyoplastik alaşımlar ailesiyle formüle edilmiş 
çevreye duyarlı bir ambalaj çözümü.

ElifNatty, çevre kirliliği yaratacak maddeler salgılama-
dan, biyolojik bozunma ve kompostlama süreçleriyle 
çevreye duyarlı bir ambalaj yapısı sunuyor. Topraktaki 
elementlere ve mikro organizmalara maruz kaldığında 
biyolojik olarak bozunuyor. Ortamda görünür veya za-
rarlı bir tortu bırakmıyor ve enerji kullanımını azaltıyor. 
Geleneksel petrol bazlı ambalaj filmleri için bir alterna-
tif olarak öne çıkıyor.

Elif, Amenities Magazine tarafından düzenlenen The Amenities 
Initiative Ödülleri’nde ElifNatty ile “Sürdürülebilir Ambalaj Girişimi” 

kategorisinde Altın Ödül’e hak kazandı.
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POLİÜRETAN

ayatımızın vazgeçilmez bir parçasına dönü-
şen poliüretanlar beyaz eşyadan mobilyaya, 
yapı sektöründen giyime kadar her sektörün 

gelişimine destek oluyor. Otomotiv sektöründe de 
önemli bir yeri bulunan poliüratanlar, sektörde kon-
fordan tasarıma, dayanıklılıktan güvenliğe kadar bir-
çok performansın artırılmasına yardımcı oluyor.  

Türkiye’nin bakanlık onaylı özel poliüretan Ar-Ge mer-
kezine sahip Flokser Kimya şirketi de otomotiv sek-
törüne özel geliştirdiği poliüretan ürünleriyle konfor 
ve estetiği ön plana çıkaran yeni tasarımların ortaya 
çıkmasına öncülük ediyor. Sektör için poliüretan filtre 
sistemler, poliüretan integral sistemler ve poliüretan 
sünger sistemler sunan şirket, güvenlikten dayanıklı-
lığa kadar sektörün ihtiyacı olan birçok performansı 
karşılıma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Sektörün üretim sürelerini hızlandırıyor

Otomobil, ağır vasıta, iş makineleri gibi geniş bir kul-
lanım alanı bulunan poliüretan filtre sistemleri, hızlı 

Poliüretanlar otomotiv sektöründe konforu artırıyor

kalıp açma süresiyle Flokser Kimya’nın filtre üretiminde 
kullanılmak üzere geliştirdiği su bazlı poliüretanlar ola-
rak öne çıkıyor.

Yeni tasarımlara imkân tanıyor

Yüksek yırtılma dayanımı ve yumuşak hücre yapısına 
sahip poliüretan integral sistemleri, farklı yoğunluk ve 
sertlikte uygulanabilirliğiyle koltuk, direksiyon, kapı kol-
ları gibi farklı alanlarda kullanılabiliyor. Metreküp başına 
200 ila 250 kg kalıp yoğunluğu sunan sistemin, daya-
nıklı yapısıyla da otomotiv sektöründe yeni tasarımlara 
imkân tanıdığı belirtiliyor. 

Güvenliği üst sıralara taşıyor 

Otomotiv ve iş makineleri sektöründe oturma grupları-
nın üretiminde kullanılan poliüretan sünger sistemleri 
ise; yüksel elastikiyet ve düşük kalıcı deformasyonu ile 
sektörün konfor ihtiyacına çözüm sunuyor.  Kalıplana-
rak şekillendirilen, vakumlu deri, polyester ya da alümin-
yumla da uyum sağlayabilen sistemler, üstün yanmazlık 
özelliğiyle sektörde güvenliği üst sıralara taşıyor.  
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uPont Mobility & Materials, ter-
moplastikler için silikon master-
batch portföyünün tamamını 

MULTIBASE™ ürünleri olarak yeniden 
markalaştırdığını duyurdu. Yeni mar-
ka tüm eski Dow Corning silikon bazlı 
masterbatch ürünleri için geçerli olacak.

Bu girişimin, termoplastik malzemelerin 
genel performansını iyileştirmek, ge-
nişletmek ve güçlendirmek için dünya 
çapında kullanılan yüksek performanslı 
silikon masterbatch teknolojileri sağla-
ma konusunda 20 yıllık geçmişe sahip, 
son derece saygın bir Dow Corning şir-
keti olan MULTIBASE™‘in küresel mar-
ka bilinirliğine dayandığı belirtiliyor. 
Bu malzemeler aynı zamanda ambalaj, 
otomotiv, tel ve kablo, elyaf, tüketici ve 
endüstriyel dahil olmak üzere çok çeşitli 
ana sanayide kullanılabiliyor.

MULTIBASE™ markası, geliştirilmiş ve 
ticarileştirilmiş gelecekteki tüm DuPont 
silikon masterbatchler için kullanılacak. 
Marka değişikliği, bu endüstri ürünleri-

nin formülasyonunu, özelliklerini veya 
kalitesini etkilemeyecek. DuPont, aynı 
yüksek kaliteli silikon masterbatchleri 
aynı süreçleri kullanarak ve daha önce 
olduğu gibi aynı titiz standartları uygu-
layarak üretmeye devam edecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan DuPont 
Hytrel®, MULTIBASE™, Vamac® Global 
İş Lideri Jacek Madry, “Pazar trendleri, 
rekabet, yönetmelikler ve uygulamalar 
geliştikçe, polimer üreticileri, malzeme-
lerini bu değişen ihtiyaçlara göre uyarla-
mada sık sık yeni zorluklarla karşı karşıya 
kalıyor. MULTIBASE™ silikon bazlı katkı 
maddelerimiz, özellikleri genişletmek, 
işleme prosesi geliştirmek ve malzemeyi 
güçlendirmek için birçok seçenek sunu-
yor. Ayrıca müşterilerin yasal gereksi-
nimleri karşılamasına yardımcı olabile-
cek özellikler sunarak enerji kullanımını 
azaltıyor. Ayrıca son ürünlerin işlevini, 
estetiğini, kalitesini ve dayanıklılığını iyi-
leştiriyor” dedi.

Sunulacak en yeni masterbatch ürünü, 
çok katmanlı polietilen (PE) şişirilmiş 
film için MULTIBASE™ AMB-12235 
oldu. Bu masterbatch, film işlemeyi iyi-
leştirmek ve tutarlı kalite sağlamak için 
bir anti-blok ajanını uyumlu, kalıcı bir 
kayma katkısı ile birleştiriyor.

Gelecekteki DuPont MULTIBASE™ ürün-
leri, son kullanım uygulamalarının öm-
rünün uzatılması, enerji tüketiminin ve 
fire maliyetinin azaltılarak üretimin op-
timize edilmesi, geri dönüşümü destek-
lemek için formülasyon karmaşıklığının 
azaltılması gibi temel pazar trendleriyle 
uyumlu olacak.

MASTERBATCH

DuPont

DuPont silikon masterbatchlerini MULTIBASE™ 
ürünleri olarak yeniden markalandırıyor
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TOMRA Sorting Geri Dönüşüm Türkiye ve Ortadoğu 
Satış Müdürü Serkan Orhan 

“Yapay zekâ, derin öğrenme gibi teknolojileri 
geri dönüşüm sektöründeki günlük kullanıma 

uygun hale getirdik”

TOMRA Sorting Geri Dönüşüm, küresel geri dönüşüm ve atık yönetimi 
endüstrisi için sensör tabanlı ayıklama teknolojileri üretiyor. Geri dönüşüm 

sektöründe atık sınıflandırma uygulamaları için dünyanın ilk yüksek 
kapasiteli yakın kızılötesi (NIR) sensörünü geliştiren şirketin patentli 

teknolojileri sayesinde işletme maliyetleri azalıyor ve son ürün kalitesi 
artırılarak müşterilerin maksimum kazanca ulaşması sağlanıyor. Şirket 

olarak sürdürülebilirliğe ve döngüsel ekonomiye büyük katkı sunduklarını 
belirten TOMRA Sorting Geri Dönüşüm Türkiye ve Ortadoğu Satış 

Müdürü Sayın Serkan Orhan ile firmalarının yeni teknolojileri hakkında 
gerçekleştirdiğimiz röportajımızla sizleri baş başa bırakıyoruz.
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TOMRA Geri Dönüşüm hakkında 
kısaca bilgi verebilir misiniz? 

TOMRA olarak sensör bazlı ayıklama 
çözümlerimiz ile geri dönüşüm ala-
nında öncüyüz. Atık ve metal geri 
kazanımı sektörlerine yönelik sensör 
tabanlı ayıklama çözümleri sunuyo-
ruz. TOMRA ayıklama makinelerimiz, 
geri dönüşümün birçok alanında kul-
lanılıyor. Temel olarak atık ve metal 
geri dönüşümü şeklinde ikiye ayıra-
biliriz. Atık sektöründe evsel katı atık 
tesisleri, ambalaj atığı, kâğıt ayıklama 
ve PET, PE, PP gibi plastik grubu geri 
dönüşüm tesislerinde ve diğer bazı 
özel uygulamaları olan birçok alanda 
ayıklama makinelerimiz kullanılıyor.

Geri dönüşümü, çevre, doğal 
kaynaklar ve ekonomik 
açılarından değerlendirir misiniz? 
Ne gibi katkılar sağlıyor?

Gerek kaynakların etkili kullanılması 
ve ekonomik boyutu gerekse çevreye 
katkısı nedeniyle geri dönüşüm alanı, 
bugün ve gelecek için büyük bir öne-
me sahip. Daha fazla sürdürülebilirlik 
için sınırlı olan kaynaklarımızın en iyi 
şekilde kullanma yollarının tanımlan-
ması her şeyden önemli. Sürdürüle-
bilirliği sağlamak adına kaynakların 
değerlerini ve kalitelerini korumalıyız. 
Bu noktada geri dönüşümün katkısı 
büyük.

Doğa ve çevre açısından ise geri dö-
nüşümün zorunlu olduğunu söyle-
yebiliriz. Her yıl, üretilen tüm plastik 
ambalajların % 32’si doğaya atılıyor. 
Sadece Avrupa’da her yıl yaklaşık 
25,8 milyon ton plastik atık oluşu-
yor. Mevcut uygulamalara devam 
edilmesi durumunda 2050 yılına 
kadar okyanusta balıklardan daha 
fazla plastik olacağı öngörülüyor. Bu 
örnekler daha da çoğaltılabilir. Bu 
rakamlara baktığımızda geri dönü-
şümün sadece çevre için bile zorunlu 
olduğunu anlayabiliyoruz. 

Ekonomik açıdan baktığımızda ise 
aslında yine aynı tablo ile karşılaşıyo-
ruz. Gelişmiş geri dönüşüm tekno-
lojileri ile orijinal ham madde kalite-
sinde ürün üretmek mümkün. Hatta 
geri dönüştürülmüş plastiklerin, yerel 
ve uluslararası endüstriler için gide-
rek daha değerli bir ham madde hali-
ne geldiğini söyleyebiliriz. Çok küçük 
bir örnek vermek gerekirse bir teneke 
kutunun geri dönüşümü, işlenmemiş 
malzemelerden üretilmesine kıyasla 
% 95 daha az enerji ve su gerektiri-
yor. Birincil bakır üretimi ise bakırın 
geri dönüşümünden % 80-90 daha 
fazla enerji tüketimine neden oluyor. 
Yani gelişmiş teknoloji ile hem orijinal 
ham madde fiyatından daha uygun 
maliyetlerle üretim yapmak, hem de 
atığı azaltıp aynı zamanda çok daha 

az enerji tüketimi ile döngüsel eko-
nomiye katkı sağlamak mümkün. Es-
kiden geri dönüştürülmüş ham mad-
de, kalitesi düşük, ikinci sınıf olarak 
görülürken bugün dünyanın önde 
gelen ambalaj üretici firmaları, tekstil 
firmaları, marka sahipleri kendilerine 
geri dönüşüm ham madde kullanma 
hedefleri koyuyorlar. 

Sizce Türkiye, geri dönüşüm 
alanında nerede duruyor? 
Avrupa ve yakın coğrafyalar ile 
karşılaştırdığınızda Türkiye’deki 
geri dönüşüm sektörü için 
değerlendirmelerinizi alabilir 
miyiz?

Türkiye’de geri dönüşüm hızla iler-
leyen bir sektör. Bizim zaten ülke 
olarak bir geri dönüşüm kültürü-
müz olduğu kanaatindeyim. Kâğıt ve 
metal geri dönüşümü uzun süredir 
devam eden sektörler. Son 20 yıldır 
plastik geri dönüşümü ve evsel katı 
atık (çöp) tesisleri daha ön planda. 
Örneğin PET geri dönüşümünde ay-
lık yaklaşık 50.000 ton kapasitemiz 
var.  Bu rakam HDPE, PP ve LDPE’de 
çok daha fazla. Evsel atık üretimi, kişi 
başı yaklaşık 1,1 kg. Yıllık evsel atık 
üretimi, yaklaşık 33-35 milyon ton 
oluyor. Bu atıkların içerisinde yaklaşık 
yüzde 20 oranında geri dönüştürüle-
bilir malzeme bulunuyor. Evsel Atık 
ayıklama tesislerinde otomatik olarak 
ayıklanan kapasite ise henüz yüzde 
10’dan daha düşük seviyelerde.  Do-
layısıyla Türkiye’de her atık sahasında 
kurulacak otomatik ayıklama tesisle-
ri, ciddi bir potansiyel taşıyor.

Türkiye’de geri dönüşüm 
alanındaki otomasyon 
yatırımlarının yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz?

Dünya ile kıyasladığımızda çok kötü 
bir noktada değiliz ama gidilecek çok 
yolumuz var. Hayatımızın her alanın-
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da otomasyonun önemi artıyor. Çok 
değil 10 sene öncesine bile kıyasla 
hayatımızda çok farklı dinamikler 
var. Bunların birçoğu otomasyon ile 
ilgili. Geri dönüşüm sektöründe de 
otomasyonun hızla artacağına ina-
nıyoruz. Özellikle atık ayıklamada 
ağır çalışma şartlarının makineler için 
daha uygun olacağını, aynı zamanda 
gelişen yapay zekâ ile envanter oluş-
turma konusuna çok daha hızlı yol 
kat edebileceğimizi düşünüyoruz.

Öte yandan geri dönüştürülebilir 
malzemeler, tüm dünya pazarların-
da ilgi görüyor. Buradaki en önemli 
konu, son ürün kalitesinin üst dü-
zeyde ve sürdürülebilir olması. Bu 
noktada otomasyon, bizlere yardım-
cı oluyor. Değişken giriş malzemele-
rinde ve en yüksek kapasitelerde bile 
oluşabilecek son ürün değişkenlikle-
rinin önüne geçilip standart kalitede 
ürün çıkması sağlanıyor. Bazı konu-
larda ise insan gücü ile asla ulaşıla-
mayacak kalite standartları yakalanı-
yor. Örneğin plastik çapak ayıklama 
makinelerimiz, 2-12 mm arasındaki 
malzemeleri hem renk hem de poli-
mer cinsine göre ayıklıyor. Bu kadar 
küçük malzemeleri, yüksek kapasite-
lerde elle ayırmak mümkün değil. 

TOMRA’nın ayıklama makineleri, 
sektörün gelişimine ve katma 
değerli ürün sunulmasına nasıl bir 
katkı sağlıyor? 

Atık ayıklamanın her alanında, üre-
tilen kapasite, düşük fire, son ürün 
kalitesi ve emre amadelik önemlidir. 
Bazı sektörlerde sadece geleneksel 
ayıklama tekniklerine bağlı kalmak 
işin gelişmesinin önünde bir set oluş-
turuyor. TOMRA ayıklama makinele-
ri, hem çok uzun çalışma saatlerinde, 
zor şartlarda ve yüksek kapasitelerde 
çalışabiliyor hem de son ürün kalite-
sini güvence altına alıyor.

noktada geri dönüşüm sektörünün 
her alanına çok büyük iş düşüyor. 
Çünkü artan ambalaj, bize sadece 
atık olarak geri dönerse zaten büyük 
olan küresel atık sorunu katlanarak 
içinden çıkılmaz bir hal alacak. Diğer 
taraftan bu durumu, geri dönüşüm 
oranlarımızı arttırarak lehimize çevir-
mekte mümkün. Dolayısıyla aslında 
pandemi döneminde edinilen far-
kındalığın, geri dönüşüm sektörüne 
yatırım olarak döneceğini ön görebi-
liriz. 

Pandemi dönemi boyunca tek 
kullanımlık plastik kullanımı arttı. 
Bu durum eş zamanlı olarak 
geri dönüşüm hacminin artması 
gerektiğini mi gösteriyor? Sizce 
bu durum geçici mi yoksa bundan 
sonraki süreçte geri dönüşüm 
sektörünün önemi daha da mı 
artacak?

Herhangi bir ürünün geri dönüşüm 
hacminin artması için öncelikle uy-
gun bir şekilde toplanması, ayıklan-
ması ve ilgili geri dönüşüm tesisine 
ulaştırılması gerekiyor. Maalesef 
sadece kullanım oranı arttığı için 
geri dönüşüm oranı da aynı oranda 
artmıyor. Tek kullanımlık plastikler, 
iyi düşünülmesi gereken bir konu. 

TOMRA, teknoloji liderliği ile daha 
önce çözümü olmayan konularda 
en son trendlerin yakalanmasına 
yardımcı oluyor. Böylece tesislerin 
dünyada çok hızlı ilerleyen trendlere 
uyum sağlamasını mümkün kılıyor. 
Patentli teknolojileri sayesinde iş-
letme maliyetlerini azaltıyor ve son 
ürün kalitesini arttırarak müşterile-
rinin maksimum kazanca ulaşmasını 
sağlıyor.

Genel olarak baktığımızda 
pandemi dönemi, geri dönüşüm 
sektörünü nasıl etkiledi?

Covid 19 pandemisi, tüm alanlar-
da olduğu gibi geri dönüşüm sek-
törüne de etki etti ve edecek. Kısa 
vadede geri dönüşüm sektöründeki 
birçok alan çalışmalarına devam 
edebildi. Evsel katı atığa bağlı bazı 
sektörlerde ham madde, sokak top-
layıcılarına fazla bağımlı olduğu için 
sıkıntılar yaşandı. Bu durum da bi-
zim için geri dönüştürülebilir ham 
maddelerin tedarik zinciri konusun-
da daha çok düşünmemiz gerektiği-
ni hatırlattı.  

Uzun vade de ise her türlü ambalaj 
ve tek kullanımlık plastik tüketimi-
nin daha da artacağı gözüküyor. Bu 
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Bir taraftan hızlı tüketim sürecinin 
önemli bir parçasını oluşturuyor ve 
atık oranlarının artmasında ciddi bir 
payı var. Diğer taraftan ise hijyenik 
olarak güvenilen bir ürün. Burada 
yine sorunun plastiğin kendisinden 
ziyade ona nasıl davrandığımız ol-
duğunu görüyoruz. Örnekteki tek 
kullanımlık plastikleri hızlı bir şekilde 
geri dönüştürebilirsek hem doğayı 
kirletmemiş oluruz hem de hijyen 
standartlarımızı düşürmeyiz.

Pandeminin bir diğer yansıması 
ise sürdürülebilirliğe olan 
talebin artışı oldu. Sizin ürün ve 
çalışmalarınız ile sürdürülebilirliğe 
nasıl bir katkınız oluyor? 

TOMRA Grup olarak iş kollarımızın 
hepsi sürdürülebilirliğe ve döngü-
sel ekonomiye büyük katkı sunu-
yor. TOMRA Grup, bu konuda tüm 
Dünya’da öncü olmaya çalışan bir 
firma. TOMRA, ambalaj ve ürünle-
rinin geri dönüştürülebilirliğini ar-
tırmak için değer zincirindeki global 
oyuncularla birlikte çalışıyor. Dön-
güsel ekonominin gelişmesine ve 
Kaynak Devrimine Önderlik etme 
misyonumuza olan güçlü bağlılığı-
mız, yeni teknolojiler geliştirmede 
önemli bir oyuncu olmamızı sağlıyor, 
örneğin HolyGrail2.0 projesine katılı-
yoruz. Ayrıca geri dönüşüm sektörü-
nün oluşacak hacim büyümesine de 

uyum sağlaması gerekiyor. TOMRA 
olarak hem sektöre yön verme hem 
de yüksek kapasiteleri rekabetçi kala-
rak sağlayabilme kapasitemizi kulla-
nıyoruz.

COVID-19 sürecinin 
ortaya koyduğu en önemli 
konulardan biri teknolojinin ve 
dijitalizasyonun önemi oldu. 
TOMRA’nın ürettiği makineler ve 
teknolojiler, sektörün teknolojik 
atılımına nasıl bir katkı sağlıyor? 

Makinelerimiz, birçok alanda tesis-
lerin daha profesyonel çalışması için 
olanak sağlıyor. Rekabet her alanda 
hızlı bir şekilde artıyor. Rekabetçi 
kalabilmenin ise ilk şartı, kaliteden 
ödün vermeden yüksek kapasiteli 
üretim yapabilmek. TOMRA maki-
neleri, yüksek kapasiteleri ve emre 
amadelik oranları ile global rekabet-
te avantaj sağlıyor. Ayrıca her geçen 
gün daha gelişen yapay zekâ ve ma-
kine öğrenme teknolojileri sayesinde 
yapılan işin envanterini geliştirme ko-
nusunda daha ileriye gidiyoruz.

Geri dönüşüm için kullandığınız 
teknolojilerin detayları ile ilgili 
bilgi alabilir miyiz? Yapay zekâ 
ve makinelerinizin teknolojik 
özellikleri hakkında kısaca bilgi 
verebilir misiniz?

Geri dönüşüm sektöründe en yaygın 

olarak yakın kızıl ötesi – near infra 
red (NIR) sensörlerimizi kullanıyoruz. 
Bu teknoloji, ışık spektrumunda in-
san gözüyle görülemeyen bir alanı 
tarayarak malzemelerin ham madde 
yapısını anlamamızı sağlıyor. Kâğıt ile 
plastik arasındaki farkı gözle görmek 
kolay fakat şeffaf bir PET şişe ile PVC 
şişe arasındaki farkı gözle tespit et-
mek çok zor olmasına rağmen NIR 
sensörü için oldukça kolay. Kullan-
dığımız diğer yaygın teknolojiler ise 
VIS sensörü, kamera, X-Ray, lazer ve 
elektromanyetik sensörler olarak sa-
yılabilir. Burada önemli olan konu, 
ayıklanacak malzemeyi en iyi algıla-
mamızı sağlayacak sensör kombi-
nasyonunun doğru oluşturulması 
oluyor. 

Yakın zamanda yeni makinelerinizi 
pazara sundunuz. Yeni ürünleriniz 
ve teknolojileri ile ilgili biraz bilgi 
verebilir misiniz?

Yeni nesil AUTOSORT® ve bazı yar-
dımcı ünitelerin tanıtımını gerçek-
leştirdik. Bu süreçte hali hazırda kul-
landığımız teknolojileri, daha verimli 
hale getirmek ve yeni nesil teknolo-
jileri makinelerimize adapte etmek 
için çalışmalar yaptık. Yapay zekâ, 
derin öğrenme gibi teknolojilerini 
geri dönüşüm sektöründeki günlük 
kullanıma uygun hale getirdik.

TOMRA’nın patentli FLYING BEAM® 
teknolojisini en verimli haline taşı-
yarak ayıklama kalitesini mükemmel 
seviyeye çıkardık. Bunu yaparken pi-
yasadaki en düşük işletme maliyeti 
sunan tasarımdan ödün vermedik. 
SHARP EYE® teknolojisini ise artık bir 
opsiyon olarak değil tüm yeni nesil 
AUTOSORT® makinelerinde standart 
olarak sunuyoruz. Böylece birbirine 
çok benzeyen malzemeler arasındaki 
farkı, standart makinelerle görebil-
memiz mümkün. Sisteme entegre 
edilebilen DEEP LAISER teknolojisi sa-
yesinde daha önce tanımlanamayan 
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siyah malzemeleri ayıklama şansımız 
var. Ayrıca yeni Akıllı Nesne Tanıma 
(IOR) sistemimiz sayesinde malze-
meleri boyut ve şekillerine göre de 
sınıflandırma olanağımız bulunuyor. 
Tüm bunların birleşimi, bize daha 
önce çözümü olmayan malzemeler 
için birçok yeni imkân sunuyor.

Bu ürünler, geri dönüşüm sektö-
rüne nasıl yeni katma değerler 
sunacak?

Yeni ürünlerimizde hem kapasite 
artırımı hem de daha küçük malze-
meleri daha kaliteli bir biçimde ayık-
lamaya yönelik geliştirmeler uygula-
dık. Aynı zamanda verimlilik ve enerji 
tüketimi konularında zaten en üst 
düzeyde olan makinelerimizi daha 
da geliştirdik. Dolayısıyla yeni ürünle-
rimiz sektörde en optimum çözüm-
leri sunuyor. 

Yeni TOMRA AUTOSORT 
makinenizin de lansmanını 
gerçekleştirdiniz. Bir önceki 
versiyon ile karşılaştırdığınızda bu 
makineniz nasıl bir fark sunuyor?

Yeni nesil AUTOSORT, hem geliştiril-
miş FLYING BEAM® teknolojisi hem 
de artık opsiyon olarak değil entegre 
gelen SHARP EYE® teknolojisi saye-
sinde malzeme algılama konusunda 
birbirine en yakın özellikleri sergi-
leyen ürünlerde bile büyük başarı 
sağlıyor. Örneğin PET şişeler ile PET 
termoform malzemelerin kızıl ötesi 
sinyalleri neredeyse birbirinin aynı 
olmasına rağmen yeni nesil AUTO-
SORT için ayıklanması hiç zor değil. 
Yeni nesil FLYING BEAM®, tüm bant 
genişliğinde aynı performansı sergi-
liyor ve kayıpları en aza indirgiyor. 
Enerji verimliliğinden ödün verme-
den arttırılan ışık kalitesi ile ayıklama 
performansında yeni seviyeyi bir üst 
düzeye taşıyor. Uygulamalara bağlı 
olarak yüzde 5’e varan verim artışları 
sağlanabiliyor.

Ayrıca yeni nesil DEEP LAISER tek-
nolojimiz sayesinde daha önce NIR 
sensörleri tarafından algılanamayan 
siyah malzemeler gibi ürünlerin de 
tanımlanması mümkün hale geliyor. 
DEEP LAISER, Akıllı Nesne Tanıma 
(IOR) ile birlikte malzemeleri şekilleri-
ne göre de sınıflandırabiliyor. Örnek 
olarak HDPE silikon, kartuşlar içeri-
sinde kalan silikon ürünü yüzünden 
geri dönüşüm malzemenin kalitesini 
kötü yönde etkiliyor. GAIN ve IOR 
teknolojileri sayesinde NIR sinyali 
HDPE olsa bile bu ürünleri farklı ola-
rak tanımlayıp ayıklamak mümkün. 

TOMRA AUTOSORT makineniniz 
geri dönüşümde hangi uygulama-
lar için kullanılacak?

Evsel katı atık, ambalaj atığı, plas-
tik geri dönüşümü, kâğıt geri dö-
nüşümü gibi birçok alanda AUTO-
SORT® kullanmak mümkün. Örneğin 
Almanya’da bulunan Koppitz Ent-
sorgungs GmbH’nin kâğıt ayıklama 
tesisi, yakın zamanda yedi adet yeni 
AUTOSORT® makinesinin kurulumu-
nu gerçekleştirdi. Böylece tesis ka-
pasitesini ve geri kazanılan kâğıdın 
saflık seviyelerini önemli ölçüde artı-
rabilecek.

TOMRA AUTOSORT® SPEEDAIR 
de yeni sunduğunuz bir makine.                          
Bu makine hangi alanlarda             
kullanılabiliyor?

TOMRA AUTOSORT® SPEEDAIR sa-
yesinde ayıklama bandımızın hızını 
6 metre/saniyeye kadar çıkarmamız 
mümkün. Daha önceki uygulama-
larda bant hızı, 2,5-3,5 m/s hızla 
çalıştırılabiliyordu. LDPE (naylon) film 
veya kâğıt gibi bazı hafif malzeme-
lerin hızlı bant üzerinde stabil halde 
kalamaması, ayıklama performan-
sını negatif olarak etkiliyordu. Yeni 
AUTOSORT® SPEEDAIR sayesinde, 
malzemeleri hızlı bant üzerinde bas-
kılayarak sabit kalmalarını sağlıyoruz. 
Böylece hem kapasite hem de ayıkla-
ma performansını arttırıyoruz.

LDPE geri dönüşümü en yüksek po-
tansiyele sahip ürünlerden biri. Yeni 
AUTOSORT® SPEEDAIR teknolojisi 
sayesinde sektörün en büyük zorluk-
larından biri olan kapasite sorununa 
çözüm getiriyor. Aynı ayak izi olan 
tesisin kapasitesi yüzde 80’e kadar 
attırılabiliyor. Konveyör bant üzeri-
nin açık olması sayesinde blokaj riski 
minimuma indirgenip tesis perfor-
mansını düzenli olarak kontrol etme 
imkânı sağlanıyor. Bunları yaparken 
kontrollü hava sirkülasyonu sayesin-
de hava tüketimini minimumda tu-
tuyor.

AUTOSORT® SPEEDAIR ile sektöre 
sunduğunuz yenilikler neler 
olacak?

Yeni nesil AUTOSORT® ve AUTO-
SORT® SPEEDAIR teknolojilerini bera-
ber düşündüğümüz zaman özellikle 
film bazlı plastiklerin geri dönüşü-
münü bir sonraki aşamaya taşıyaca-
ğını söyleyebiliriz. Örneğin LDPE film-
ler içerisindeki yabancı malzemelerin 
olabildiğince azaltılması ve bunun 
yüksek kapasitelerde yapılabilmesi 
sektördeki ölçek sorununa yeni bir 
çözüm üretiyor. AUTOSORT® SPE-
EDAIR, müşterilerimize hem daha 
fazla kapasite hem de daha yüksek 
katma değerli ürün çıkışında fayda 
sağlıyor.

Öte yandan plastik tüketimi, dola-
yısıyla film bazlı plastiklerin hacmi 
artıyor. Bu nedenle geri dönüşüm 
oranlarının da yasalara bağlı olarak 
artması gerekiyor. Plastik ambalaj, 
PE ve PP’nin çoğunluğunu oluştur-
duğu plastik alanında büyük bir sek-
tör. Dolayısıyla piyasadaki daha fazla 
plastik, daha fazla malzemenin geri 
dönüştürülmesini gerektiriyor. Bu 
da örneğin AUTOSORT® SPEEDAIR 
gibi yüksek üretim oranlarıyla ve bir 
müşterinin ayak izini artırmadan (te-
sis düzeni, daha küçük veya daha az 
makine) çalışan uygun teknolojilere 
gereksinim yaratıyor.
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ıda işleme ve paketleme çö-
zümleri şirketi Tetra Pak, sürü-
lebilir peynir teknolojisi konu-

sundaki uzmanlığıyla üreticilere son de-
rece esnek ve maliyet avantajlı bir süreç 
sunuyor. Çok sayıda farklı tarif ve kapa-
site ile üretim yapabilen yüksek esneklik 
düzeyine sahip işleme hatlarında, geliş-
miş karıştırma ve UHT teknolojileri kul-

lanan marka, yenilikçi ve amaca uygun 

ambalajlama olanakları ile tüketicilere 

kullanım kolaylığı sağlarken üreticilerin 

de dağıtım ve depolama maliyetlerinin 

azaltılmasına yardımcı oluyor. 

Aseptik ambalajlarla, ürünlerin tazeliği-

nin ve kalitesinin soğutma olmadan ko-

runabilmesini sağlayarak yüksek düzey-

GIDA İŞLEME TEKNOLOJİSİ

Tetra Pak

Tetra Pak’tan sürülebilir peynir ürünleri için 
uçtan uça çözümler
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de gıda güvenliği ve kalitesi sunan 
Tetra Pak aynı zamanda, büyük 
oranda yenilenebilir kaynaklar kul-
lanarak ürettiği ambalajlarla, üre-
ticilerin sürdürülebilirlik vaatlerini 
yerine getirebilmelerine de katkı 
sağlıyor.

Sürülebilir peynir ürünleri yıllık 
yaklaşık 2,2 milyar kilogramlık 
bir pazara sahip

Dünya genelinde ev dışı tüketim-
de meydana gelen artış, sağlıklı, 
pratik ve uygun fiyatlı atıştırmalık 
ürünlere olan ihtiyacın artmasına 
yol açıyor. Taze lezzetlerin yanı sıra 
ağızda cazip bir his bırakan yeni 
çeşit ve aromalara yönelik artan 
tüketici talebinin yanı sıra tüketici-
lerin temiz etiket, sağlıklı ürün ve 
sürdürülebilir üretim konularına 
verdikleri önem de giderek artıyor. 
Bunun sonucunda, gıda üreticile-
ri üretim sırasında gıda ve bileşen 
israfını engellemeyi ve enerji ta-
sarrufunu iyileştirerek karbon ayak 
izlerini azaltmayı öncelik haline ge-
tiriyorlar. 

12 aylık raf ömrü, cazip lezzet 
profili ve uygun fiyat aralığı gibi 
avantajlar sunan sürülebilir pey-
nir ürünleri, üreticiler için pey-
nir kategorisinde büyük bir fırsat 

alanı oluşturuyor. Yıllık yaklaşık 
2,2 milyar kilogramlık bir pazara 
sahip olan sürülebilir peynir ka-
tegorisinin, Afrika ve Orta Doğu 
bölgelerindeki yıllık bileşik büyüme 
oranındaki artışın bu yıl yüzde 3’e 
ulaşması bekleniyor. 

Yüksek kaliteli, sürdürülebilir ve es-
nek sürülebilir peynir üretimi için 
işleme zincirinin bileşen kullanımı, 
karıştırma ve UHT ısıl işlem aşama-
larına ilişkin beceriler ve akıllı yak-
laşımlar büyük önem taşıyor. Gıda 
üreticileri, tüketicilerin taleplerine 
yanıt vermek için ayrıca ürünleri 
ekonomik ambalajlarda ve cazip 
fiyatlarla sunmak amacıyla küçük 
veya tek porsiyonluk ambalajlara 
odaklanıyorlar. Çoğu pazarda so-
ğutma yetersiz ve soğuk zincir da-
ğıtım olanakları da kısıtlı olduğun-
dan, oda sıcaklığındaki raf ömrü 
kritik öneme sahip oluyor.

Maliyet azalırken verimlilik 
artıyor 

Tetra Pak’ın karıştırma ve ısıl işlem 
teknolojilerindeki çözümleri, gıda 
üreticilerinin sürülebilir peynir üre-
timinde esnek ve kaliteli ürün elde 
etmelerine yardımcı oluyor. Tetra 
Pak® High Shear Mixer ve Tetra 
Pak® Indirect UHT with Coiled Heat 
Exchanger ürünleri ile kesintisiz 

olarak işleyen hatlar, düşük temiz-
lik gerekliliği ve daha yüksek lezzet 
kalitesi sayesinde maliyet avantaj-
ları sunuyor.

Yenilikçi sürülebilir peynir ambalaj 
çözümleri ile tüketicilerin pratik, 
uygun fiyatlı ve besleyici atıştırma-
lık ürün talebine yanıt veren özel 
tasarımlarıyla ev dışı tüketim için 
ideal seçenekler sunarken, dağıtım 
ve depolama maliyetlerini de düşü-
rerek gıda üreticilerinin kârlılıklarını 
artırmalarına yardımcı oluyor. 

Pazarlama ve servis desteği

Tetra Pak’ın gıda teknolojileri ve 
işleme uzmanları ayrıca, gıda üre-
ticilerinin yeni bir ürünü piyasaya 
sürebilmeleri için fikir aşamasın-
dan ticari ürün aşamasına kadar 
kapsamlı ve özelleştirilmiş bir pa-
zarlama desteği de sunuyor. 

Sunduğu gelişmiş teknoloji, pazar-
lama ve servis uzmanlığı, otomas-
yon çözümleri ve yakın iş birliği 
sayesinde, Tetra Pak gıda üretici-
lerinin operasyonel mükemmellik, 
tutarlı ve yüksek ürün kalitesi ve 
performans alanlarında iyileşme 
elde etmelerini sağlarken, mali-
yetlerini ve çevreye olan etkilerini 
azaltmalarına da yardımcı oluyor. ERKOÇ PLASTİK VE KALIP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İkitelli O.S.B. Mah. Atatürk Bulvarı Dış Kapı No: 60/E İç Kapı No: A01-1 Başakşehir / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 549 53 85-86   Fax: +90 (212) 549 53 87  Email: erkoc@erkockalip.com

“ Kalite güvendir, bu güveni paylaşalım”

100 gr. Tub
6+6 Stack Mold
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ederic Machinery Co., Çin’in 
Shenzhen kentinde düzenlenen 
Chinaplas 2021’de tamamen 

yeni premium enjeksiyon kalıplama ma-
kinelerinin lansmanını yaptı.

NEO serisi Tederic ekibi ve dünyanın 
dört bir yanından bir grup üst düzey 
tasarımcı tarafından ortaklaşa oluştu-
ruldu ve şirket mühendislik deneyimini 
Avrupa’nın önde gelen tasarım bilgisi ile 
bir araya getirdi. Endüstriyel stil kombi-
nasyonu, gelişmiş elektro-mekanik ta-
sarım ve marka bileşenlerinin birleşimi, 
yüksek performans ve kullanıcı deneyi-
mine sahip bir makineyle sonuçlandı.

Tüm makinelerde 12 inç, 15 inç ve 21 
inç dokunmatik ekran konfigürasyonları 
seçeneğiyle gelişmiş bir Keba kontro-
lü bulunuyor. Kontrolörler OPC, UA ve 
Modbus veri protokolleri için destek su-
nuyor ve çeşitli özel proses gereksinim-
lerini karşılamak için ücretsiz program-
lama özelliklerini barındırıyor.

Yeni nesil servo pompalar, sistemi ult-
ra yüksek tepki hızlarıyla çalıştırabiliyor 
(maks. basınca 28 ms’de ulaşılabilir) ve 
geleneksel hidrolik sistemlere kıyasla 
%30 ila %80 enerji tüketimi tasarrufu 
sağlayabiliyor.

Makine koruması, yeni Tederic marka-
sıyla uyumlu olacak şekilde ve estetik 
açıdan hoş bir görünümün yanı sıra gü-
venli, pratik ve kullanıcı dostu olacak şe-
kilde tamamen yeniden tasarlandı. Tüm 
makineler, Tederic’in satıldığı çeşitli 
uluslararası pazarlardaki yerel güvenlik 
standartlarına uygun şekilde yapılandı-
rıldı.

Fuarda NEO-T, NEO-E, NEO-Ec, NEO-H, 
NEO-Mv ve NEO-Ms olmak üzere altı 
yeni üretim hattı tanıtıldı. 

Yeni üretim hatlarından NEO-E’nin 
özellikleri

55t ila 460 ton aralığında tamamen 
elektrikli makinelerin özellikleri arasında 
daha geniş kolon aralığı, levha kılavuzu 
için NSK lineer rulman, standart 15 inç 
dokunmatik ekran, en yeni nesil motor-
lar ve DC Bus teknolojisine sahip sürü-
cüler bulunuyor. 500 mm/sn’ye kadar 
enjeksiyon hızları, <1 bar’a kadar ba-
sınç doğruluğu, mükemmel düşük hız 
kontrolü ile mevcuttur. Hassas teknik, 
tıbbi ve yüksek hacimli ince cidar uygu-
lamaları için idealdir.

ENJEKSİYON KALIPLAMA TEKNOLOJİSİ

Tederic Machinery Co.

Tederic yeni NEO makine serisini piyasaya sürüyor
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ünya genelinde 650 bini aşkın 
endüstriyel robot ve 25 mil-
yonun üzerinde toplam ürün 

kurulumuyla sektörün önemli üreticile-
rinden olan FANUC, DR-3iB/8L Delta Ro-
botu ile optimum düzeyde otomasyon 
çözümü sunuyor. Birbirine 120 derece 
açı ile konumlandırılmış 3 ana mafsala 
sahip olan 4 eksenli DR-3iB/8L, esnek 
hareket kabiliyeti ve yüksek hızıyla pa-
ketleme, dizme, toplama, sınıflandırma, 
sıralama, ayırma gibi proseslerde kulla-
nılıyor. Yüksek ivmelenmeye sahip mo-
del, bir hat üzerinde ihtiyaç olan robot 

sayısını minimize ederek kullanıcısına 
önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. 

Kısıtlı alanlarda minimum seviyede 
yer kaplıyor

İlaç, gıda ve elektronik sanayisi, tıbbi uy-
gulamalar gibi birçok farklı alanda ter-
cih edilen DR-3iB/8L Delta Robotu’nun 
maksimum 8 kg taşıma kapasitesi bu-
lunuyor. Maksimum lineer çalışma hızı 
ise 10.000 mm/sn olan ve çok yönlü-
lüğü yüksek seviyeye çıkarmak için özel 
tasarlanan ürünün çalışma alanı yatay-
da 1.600 mm, dikeyde 500 mm olarak 
öne çıkıyor. Robotun kurulumu, üretim 
hattının üzerine monte edildiği için kı-
sıtlı alanlara sahip fabrikalarda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.  

Robotun 0,2 kgm2’lik yüksek bilek ata-
leti ve +/-0,03 mm’lik tekrarlanabilirlik 
özelliği, büyük parçaların taşınmasını ve 
çoklu ped tutucuların kullanımını des-
tekliyor. Hizmet verecek ortamın özel-
liklerine göre ürünün dış yüzeyi boyalı 
veya kaplamalı olarak tercih edilebiliyor. 

DR-3iB/8L Delta Robotu’ndaki kaplamalı 
varyant, boyanın yiyeceklere dökülmesi 
riskini engelliyor. Gıda sınıfı yağlama ile 
donatılan robot, asit ve alkali temizleyi-
ciler ile dezenfektanlara karşı üst düzey 
dayanıklılık sunuyor.

ROBOT TEKNOLOJİSİ

FANUC

Üretimde optimum düzeyde otomasyon çözümü
FANUC DR-3iB/8L Delta Robotu hızıyla üretime yön veriyor
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obotik etiketleme sistemine ge-
çiş yapan otomotiv firmalarının 
en büyük kazanımları etiket - 

stok maliyetlerinde sağlanan tasarruflar 
ve kalitede standardı yakalamak oluyor. 
Robotik etiketleme ile; yürüyen bant 
üzerinde ürünün yavaşlamasına gerek 
olmadan etiketlerin doğru pozisyonlar-
da yapıştırılması, esnek üretim ve sıfır 
etiketleme hatası avantajları sağlanıyor.

Zaman ve işçilik verimliliklerinin dışında 

kalitede standardı yakalamanın en bü-

yük avantajlardan biri olduğu üretim 

süreçlerinde firmalar küçük bir robotla 

birlikte bile sistemlerini otomatize hale 

getirebiliyor.

Kaynak, iç lojistik, boyama ve etiketle-

me gibi daha birçok fonksiyon entegre 

sistemlerinin yer aldığı otomotiv sektö-

ründe robotik etiketleme ile esneklik ve 

kalite standardı yakalanıyor. 

İki ve çok eksenli çalışabilen robotlarla 

farklı yüzeylerin farklı noktalarına eti-

ketleme yapılmasının yanı sıra yürüyen 

bant üzerinde ürünün durdurulması ge-

rekmeden etiketleme mümkün oluyor. 

Böylelikle hatlarda yavaşlama ve durma-

lar engelleniyor. Bu durumda robotik 

etiketleme ile zaman ve işçilikte verim-

lilik sağlanıyor. 

50 yılı aşkın bir süredir Türkiye pazarın-

da hizmet veren Novexx Solutions oto-

motiv sektöründeki firmalara özel geliş-

tirdiği projelerle etiketleme konusunda 

çözümler sunuyor.

ETİKETLEME TEKNOLOJİSİ

Novexx Soltions

Etiketleme için küçük bir robot yeterli
Otomotiv sektörüne özel olarak kurulan robotik etiketleme sistemleriyle 

hatlarda yavaşlama ve durmalar engelleniyor.



53Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Mayıs 2021

konomik büyüme, reel gayrisafi 
milli hasıladaki artış olup, daha 
çok kişiye iş ve daha kaliteli ya-

şam için harcama olanaklarının geniş-
lemesidir. KOBİ’ler (küçük ve orta boy 
işletmeler) ise iktisadi büyümenin temel 
dinamikleridir. 

Kârlılığın azaldığı piyasa koşullarında, 
KOBİ’lerin kazançlı çalışmalarının önün-
deki en büyük engelleri; büyümenin iyi 
yönetilememesi, gelişen piyasalara ayak 
uyduramama, öngörülebilirliğin olma-
ması, sermayeyi güçlendirememek, re-
kabet, şirketlerin birlikte iş yapma kül-
türünün olmaması, kurumsallaşamama, 
verimsiz çalışma, tedarikte girdilerde, 
ara malına ve uygun finansman olanak-
larına erişememeleridir. 

Örneğin KOBİ’lerin finansmana ula-
şamaması konusu yanlış yönetim ve iş 

modelinden, kurumsal kültür oluştu-
ramamasından, makroekonomik den-
gesizliklerden kaynaklanmaktadır. Uy-
gun finans, büyümenin dinamosudur. 
Geçmiş hükümetlerce sanayi envanteri 
olarak başlayan bir çalışma, KOBİ’lerin 
girişimci bilgi sistemine dönüştürül-
müştür. Böylece reel sektörün emarı 
çekilmektedir. Varılan sonuçlar ilginçtir. 
Ölçek büyüdükçe, ihracat arttıkça, şirket 
içi teknoloji ve tasarım artıkça KOBİ’ler 
de kârlılık artmaktadır. Örneğin Uşak’ta 
deri sanayinde renkli derinin yapılması, 
derinin kalınlığının fazlasıyla inceltilmesi 
etek pantolonda daha fazla kullanımına 
yol açmıştır. Özellikle İsveç, Estonya gibi 
soğuk iklime sahip ülkelerden çok rağ-
bet görmekte, ihracat potansiyeli faz-
lasıyla genişlemiştir. Mikro çapta olum-
lulukların da makro yönden istihdamı

KOBİ’lerde Kârlılığa Panoramik Bakış

YÖNETİM & 
ORGANİZASYON

Dr. M. Raci Hoşgör 
(MBA) Üst Yönetim              
Danışmanı
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etkilediği de bir gerçektir. ABD’nin 
2019’un son aylarında büyük mik-
tarlarda tekstil makinası ithalatı; 
işsizliği azaltma konusunda ciddi 
yararlar sağlamıştır. Stratejik ko-
numu AB için Türkiye’ye sipariş 
üstünlüğü sağlasa da pandemide 
ithal ara malı bağımlılığı yüksekliği, 
uygun finansal fonlara erişimdeki 
zorluklar işadamlarına ayak bağı 
oluşturmuştur. İhracatı teşvik eden 
uygulama nedeniyle dahilde işleme 
rejiminin, yeni ticaret dengesinde 
(uzun dönemde kendini yenileyen 
belgelerle vb) daha çok kolaylaştı-
rılmalıdır. 

Ekonomi yönlendirilir ama zor-
lanmaktan hoşlanmaz. KOBİ’ler; 
finansal dalgalanmalardan etkilen-
miştir. Piyasa hazretlerinin dalga 
boyu yüksekliğini üreticiler sevme-
mektedir. Dalga boyu büyüdükçe iş 
âlemini kaygılar sarar, iş sahiplerini 
olumsuz duygular kuşatır. Coğraf-
yamızın insanı, yapısı itibariyle bi-
raz telaşlı olup, derinlemesine, sis-
tematik düşünme yeteneğimiz çok 
gelişmiş değildir. Böyle durumlar-
da, panik haliyle yanlış işlerin yapıl-
dığı, tedbirin tehlikeden daha yıkıcı 
olduğu zamanlardır. Futbol maçın-
da yaşandığı gibi iki taş yememek 
için sürü psikolojisiyle kaçmak kur-
tulmak için çıkış kapısına yüklenir-
sek (tüm sistemi tehlikeye atarsak) 
ezilip can verebiliriz. Kârlılığı koru-
mak sadece ihracatı artırmakla, dış 
taleple olmaz. Stokları (yüklerden 
kurtularak) azaltarak, indirimler 
yaparak, iç talebi de biraz canlan-
dırma da, hareketlendirme de bizi 
ferahlatır. Ürünlerimizin kârlılığını 
analiz ederken nakit katma değere 
bakmak akıllıcadır. Böyle dönem-
lerde KOBİ’lerin özellikle nakit kat-
ma değeri  yüksek ürünlere (nakit 
gerektirmeyen bir amortisman 
payı olanlara) yönelmesinde fay-
da vardır. Güven, istikrar ortamını 

korumak, ekonominin çarklarını 
hızlandırmak için kamunun dal-
ga kıran olarak piyasaya yardımcı 
olması, yeni fırsat pencerelerinin 
açılmasına öncülük etmesi önemli-
dir. Kurun oynaklığının azaltılması, 
enflasyon, faizin seviyesinin iş sa-
hiplerinin hesap yapabileceği ma-
kul düzeyde olması iş dünyasının 
beklentileri arasındadır. Enflasyon 
ve yüksek faiz sarmalını para refor-
mu ile aşmak mümkündür…

Kamu otoritelerinin ve KOBİ sahip-
lerinin kendilerine sormaları gere-
ken doğru sorular şunlar olmalıdır? 
Ölçeği nasıl büyütürüz?  Tabii ki 
mikro ve makro yapısal dönüşüm-
lerle. Örneğin düşük enflasyon, dü-
şük faiz hem rekabet gücünün hem 
de paraya ulaşmanın, ölçek büyüt-
menin önünün açılması demektir. 
Düşük enflasyonlu bir ekonomide, 
şirketlerin gelir kalemlerinden faali-
yet dışı gelirlerin oranı azalır. Piyasa 
fiyatı belirlediğinden kâr etmek is-
teyen kurumlar, gelirlerinden daha 
çok giderlerine odaklandıklarından 
verimlilik artışı sağlarlar. 

Mikro çapta rekabetçi ölçeğe çık-
manın yolları ise; kendi olanakla-
rınla büyüme (organik büyüme), 
satın alma-devralma (inorganik 
büyüme), işbirlikleri ve dördüncüsü 
ise ortaklıklar kurmadır.

Kârı; göz önüne almadan büyük 
cirolar yapma büyüme hastalığı 
KOBİ’leri altından kalkılamaz yük-
lere sokar. Zamanla taahhütlerini 
yerine getiremedikleri gibi nakit 
akışlarında dengesizlikler oluşur. 
Bu durum yönetimi; yeni kaynak 
bulma ya da mevcut borçları erte-
leme telaşına sokar. İş sahibi kötü 
gidişatı toparlamaz, bildiğini okur-
sa sonu acıklı olur.

İş sahiplerinin ve onların temsilcile-
rinin dikkatleri, kâr, doğru ilişkilen-
dirme, müşteri sahipliği ve mem-

nuniyeti, müşteri payı, yatırımın 
getirisi göstergeleri üzerinde olma-
lıdır.   Müşterilerine sosyal, fonksi-
yonel, duygusal değer sunamayan 
KOBİ’lerin yaşama şansı yoktur. 
KOBİ’ler, paydaşlarına (yatırımcıla-
rına, tedarikçilerine, çalışanlarına, 
müşterilerine) iş modeli aracılığıyla 
değer sunduğu sürece var olur.

KOBİ’ler; kârlılığı sürdürebilir kıl-
mak istiyorlarsa güç birliği yapmak 
durumundalar. Böylece tedarik zin-
cirlerine entegrasyonları kolaylaşa-
bilir. Ayrıca e ticaretle yurt dışında 
sektörel lojistik merkezleri oluştu-
rarak veya bu organizasyona sahip 
olan şirketlerle işbirliği yaparak e ti-
caret hacimlerini çok kısa zamanda 
yükseltebilirler.

Rekabetçi yapılanmayı ne şekilde 
yapmamız lazım? sorusu bizi iyileş-
tirmeler için akıllıca hızlı aksiyon al-
maya, organize eylemlere odaklar 
(İşbirliği güç birliği programı, kü-
melenme programı vb). Yine karşı-
mıza mikro, makro reformlar çıkar. 
Yüzlercesinden birkaçını belirterek 
geçelim. İş ortamının iyileştirilmesi, 
kaynak tahsisinin ihracat yapabile-
ceğimiz öncelikli ve teknolojik üs-
tünlüğü olan alanlara kaydırılması. 

Rekabette ayakta kalmamızın bir 
yolu da birlikte iş yapma kültürü-
müzü geliştirmektir. Hem Türk or-
taklarla güç birliği yapma hem de 
yabancı ortaklarla KOBİ’mizi pay-
laşmak pastamızı büyütebilir. Bili-
yorum paylaşma lafını duyunca te-
dirgin oldunuz. Ama Turbo kapita-
lizmle (hızlandırılmış kapitalizmle) 
paranın, ürünlerin çok hızla yer de-
ğiştirdiği sınırların ortadan kalktığı 
yüzyılımızda iri, diri olmaya, yani 
birlikte iş yapmaya mahkûmuz. 
Acıyı kabullenerek konfor alanımız-
dan çıkmak, kayıplarla büyümek de 
sistem içinde var olmanın bir yolu-
dur.
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Dışa açılmada kendimize doğru bir 
ortak bulduğumuzda, yabancıların 
şirketimizi incelemelerinden olum-
suz sonuçların çıkmaması önem-
lidir. Bu da sizin hukuki, ahlaki 
kriterlerinize ve iş yapma tarzınıza 
bağlıdır. Binalarınızın yaptığınız 
işe uygunluğu,  vergilerinizi öde-
yip ödemediğiniz. Kısacası Türk 
kanunlarının gereklerini ne ölçüde 
yerine getirdiğiniz önemlidir. De-
ğişik korkularla küçük olsun benim 
olsun ya da bu şirket beni çalışan 
yapar mı? anlayışından uzaklaş-
mak, paylaşmak, ortaklık kültürüy-
le sinerji oluşturabilmek bizi kârlı 
çıkartır. Yunus Emre yıllar önce ne 
güzel söylemiş “Bölüşürsek çok, 
bölünürsek yok oluruz” diye.

Gelelim diğer sorunlara. İhracatı 
artırmanın teknikleri nelerdir? Şir-
ket içi teknolojik düzeyi nasıl geliş-
tirebiliriz? Tasarım (Ar-Ge)’de yurt 
dışı ve yurt içi kaynaklarımızın ni-
teliğini nasıl yükseltiriz? Yenilikçilik 
çabalarını ticari ürüne dönüştüre-
bilmek için eğitim ve ödül sistemi-
mizi nasıl kurgulayabiliriz? Bireyin 
globalleşmesi için mesleki tutku ve 
düşleri gerçeklere dönüştürebilece-
ğimiz şartları nasıl oluşturacağız?  
Kısacası Türkiye’nin KOBİ yıldızları-

nı, hikâyelerini parlatacak üst yöne-
tim danışmanlarına ihtiyaç var.

Pazaryeri, e-ihracat hadisesinde, 
KOBİ’lerin yurt dışına açılması için 
önemli bir faktördür. GittiGidiyor 
ile başlayan pazaryerleri oluşumu, 
N11, Hepsiburada, Trendyol gibi 
pazaryeri iş modelini kullanan bir-
çok başarılı piyasa aktörleri saye-
sinde büyük gelişimler yaşanmıştır.

KOBİ’lere destekler, yurt dışına 
yönelik pazarlama argümanlarını 
desteklemektedir. Bunlar, yeni pa-
zarlara açılmayı, sanal fuarları, yurt 
dışında var olma anlamında, güven 
verme anlamında depo, tanıtım 
desteği gibi özendirmeleri kapsar. 
Desteklerin süreç takipleri uzman 
danışmanlarla yapılmasında birçok 
faydalar vardır. Kamu otoritelerini 
yanıltmamak doğru başvuruların 
yapılarak hak kayıpları yaşanma-
ması için riski sağlıklı bir şekilde da-
nışmanlara devretmek önemlidir. 
İyi bir (yönetim, dış ticaret, hukuk 
veya dijital) danışmanla çalışmak, 
KOBİ’lerin teşvikleri almanın yolu-
nu bilmeleri onları ayakta dimdik 
tutacaktır.  

KOBİ’lere teşvik verirken, destekler-
de kaldıraç etkisi yaratması açısın-

dan teknolojiye dönüşüm konusu 
ön planda tutulmaktadır. Girişimci 
bilgi sistemleri canlı, milimetrik veri 
almak açısından çok önemlidir. Bu 
tür araçlar deniz feneri işlevi gör-
mektedir. Ekonomik koordinasyon 
kurumu gibi oluşumlar; birçok 
faydalı çalışmalara imza atmıştır. 
Uluslararası ticaretimizin geliştiril-
mesinde etkin rol verilmesi duru-
munda ticaret ataşeleriyle de yakın 
dirsek teması içinde birçok reform-
lara başlatıp, bu hareketlere ivme 
kazandırmak mümkündür.

Ticaret ataşeliklerimiz; yalıtılmış-
lıktan kurtarılıp ve noter gibi çalış-
manın ötesinde fırsatlar, nitelikler 
oluşturan bir yapıya dönüştürül-
melidir. Yabancı ülkelerin sıkça de-
ğişen ticari mevzuatı, aranan insan 
kıymetleri yakından izlenmeli, ticari 
bilgi istihbaratı vb konularda daha 
aktif durumlara geçirilmelidir. İhti-
yaçlar, imkânlar, fırsatlar, yenilikler 
iş âleminin ilgili kesimlerine sıcağı 
sıcağına aktarılmalıdır. Klasik tica-
ri ataşelik anlayışı hızlı bir şekilde 
terk edilmelidir. Türkiye Afrika kı-
tasında dahi büyükelçilik sayısını 
hızla artırmasına rağmen iş yapma 
potansiyellerinin önemli ölçüde 
değerlendirildiği söylenemez. Kü-
resel ölçekte büyük güçlerin bize 
lütfettiklerinle yetinmemek gerekir. 
Ülkelerin çıkarları vardır, doğru po-
zisyon alıp bitaraf olmanın mağdu-
riyetini yaşamamak için diplomatik 
uyanıklık göstermek gerekir.

AB pazarlarında var olabilmek ön-
celikli hedefimiz olmalıdır. Avrupa 
ülkelerindeki benzer sistemlerin 
bilgileri (e-ihaleler, fırsatlar vb) KO-
Bİ’lerimize akmaya başlarsa gerçek 
atılım, kârlılık o zaman ortaya çıka-
caktır. Sistem geliştirme ve reform 
konusunda ciddi bir kurgulama 
olması önemlidir. KOBİ’lerin şirket, 
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önemli ürünler ve sektör bazında 
ne tür stratejik bilgilere ihtiyaçları 
olduğu konusunda geniş, entegre 
bir bilgi sistemi konusunda detaylı 
çalışmalara devam edilmelidir.

Yeni büyüme modellerine, yapıl-
mayanları öne çıkarmaya, çıtayı 
yükseltmeye ihtiyacımız vardır. 
Yüksek cari açık, kurda oynaklı-
ğı artırmaktadır. Sorunun önemli 
kaynağı; henüz mikro, makro ve-
rimli yapısal dönüşümü tamamla-
yamamızın (neyi bekliyorsak) temel 
nedeni, KOBİ’lerin verimli çalışma-
ması, tasarrufların ciddi oranda 
artmaması, fiyat istikrarının sağ-
lanmaması, kamudaki israf, iş dün-
yasındaki ihtiyaç ve beklentileri de-
ğerlendiremeyip öncelikleri yerine 
getirememektir. Mali disiplin adına 
ikiz açığımız olmasın diye sonuçta 
fatura KOBİ’lere kesilmektedir. 

Kamunun borçlanması artmadı 
diye kendimizi kandırıyoruz. Bazı 
güzide kuruluşları dışarıda bıra-
karak belirtiyorum. Bu organizas-
yonların çalışma süreleri, hizmet 
kaliteleri hepimizin malumudur… 
Örneğin bazı kamu otoritelerinin 
elindeki araçlar parmak ısırtacak 
kadar fazladır. Pahalı, lüks semt-

lerde olması gerekmeyen bakan-
lıkların bölge müdürlüklerinin 
menkul çoklukları insanı hayrete 
düşürmektedir. Birçok belediyenin 
hala bir atık tesisi yapamaması, 
kaynakları çok verimsiz yerlerde 
harcamaları, yönetim yetersizlikleri 
konusunda dışarıdan görünenler. 
Örnekler saymakla bitmez, büyük-
ten küçüğüne binleri geçer.

Kaynak sağlayıcı kurumlar olarak 
bankacılık kesimimiz ise sağlıklı re-
gülasyonları olması ve denetimleri 
nedeniyle risk yönetimi konusunda 
başarılı sayılır. Bankalarımızın so-
runlu kredilere ayrılan karşılık oran-
ları AB’nin üzerinde olup, serma-
yelerinin aktif yapısı güçlüdür. Son 
zamanlarda banka reklamlarında 
KOBİ’lerin daha çok yer alması ül-
kemiz açısından sevindirici bir ge-
lişmedir. 

Bankalardan KOBİ’lere tekrar dö-
nersek. Bu güzel, çilekeş kuruluş-
larımız geleceği görerek (bildiğiniz 
iyi bir müneccim var mı diyenleri-
niz çıkabilir) iş planlarıyla uyumlu 
basiretli borçlanma yapabilmeleri 
gerekir. Son zamanlarda popüler 
olduğundan halka arz hakkında da 
birkaç kelam edelim.

Halka arz KOBİ’ler için alternatif 
finans tekniğidir. Böylece kaynak 
ihtiyaçları karşılanır, itibarları artar, 
yaygın tanıtım sağlarlar, kurum-
sallaşmaları ileri düzeylere ulaşır. 
Borsaya açılma konusunda son za-
manlarda KOBİ’lerin sayısı artmıştır. 
Orta ölçekteki firmaların desteklen-
mesi, borsaya gelmesi doğrudur. 
Ancak işin dozunu kaçırmamakta 
faydalar vardır. Küçük, verimsiz, 
kurumsallaşmamış şirketleri de hal-
ka açarak yeni manipülativ çukurlar 
da oluşturmamak gerekir.

Günümüzde krizlere karşı inanç, 
yetenek, kararlılık, gayret ve sabır 
gösteren, eko sistemle diyalog için-
de olan iş sahiplerinin kazanma-
larına, üretim gücünün, kurumsal 
hafızaların korunmasına yardımcı 
olmak, hepimizin görevidir. Bu iş-
lerle direkt ilgili olanlara naciz tav-
siyem: hepimizin bütünün, bir zin-
cirin halkası olduğunu hatırlayarak 
büyük emekler sonucu var olmuş 
KOBİ’lerin kıymetli olduğunu yal-
nızca güzel sözlerle değil davra-
nışlarınızla (uygulamalarımızla) da 
göstermek önemlidir…
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Özet

idrojeller yüksek su içeriği sebe-
biyle yumuşak bir dokuya sahip 
olup, çevre dokular ile sürtün-

mesi azdır. Aynı zamanda mukoza yüze-
yi ve dokularla düşük miktarda yapışma 
gösterirler. Yapılarında suyu tutabilme 
özellikleri nedeniyle vücut sıvılarının atıl-
masında kullanılmaktadır. Hidrojeller, 
tıbbi uygulama açısından gösterdiği bü-
tün bu üstün özellikleri sayesinde genel 
olarak, kontakt lenslerde, yapay organ 
yapımında, doku mühendisliğinde yapı 

Sentetik Biyopolimer Temelli Hidrojellerin 
Medikal Alanda Kullanımı

iskelesi olarak, kemik dokusu mühen-
disliğinde kemik onarımı ve rejenerasyo-
nununda, yumuşak doku protezlerinde, 
pelvik ve abdominal cerrahide yapışık-
lıkları önlemek için, pulmoner cerrahide 
hava deliklerini kapatmak için, enzim 
tutuklama sistemlerinde, kozmetik sek-
töründe, kemik hastalıkları tedavisinde, 
sentetik kıkırdaklarda, kardiyovasküler 
ve ortopedik implantlarda, intravasküler 
ve idrar yolu kateterlerinde, yanık ya-
ralarında ve yara örtülerinde, kontrollü 
ilaç salım sistemleri gibi birçok uygula-
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ma alanında kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada bu uygulama alanların-
da kullanılan hidrojeller ve bu hid-
rojellerde kullanılan sentetik biyo-
polimerler irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrojel, biyo-
medikal, biyopolimerler, sentetik 
biyopolimerler

Giriş

Hidrojeller, biyolojik uygulamalar-
da yaygın olarak kullanılan, yapı-
sındaki fonksiyonel gruplara bağlı 
olarak uygun bir çözücü ortamında 
ağırlıklarının 1000 katına kadar şi-
şebilen, çapraz bağlı üç boyutlu ağ 
yapısına sahip [1], antibakteriyel ve 
toksik olmama gibi özellikleri var-
dır [2]. Hidrojellerin kolay şekil al-
maları ve yara yüzeyinden kolayca 
temizlenmeleri büyük bir avantaj 
sağlamaktadır [3]. Hidrojeller yük-
sek su içeriği sebebiyle yumuşak bir 
dokuya sahiptir ve çevre dokular ile 
sürtünmesi azdır. Aynı zamanda 
mukoza yüzeyi ve dokularla düşük 
miktarda yapışma gösterirler ve ya-
pılarında suyu tutabilme özellikleri 
nedeniyle vücut sıvılarının atılma-
sında kullanılmaktadır. Biyolojik 
reaksiyonlarda inerttirler [4]. Ayrıca 
hidrojeller ile vücudun serbest yü-
zey enerjisi benzerlik gösterdiğin-
den yabancı cisim reaksiyonu en-
gellendiği için biyomalzeme olarak 
kullanılması güvenli hale gelmek-
tedir [5]. Hidrojeller, tıbbi uygula-
ma açısından gösterdiği bütün bu 
üstün özellikleri sayesinde son 30 
yıldır araştırmacıların ilgi odağı ol-
muştur [6].

Genel olarak hidrojeller, kontakt 
lenslerde, yapay organ yapımında, 
[7], doku mühendisliğinde yapı 
iskelesi olarak [8], kemik dokusu 
mühendisliğinde kemik onarımını 
ve rejenerasyonununda, yumuşak 
doku protezlerinde [9], pelvik ve 
abdominal cerrahide yapışıklıkları 

önlemek için, pulmoner cerrahide 
hava deliklerini kapatmak için [10], 
enzim tutuklama sistemlerinde, 
kozmetik sektöründe, kemik has-
talıkları tedavisinde, sentetik kıkır-
daklarda [11], kardiyovasküler ve 
ortopedik implantlarda, intravas-
küler ve idrar yolu kateterlerinde, 
yanık yaralarında ve yara örtülerin-
de, kontrollü ilaç salım sistemleri 
gibi birçok uygulama alanında kul-
lanılmaktadır [12].

Hidrojellerin ilk uygulama alanı, 
kontakt lens olarak kullanımlarıdır. 
Hidrojellerin mekanik kararlılıkla-
rının yüksek olması, uygun kırılım 
indisine sahip olmaları ve oksijen 
geçirgenliklerinin yüksek olması 
kontakt lenslerde kullanılmasının 
ana nedenlerindendir [13].

Organ nakli, hasarlı / eksik bir or-
ganı değiştirmek için bir organın 
bir kişiden diğerine çıkarıldığı ve 
çok sayıda insanı hayatına kavuştu-
ran tıbbi bir prosedürdür. Vücudun 
başka bir vücuttaki organları red-
detme eğiliminde olduğu anlamı-
na gelen akut veya kronik redden 
dolayı kalp, akciğer ve karaciğer 
gibi bazı hayati organ nakillerinde 
başarı oranı düşmektedir. Son bir-
kaç on yılda, dünya çapında çok 
sayıda bilim insanı, kusurlu / arızalı 
organları onarmak / yenilemek için 
biyo-yapay organlar üretmek için 
çeşitli teknolojiler araştırmıştır. Bu 
amaçla kullanılan hidrojeller 3D 
biyo-baskı teknolojilerinde hücre 
dışı matrisler olarak hareket etmiş 
ve çeşitli önceden tanımlanmış fi-
ziksel (yani yapısal ve morfolojik), 
kimyasal ve biyolojik işlevselliğin 
gerçekleştirilmesinde kritik bir rol 
oynamıştır [14]. Lee ve ark. (2017), 
yaptıkları çalışmada, ekstra hüc-
resel ortamlarını biyouyumluluk, 
biyolojik olarak parçalanabilirlik ve 
biyokimyasal fonksiyonel gruplar 
gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerine göre taklit etmek için 
çeşitli doğal ve sentetik hidrojeller 
kullanılmıştır [15].

Hidrojeller doku mühendisliği için 
yapı iskelesi olarak ve mikrokapsül-
leme teknolojisi için immünoizolas-
yon bariyerleri olarak kullanılmıştır 
[8]. Yapı iskelelerinin mekanik 
özellikleri, stres koruması, implan-
ta bağlı osteopeni ve ardından ye-
niden kırılma gibi komplikasyonları 
azaltmak veya önlemek için imp-
lant yerinin taleplerine uyacak şe-
kilde uyarlanmalıdır [16].

Kemik dokusu mühendisliği, ke-
mik onarımını ve rejenerasyonunu 
teşvik etmek için biyoaktif büyüme 
faktörlerini içeren iskeleler kulla-
narak yapısal destek sağlamayı, 
hücre yapışması, yer değiştirmesi, 
çoğalması ve farklılaşması için uy-
gun bir ortam yaratmayı ve kemik 
kusurlarının fonksiyonel aktivitesini 
arttırmayı amaçlayan rejeneratif 
tıpta yenilikçi bir platformdur. Bir 
tür polimer yapı iskelesi olan hid-
rojeller, kemik onarımında birçok 
potansiyel avantaja sahiptir. Hidro-
jeller, süper mekanik mukavemete 
sahip olan ve endojen hücre büyü-
mesi için uygun besleyici ortamlar 
sağlayabilen üç boyutlu hidrofilik 
polimer zincirlerinden oluşur. Ke-
miğin doğal ekstra cellular matrisi-
ni taklit edebilirler, böylece biyoak-
tif molekülleri veya hücreleri kap-
sülleyebilirler. Hidrojellerin ağ yapı-
sı nedeniyle, hapsedilen proteinler 
veya hücreler ağlar içinde hapsolur 
ve gerekli materyallerin salınımını 
kontrol edebilir. Çevreleyen doku-
larla mükemmel bir uyum gösterir, 
inflamasyonu azaltır [17]. Ancak 
hidrojellerin mineralleşme yeteneği 
olmadığı için kemik gibi sert doku-
larla kimyasal bağların oluşumuna 
katkı sağlamaz. Doku mühendisli-
ğinde yeni bir eğilim, mineralleştir-
me kapasitesine sahip hidrojellerin 
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geliştirilmesidir. En çok ilgiyi çeken 
konular, kalsiyum fosfat seramik-
leri ve biyo-camlar gibi inorganik 
fazların hidrojel matrislerine dahil 
edilmesi olmuştur. Bu inorganik 
parçacıklar, daha fazla mineralleş-
meyi mümkün kılan çekirdeklenme 
yerleri olarak hareket eder, böyle-
ce kompozit malzemenin mekanik 
özelliklerini iyileştirir [18].

Pek çok çalışmada, klinik uygula-
malar için hücre tohumlu hidro-
jeller ile implant ve iskeleler için 
yumuşak dokuların üretimi tartı-
şılmıştır. Kolajen tip I hidrojel yapı 
iskelelerine sahip yüksek kaliteli 
kulaklar enjeksiyonla imal edilmiş-
tir. İmplantasyondan sonra uzun 
bir süre geçtikten sonra bile, doğal 
kulak kepçesini hem biyomekanik 
hem de histolojik olarak etkili bir 
şekilde taklit etmeye devam et-
miştir. Lifli kollajen matrisinin me-
kanik özelliklerini iyileştirmek için, 
implantasyondan sonra 3 boyutlu 
bir şekil sağlamak için tel çerçe-
veli kompozit kulak iskeleleri kul-
lanılmıştır [19].  Mannoor ve ark. 
(2013), biyolojik ve nanoelektronik 
işlevselliklerin birleştirme yetenek-
lerini gösteren, koklea şeklindeki 
elektrotlardan endüktif olarak bağ-
lanmış sinyalleri toplayabilen basıl-
mış biyonik kulaklar yapmışlardır 
[20].

Peritoneal yapışıklıklar, ameliyat-
ların ciddi komplikasyonlarıdır ve 
ağrı, kısırlık ve potansiyel olarak 
ölümcül bağırsak tıkanıklığı ile 
sonuçlanabilir. Farmakoterapi ve 
bariyer cihazları, preklinik çalış-
malarda veya klinik çalışmalarda 
adhezyon oluşumunu değişen 
derecelerde azaltmıştır. Bununla 
birlikte, yapışmaların tam olarak 
önlenmesi başarılmayı beklemek-
tedir [21]. Yeo ve Kohane (2008), 
peritoneal kullanım için nano veya 
mikropartiküller, hidrojeller ve 

hibrid sistemler gibi polimerik ilaç 
verme sistemlerini geliştirme ve uy-
gulama konusuna vurgu yaparak, 
peritoneal yapışmaların önlenme-
sinde polimerik sistemlerin rolünün 
olduğunu belirtmişlerdir [21].

Enzimler, benzersiz katalitik etkin-
likleri ve substrat özgüllükleri ne-
deniyle, biyo iyileştirme süreçlerin-
de, organik sentezlerde, kimyasal 
analizlerde ve terapötik ajanlarda 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu-
nunla birlikte, kısa katalitik ömür-
ler, organik çözücü intoleransı, 
termal duyarlılık ve enzim çevrile-
bilirliği fizibiliteyi sınırlamaktadır. 
Bir enzimin çözünmez bir desteğe 
hareketsiz hale getirilmesi, biyo-
katalizde enzimlerin özelliklerini 
kullanmak için bu tür dezavantaj-
ların üstesinden gelmektedir. Hid-
rojeller, yüksek hidrofiliklikleri, iyi 
doku biyouyumluluğu ve polimerik 
omurgaları üzerine bağlanmak için 
mevcut birden fazla alan nedeniy-
le, enzimlerin, organ hücrelerinin 
ve hücrelerin hareketsizleştirilme-
sinde kullanılmaktadır [22]. Dong-
kil ve ark. (2008), yaptıkları çalış-
mada, farklı ağ yapılarına sahip 
poli (etilen glikol) (PEG) bazlı hidro-
jelleri UV ile başlatılan fotopolime-
rizasyon ile sentezlenmiş ve enzim 
immobilizasyonu için kullanılmıştır. 
Enzim immobilizasyonu için, glikoz 
oksidaz (GOX), fiziksel yakalama ve 
kovalent immobilizasyon yoluyla 
PEG hidrojelleri içinde immobili-
ze etmişler ve kapsüllenmiş GOX, 
akriloil-PEG-N-hidroksisüksinimid 
kullanılarak PEG omurgasına ko-
valent olarak bağlayarak bir hafta 
boyunca aktivitelerini sürdürdüğü-
nü gözlemişlerdir [23].  

Eklem kıkırdağı, kısmen innervas-
yon ve vaskülarizasyon eksikliğin-
den dolayı sınırlı kendi kendini 
iyileştirme özelliklerine sahiptir ve 
kıkırdak onarımı önemli bir klinik 

zorluk olmaya devam etmekte-
dir. Kıkırdak, öncelikle suyu emen 
ve dokunun yapısını koruyan özel 
hücre dışı matris (ECM) bileşenle-
rinden oluşur. Kondrositler, olgun 
eklem kıkırdağında bulunan tek, 
farklılaşmış yerleşik hücrelerdir ve 
bu ECM’nin oluşumu ve bakımın-
dan sorumludur. Matriks destekli 
kondrosit transplantasyonu, oto-
log kondrositlerin matriks sentezini 
arttırmayı teşvik etmek için bir iske-
leye kapsüllendirilerek daha sonra 
bir kıkırdak kusuruna implante edi-
lir. Bu amaçla çeşitli doğal ve sen-
tetik hidrojeller, potansiyel hücre 
taşıyıcıları ve kıkırdak onarımı için 
terapötik ajanlar olarak kullanıl-
maktadır [24].

Son yıllarda kardiyak doku mü-
hendisliği önemli ilerlemeler kay-
detmiştir. Bunun sebebi ise kalp 
onarım ve rejenerasyonu amacıyla 
enjekte edilebilen hidrojellerin ge-
liştirilmesidir [25]. Kardiyak doku 
mühendisliği için; kitosan, aljinat, 
hyaluronik asit, poli-n-propil ak-
rilamid, PEG gibi doğal ve/veya 
sentetik hidrojeller kullanılmakta-
dır. Bu polimerlerle sentezlenen 
hidrojellere kök hücrelerin, çeşitli 
büyüme faktörlerinin ve anjiojenik 
faktörlerin yüklenmesiyle elde edi-
len enjekte edilebilen hidrojellerin 
kalpteki hasarlı dokuların onarımı-
nı hızlandırdığı gözlemlenmiştir [5]

Yerleştirilen tıbbi kateterlerin kay-
ganlığının artması istenirken biyo-
lojik kirliliğin azaltılması, bunların 
konforunu, güvenliğini ve uzun va-
deli kullanımlarını iyileştirmek için 
oldukça arzu edilir. Yong ve ark. 
(2019), yaptıkları çalışmada, kate-
terler üzerinde ince (∼30 μm) uy-
gun yağlayıcı hidrojel kaplamalar 
oluşturmak için basit bir yöntem 
sunmuşlardır [19].

Yanık yaralanmalarında sıvı denge-
si çok önemlidir çünkü yanık yara-
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lanması, vücuttan eksüdasyon ve 
buharlaşma ile aşırı su kaybı vücut 
ısısında düşüşe ve metabolik hızda 
artışa neden olabilir. Bunun yanı 
sıra, pansumanın uygulama ve çı-
karma kolaylığı ve uygun yapışma 
gibi bazı özelliklerinin de olması 
gerekir, böylece bakterilerin ço-
ğalması için sıvı dolu cepler oluş-
turmaları için herhangi bir alanları 
kalmaz [26].

Yara örtüleri, yarayı sadece dış ra-
hatsızlıklardan korumakla kalma-
yıp aynı zamanda yara kapanması 
için ideal bir ortam sağladığından, 
yara iyileşmesi için önemlidir ve 
çoğu yara sargısının onarım süreci-
ne yardımcı olmak için ek aktif bile-
şenlere ihtiyacı vardır [27]. Yara ör-
tüleri, yüksek su emme kapasitesi-
ne sahip, gaz alışverişine izin veren, 
toksik olmayan, iyileşen dokunun 
yerini alması için canlı vücudunda 
yaralanan dokuyla benzeyen (biyo-
uyumlu), yaradan kolayca çıkartı-
labilen, canlı vücudundaki dokula-
rın işlevlerini yerine getirmek veya 
desteklemek için üretilen, sentetik 
veya doğal kaynaklı malzemeler-
den üretilmelidirler [28, 29]. Yara 
örtüleri epitelizasyon ve yarada 
hücre çoğalmasını sağlarken yara 
izi oluşmasının riskini azaltmak için 
de nemli bir ortam sağlamalıdır. 
Hidrojel temelli yara örtüleri biyo-
lojik doku ile etkileşime girmeden 
metabolitlere karşı geçirgendir ve 
herhangi bir tahrişe neden olmaz 
[30]. Hidrojel, yapısından dolayı 
cilde oksijen giriş çıkışını sağlaya-
bilmekte  [29, 31] ve nem geçir-
genliği özelliği de ağır yaralardaki 
sıvı birikimini önlemektedir [32]. 

Hidrojeller, kontrollü ilaç salım sis-
teminin geliştirilmesinde hayati bir 
rol oynamaktadır. Son zamanlarda 
önemli bir araştırma, çeşitli biyo-
medikal uygulamalar için biyo-baz-
lı hidrojellerin kullanımına odak-

lanmıştır [12]. Doğal, sentetik ve 
biyohibrit hidrofilik polimerlerin bi-
yomalzemeler ve ilaç salımı için ta-
şıyıcılar olarak kullanımına önemli 
ilgi gösterildi [8]. İlaç endüstrilerin-
de eksipiyanların kullanımı, ürünün 
akışkanlığını ve tutarlılığını kolay-
laştırmak gibi formülasyonlardaki 
geleneksel yardımcı fonksiyonla-
rından, özellikle stabilite, salım ve 
biyoyararlanım gibi ilaç performan-
sının arttırılmasındaki hayati önem 
taşır. 

Medikal uygulama alanında kulla-
nılan hidrojel bazlı biyo malzeme-
ler, kollajen ve kitosan gibi doğal 
biyopolimerlerden sentezlenebile-
ceği gibi, sentetik biyopolimerler-
den de hazırlanabilmektedir. Sen-
tetik biyopolimerler, formülasyon, 
nakliye ve kullanım sırasında do-
ğal polimerlerle karşılaştırıldığında 
daha yüksek stabiliteleri nedeniyle 
artık tıbbi ekipman ve malzeme-
ler için bir kaynak malzeme olarak 
tercih edilmektedir. Ayrıca sterilize 
edilebilirler, ısıya ve hidrolize daya-
nıklıdırlar. Bu avantajları nedeniyle, 
sentetik biyopolimerler artık doku 
mühendisliği ve rejeneratif tıpta, 
gen terapisinde, yeni ilaç verme 
sistemlerinde, implante edilebilir 
cihazlarda ve diğer birçok üründe 
yaygın olarak kullanılmaktadır [33]. 

Bu derlemede de medikal uygula-
ma alanında kullanılan bazı sen-
tetik biyopolimerlerden hazırlanan 
hidrojellere değinilmiştir.

Medikal uygulamalarda 
kullanılan sentetik polimerler

Son zamanlarda, sentetik polimer-
ler birçok nedenden dolayı doğal 
polimerlere tercih edilmektedir. 
Örnek olarak, doğal biyopolimer-
lerin biyobozunur özellikleri iyi 
ancak bazıları insan vücudunda 
sentetik biyopolimer kullanılarak 
önlenebilecek bir bağışıklık tepkisi-
ni tetikleyebilirler veya doğal poli-
merlerin kimyasal modifikasyonun 
zor olması bazı kullanım alanla-
rında sentetik polimerleri doğal 
polimerlerin önüne geçirmektedir. 
Sentetik polimerlerin biyomedikal 
uygulamalar için en büyük deza-
vantajı bozunduktan sonra ortaya 
çıkan ürünlerin toksik olmasıdır. 
Sentetik hidrojellerin kendi yapı-
larından kaynaklanan biyolojik bir 
özelliği bulunmamaktadır yani bi-
yobozunur değildir ancak biyolojik 
fonksiyonların kazandırılabilmesi 
için uygun yapılara sahiptirler. Hid-
rojellerin büyük bir kısmı sentetik 
polimerlerden üretilmektedir [34]. 
Biyomedikal alanda sık kullanılan 
sentetik polimerler ve özelliklerin-



62 Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Mayıs 2021

den kısaca aşağıda bahsedilmiştir. 

Poli(etilen glikol) (PEG), etilenok-
sitin kondenzasyon polimerizasyo-
nu ile üretilen bir polieterdir. 10 
kDa’dan büyük olan PEG zincirleri 
poli(etilen oksit) (PEO) olarak ad-
landırılır. Molekül ağırlığı, çapraz 
bağlanma ve polimer yoğunluğu 
PEG’in doku mühendisliği kul-
lanımlarında mekanik özellikleri 
etkilemektedir. Biyouyumlu, biyo-
bozunur, toksik olmayan, bağışık-
lığı düşük etkileyen hidrojel yapı-
mında sıklıkla kullanılan sentetik 
bir polimerdir.  Food and Drug 
Administration (FDA), PEG’lerin 
biyouyumluluğu, immünojenik 
olmaması ve protein molekülleri 
tarafından absorbe edilmeye direç 
göstermesi sebebiyle biyomedikal 
uygulamalarda kullanımını onay-
lamıştır. Doku mühendisliği, ke-
mik protezleri, yara iyileşmesi ve 
daha birçok alanda yaygın olarak 
kullanılmaktadır [35, 36]. PEG’in 
proteinleri veya hücreleri bağlama 
kabiliyetinin olamamasına rağmen, 
glycyl-L-arginylglycyl-L-α-aspartyl-
L-asparaginyl-L-proline (RGD) pep-
tidlerinin dahil edilmesi sayesinde 
hücre yapışması özelliği kazan-
maktadır. Esnek ve suda çözünür 
bir polimerdir. PEG gibi polimer-
ler, hidrojellerin özelliklerini geliş-
tirmek için etkili ağ modifiye edici 
olarak selüloz ve CMC sistemleri ile 
birleştirilebilir. PEG, çok çeşitli mo-
leküler ağırlıklarda kolaylıkla temin 
edilebilir. Bu özellikler, biyomedikal 
araştırma, ilaç dağıtımı, doku mü-
hendisliği iskeleleri, yüzey işlevsel-
leştirme ve benzerlerindeki geniş 
uygulamalarına katkıda bulunur 
[35].

Poli laktik asit (PLA), yara sargı-
sında ve dermal reformda uygu-
lanan ana biyopolimerlerden bi-
ridir. Bu malzemeyi kullanmanın 
en büyük avantajı, yavaş yavaş 

bozunması ve sonunda herhangi 
bir yan etki olmaksızın cilt dokusu 
tarafından emilmesidir [37]. PLA, 
poli(glikolik asit) (PGA) ve kopoli-
merleri poli(laktik-ko-glikolik asit) 
(PLGA): poli(hidroksi asit) polimer-
lerdir. Polimerlerin ana zincirlerin-
deki hidroliz PLA, PGA ve PLGA’nın 
laktik asit ve glikolik asit monomer-
lerine parçalanmasına neden olur. 
Bu parçalanma ürünleri metabolik 
yollarla temizlenebilir [38]. PLA 
ve stereoizomerleri, biyomedikal 
sektöründe uygulanabilen, işlevsel 
olmayan hidrofobik polimerlerdir. 
Ayrıca, PLA’nın yüksek cam ge-
çiş sıcaklığı biyomedikal alandaki 
uygulamasını sınırlar. Bu nedenle 
kompozit hidrojeller oluşturmak 
için PEG ve kitosan gibi hidrofilik 
polimerlerle konjuge veya kopoli-
merize edilirler. PEG, ısıya duyarlı 
hidrojeller oluşturmak için PLA’yı 
polimerize etmek için kullanılır. 
PLA’nın iyi biyouyumluluğu, düşük 
toksisitesi, yüksek parçalanabilirliği 
ve diğer polimerlere kıyasla üstün 
termal işlenebilirliği nedeniyle fark-
lı tekniklerle kolayca işlenebilir ve 
değiştirilebilir olması nedeniyle PLA 
bazlı ısıya duyarlı hidrojeller ya-
pılmakta ve, yara iyileşmesi, doku 
mühendisliği,  ilaç kontrolü ve sa-
lımı gibi alanlarda etkili bir şekilde 
kullanılmaktadır [39]. 

Poli(kaprolakton) (PCL); Güçlü 
mekanik ve yapısal özelliğe sahip 
yarı kristal alifatik polyester olan 
PCL, biyolojik olarak uyumlu ve 
biyolojik olarak parçalanabilir sen-
tetik polimer olarak bilinmektedir 
[40, 41]. PCL, implante edilebilir 
biyomateryaller uygulama olanak-
larına sahip, toksik olmayan ve 
biyolojik olarak parçalanabilen bir 
polyesterdir [42]. Organik çözücü-
lerde çok iyi çözünür, erime nokta-
sı 55-60oC ve camsı geçiş sıcaklığı 
-54oC’dir. Bu özellikler polimerin 
doku yenilemelerinde destek mal-

zemesi olarak kullanılmasını sağlar. 
Bozunma süresinin uzun olmasın-
dan dolayı uzun süreli doku reje-
nerasyon işlemlerinde kullanılmak-
tadır [43]. Nhi ve ark (2018) [41], 
özellikle elektrospinning yöntemi 
ile kombine edilen PCL’nin yara 
bakımı uygulamasında sinerjik fay-
dalar sağladığını belirtmişlerdir. 
Ayrıca spesifik olarak, elektrospun 
nanofiberlerin, nanofibröz memb-
ranın yüksek gözenekliliği gibi, gaz 
değişimine etkili bir şekilde katkıda 
bulunan, hücre solunumu ve sıvı 
absorpsiyonu için gerekli oksijeni 
sağlayan potansiyel yara sargıları 
için potansiyel özelliklere sahip ol-
dukları bildirilmiştir. Buna karşılık 
Nhi ve ark 2016 [40], electrospun 
PCL membranı (EsPCL), mekanik 
mukavemeti artırabilen ve hücre 
çoğalması ve vücut sıvısı emilimi 
için alan sağlayabilen randomize 
lifli ve gözenekli bir matris oluştur-
duğunu ve tıpta uygulanmasının 
hidrofobik özelliği nedeniyle sınırlı 
olduğunu belirtmişlerdir. Bu de-
zavantajın üstesinden gelmek için 
Nhi ve ark. (2016) [40], EsPCL’yi, 
diğer sentetik biyopolimerler veya 
polivinil alkol, kitosan ve jelatin gibi 
doğal polimerler ile modifiye ede-
rek veya hidrofilik bir özellik oluş-
turmak ve arttırmak için plazma ile 
işlemişlerdir. Elektrospun PCL fiber-
leri, mükemmel mekanik ve fiziksel 
özelliklerin yanı sıra, vücut parçala-
rının hareketi ile sargıyı esnek hale 
getiren ve çevreye karşı koruyucu 
bir bariyer görevi gören elastikiye-
te sahiptir. Elektrospinning’in di-
ğer bir avantajı, ilaçların ve diğer 
aktif ajanların elektrospun fiberle-
re yüklenmesinin kolay olmasıdır. 
Uygulamaların pek çok faydasına 
rağmen, elektrospinleme ile PCL 
bazlı elyaflı iskeleler de yara iyileş-
me sürecini etkileyen dezavantaj-
lara sahiptir. Özellikle, elektrospun 
yapı iskeletlerinin gözenekli yüzey 
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yapısı, nemi emmesi nedeniyle yara 
yüzeyine güçlü bir şekilde yapışma 
eğilimindedir ve boş gözenekler, 
hücrelerin membran içine sızması 
ve göç etmesi için kolaylaştırıcı or-
tam sağlar, bu da pansuman çıka-
rıldığında yeni oluşan dokunun ha-
sar görmesine neden olur ve yara 
iyileşme sürecini geciktirir [41]. 
Bu amaçla Nhi ve ark (2018) [41], 
yapmış oldukları çalışmalarında 
yara örtüsünün çıkarılmasına bağ-
lı hasarı önlemek için, elektrospun 
yüzeyinin modifikasyonunu, diğer 
biyomateryaller ile birleştirilerek 
araştırmışlardır. PCL, düşük maliye-
ti ve erişilebilirliği, PCL’nin biyolo-
jik sıvılarda bozulmaya karşı daha 
fazla direnci olduğu için PLA gibi 
diğer biyolojik olarak parçalanabi-
len polimerlerle karşılaştırıldığında 
daha iyi mekanik özellikleri göster-
mesi sayesinde diğer biyo-resorbe 
olabilen polimerlerden daha çekici-
dir. Ek olarak PCL, hidrofobik yapısı 
nedeniyle implant cihazlarının ko-
rozyon oranının azalmasına neden 
olduğu için kaplama uygulaması 
için arzu edilir [42].

Sulu dispersiyonda sentezlenen 
poliüretanlar (PU), fizikokimyasal 
özellikleri ve biyouyumlulukları ne-
deniyle son zamanlarda büyük ilgi 
görmektedir. Çeşitli askeri uygula-
malara yönelik yara sargısı uygu-
lamaları için gelecek vaat eden bir 
hidrojel sınıfı, poliüretan hidrojel-
lerdir [44]. Genel olarak –di ya da 
poli-iso-siyanatın poliol ile reaksi-
yonu sonucu elde edilir. Bundan 
dolayı poli(üretan)’ın ana bileşenle-
ri, sert bölüm -diisosiyanat, yumu-
şak bölüm polieterler, polyesterler-
dir. Poli(üretan)’ın özellikleri bu bi-
leşenlerin oranlarına bağlıdır. Çok 
iyi olmayan bozunma grafiğinden 
dolayı biyomedikal uygulamalarda 
kullanmak için diğer biyomalzeme-
lere ihtiyaç duyulmaktadır. Poliüre-
tanlar, polisakkaritler, oligomerler 
ve peptitler, fiziksel ve kimyasal 
yollarla hidrojel oluşumu için kulla-
nılır [39, 45]. Poliüretan köpükler, 
akrilat bazlı polimer jellere fiziksel 
destek ve elastik özellikler sağla-
mak için iskeleler olarak kullanılır. 
Poliüretana çeşitli kopolimerlerin 
eklenmesinin, bir dizi uygulama-
da özellikleri artırdığı gösterilmiştir 
[45]. PEG, biyouyumluluğu, düşük 

toksisitesi ve hem hidrolitik hem de 
enzimatik bozunmaya karşı direnci 
nedeniyle biyomedikal uygulama-
lar için birçok poliüretan hidrojel 
materyalinin ortak bileşenidir. PLA 
ilavesinin, poliüretan köpüklerin 
fiziksel esnekliğini artırdığı görül-
müştür, ancak şişmeye zarar ver-
diği belirtilmiştir.  PCL segmentleri, 
biyolojik olarak parçalanabilirlik, 
sıcaklığa bağlı şişme özellikleri ka-
zandırmak için çapraz bağlı PEG 
üretan filmlere dahil edilir. Ayrıca, 
ayarlanabilir sıcaklık duyarlılığı ile 
polimerize edilmiş nanopartikül-
lere biyolojik olarak parçalanabilir 
özellikler kazandırmak için PEG-
heksametilen diizosiyanat (HDI) 
bazlı poliüretanlara amino asit 
bazlı monomerler dahil edildiği be-
lirtilmiştir [44]. 

Polihidroksi etil metakrilat (PHE-
MA), biyomedikal uygulamalarda 
en yaygın olarak kullanılan sen-
tetik çapraz bağlı bir hidrojeldir. 
Sahip olduğu su içeriği nedeniyle 
doğal dokularla büyük benzerlik 
gösterir [46]. Normal biyolojik re-
aksiyonlara inerttir. Bozunmaya 
karşı dirençlidir, vücut tarafından 
absorplanmaz, ısıyla sterillenebilir, 
çok değişik şekil ve formlarda ha-
zırlanabilir [47]. Hidrojelin ilaçların 
ve biyoaktif maddelerin verilmesi-
ni kolaylaştırma yeteneği, pHEMA 
gibi hidrojellerin şişme özellikleri ile 
doğru orantılıdır. Bu şişme özellik-
leri, jel sentezinde kullanılan çap-
raz bağlama maddelerine bağlıdır 
[46].

Polivinil alkol (PVA), iyi bilinen 
biyolojik olarak uyumlu ve toksik 
olmayan bir polimerdir. PVA’nın 
biyouyumluluğu, yaygın olarak 
bildirilen hem doku hem de kan 
(plazma proteinleri) ile uyumlu-
luğundan kaynaklanmaktadır. Bu 
nedenle PVA, ilaç verme sistemleri, 
yara pansumanları, diyaliz memb-
ranları, kardiyovasküler cihazlar, 
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yapay kıkırdak, tendon, ligament, 
kornea, lens, deri ve intervertebral 
disk gibi kan ve dokularla temas 
eden çok sayıda cihazda kullanıl-
maktadır. Saf PVA için iyi bir kanla 
temas özelliğine ve iyi kan uyum-
luluğuna sahip olduğu gözlen-
miştir. PVA’nın diğer polimerlerle 
harmanlanması, aşılanması ve ko-
polimerizasyonu gibi yöntemler, 
bu polimerlerin kan uyumluluğunu 
artırmıştır [48].

Polivinil pirolidon (PVP), olağa-
nüstü fiziksel ve kimyasal özel-
liklerin (biyouyumluluk, toksik 
olmama, kimyasal stabilite, suda 
ve birçok organik çözücüde iyi çö-
zünürlük, hem hidrofobik hem de 
hidrofilik maddelere karşı afinite) 
benzersiz kombinasyonu ile çok 
sayıda önemli tıbbi ve tıbbi olma-
yan uygulamalarda (farmasötik 
endüstri ve tıp, optik ve elektrik uy-
gulamaları, membranlar, yapıştırı-
cılar, seramikler, kâğıt, kaplamalar 
ve mürekkepler, ev, endüstriyel ve 
kurumsal, litografi ve fotoğrafçılık, 
lifler ve tekstil, çevresel uygulama-
lar) kullanım avantajı sağlamış, film 
oluşturma özelliğine sahip sentetik 
hidrojel bileşenidir [49]. PVP mo-
nomeri olan N-vinil pirrolidon, 
kontakt lenslerde uygulanması, 

ilaçların kontrollü verilmesi için ve 
ilaçların immobilizasyonu için akri-
lik asit, metakrilatlar ve diğer vinil 
monomerleri ile kopolimerize edilir 
[50, 51]. 

Literatürde bilinen en yaygın sıcaklık 
duyarlı polimerik yapı N-izopropil 
akrilamid den hazırlanan poli(N-
izopropil akrilamid) ((p(NIPAm)) 
esaslı hidrojellerdir. P(NIPAm) yak-
laşık 32-34 ºC sıcaklıkta hacim faz 
geçişine (LCST) sahip olarak düşük 
sıcaklıklarda hidrofilik özellik gös-
tererek şişmekte, LCST üzerindeki 
sıcaklıklarda hidrofobik özellik gös-
tererek büzülmektedir [1]. Şahiner 
ve ark (2018) [31], yaptıkları ça-
lışmada, yara kaplama malzemesi 
olarak kullanılacak kollajen/kitosan 
(koll/kitosan) ve kollajen/kitosan/
poli(N-izopropil akrilamid) (koll/
kitosan/p(NIPAm)) iç içe geçmiş ağ 
yapılı (IPN) hidrojelleri gluteraldehit 
ve poli(etilenglikol)diakrilat çapraz 
bağlayıcıları kullanılarak film şek-
linde sentezlemişlerdir.

Biyouyumlu ve biyolojik olarak 
parçalanabilen (yan zincirdeki hid-
rolize edilebilir gruplar nedeniyle) 
bir polimer olan poli (vinil asetat) 
(PVAc), ilaç ve hücre taşıyıcıları ve 
doku mühendisliği dahil olmak 

üzere biyomedikal uygulamalar-
da da kullanılmaktadır [52]. Jan-
nesari ve ark (2011) [48], yapmış 
oldukları çalışmada, özellikle yara 
iyileşmesini hızlandırmak için bir 
yaralanma bölgesine doğrudan ilaç 
salınımı olmak üzere, kontrollü ilaç 
salınımı için yeni biyomatık nanofi-
ber elektrospun matlar geliştirmek 
için, poli (vinil alkol) (PVA), poli (vi-
nil asetat) (PVAc) ve siprofloksasin 
HCl (CipHCl) ile yüklenmiş 50:50 
kompozit karışımdan oluşan na-
nolifler, ilk kez bir elektrospinning 
tekniği ile hazırlamışlardır. 

Yorum

Doğal veya sentetik polimerlerle, 
rejeneratif tıp, ilaç dağıtımı ve doku 
yapıştırıcıları gibi farklı biyomedikal 
uygulamalara yönelik çeşitli çapraz 
bağlama kimyasına dayalı çok sa-
yıda hidrojel geliştirilmiş olup özel-
likle biyomedikal uygulamalar için, 
doğal hücre dışı matrisin özellikle-
rine benzeyecek şekilde tasarlan-
maktadır.

Sentetik biyopolimerler, formülas-
yon, nakliye ve kullanım sırasında 
doğal polimerlerle karşılaştırıldı-
ğında sterilize edilebilir olmaları, 
ısıya ve hidrolize dayanıklı olmaları, 
daha yüksek stabiliteleri nedeniyle 
artık tıbbi ekipman ve malzeme-
ler için bir kaynak malzeme olarak 
tercih edilmektedir. Bu avantajları 
nedeniyle, sentetik biyopolimerler 
doku mühendisliği ve rejeneratif 
tıpta, gen terapisinde, yeni ilaç ver-
me sistemlerinde, implante edilebi-
lir cihazlarda ve diğer birçok ürün-
de yaygın olarak kullanılmaktadır.

İstenen herhangi bir çapraz bağla-
ma grubu yoğunluğunu ekleme ve 
herhangi bir derecede zincir kon-
formasyonel hareketliliği ekleme 
kapasitesi gibi özellikler sentetik 
polimer bazlı hidrojellerin doğal 
polimer bazlı hidrojellere göre ge-
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nel olarak gelişmiş mekanikler ser-
gilemesini sağlar. Bununla birlikte, 
doğal polimerlerin doğal bozu-
nabilirliği ve biyoaktivitesi, bunun 
yerine hidrojelleri imal etmek için 
sentetik polimerler kullanılırsa feda 
edilir.

Bu nedenle, hidrojel yapı bloğunun 
akıllıca seçilmesi, hedeflenen hid-
rojel uygulamasına bağlı olarak he-
deflenen fizikokimyasal özelliklere 
ulaşmak için gereklidir. Çalışmanın 
sentetik biyopolimer temelli hidro-
jellerin biyomedikal alanda kullanı-
mı ile ilgili çalışmalar için derleme 
anlamında katkı sağlayacağı düşü-
nülmektedir.
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raussMaffei Group teknolojik 
bilgi birikimini ve onlarca yıllık 
ekstrüzyon deneyimini birleşti-

rerek kurumsal ekstrüzyon operasyon-
larını tek bir yerde bir araya getiriyor. 
Bu stratejik yaklaşımın, müşteriler için 
önemli ürün faydaları, şirket için değerli 
sinerji etkileri, gelecek için yeni fırsatlar 
ve araştırma alanları ile sonuçlanması 
bekleniyor. Şu anda şirketin Hannover 
Laatzen’deki yeni yerinde inşa edilen 
tesisin dünyanın en modern ekstrüzyon 
Ar-Ge merkezlerinden biri olacağı vur-
gulanıyor. Yeni tesis, KraussMaffei’nin 

tarihindeki en büyük yatırım programı-
nın bir parçası olarak görülüyor. Tüm 
ekstrüzyon bölümünün taşınmasının 
ise 2022’nin ikinci yarısında yapılması 
planlanıyor.

KraussMaffei Yeni Makineler Bölümü Baş-
kanı Dr. Volker Nilles “KraussMaffei’nin 
ekstrüzyon faaliyetlerini tek bir konum-
da toplamak, sektörümüzdeki mevcut 
ve gelecekteki zorluklara karşı doğru 
stratejik yanıttır. Çok çeşitli ekstrüz-
yon uygulamaları için Hannover’de-
ki teknoloji merkezimizle ve özellikle 
2022’de yeni tesisimize taşınmamızla 

EKSTRÜZYON TEKNOLOJİSİ

KraussMaffei

KraussMaffei, tüm ekstrüzyon teknolojilerini 
tek bir çatı altında topluyor
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uzmanlığımızı yeni bir seviyeye ta-
şıyoruz. Ürün portföyümüz boru 
ve profil ekstrüzyonundan levha 
ve düz filme, kauçuk ve köpük eks-
trüzyonundan birleştirme ve geri 
dönüşüme kadar neredeyse tüm 
ekstrüzyon teknolojilerini kapsıyor 
ve bunu 20 yılı aşkın süredir yap-
maktayız. Tüm bu farklı teknolojiler 
tek bir yerde bir araya getirilecek” 
diye açıklıyor.

Müşteri faydaları, sinerjiler ve 
geleceğe yönelik stratejik bakış 
açısı

Kaynakların korunması ve geri 
dönüştürülmüş malzemelerin iş-
lenmesi konusundaki mevcut tar-
tışmalardan çok önce, doğrudan 
işleme kavramları giderek daha 
fazla odak noktası haline geliyor-
du. “Tek ısıda” malzeme işleme, 
genellikle malzemenin maruz kal-
dığı termal gerilimi azaltır. Daha 
az işlem adımı ve daha az enerji 
gerektirir. Yüksek oranda mineral 
dolgulu bileşiklerden atık su boru-
larının üretimi, boru ekstrüzyonun-
da doğrudan işleme konseptinin 
tipik bir örneğidir. PP baryum sül-

fat bileşiği, birlikte dönen çift vidalı 
bir ekstrüder üzerinde hazırlanır 
ve tek bir işlemde akış aşağı boru 
ekstrüzyon kafası tarafından şekil-
lendirilir. Volker Nilles, “Daha önce 
denenmiş ve test edilmiş doğrudan 
işleme çözümlerimizin ötesinde, 
Ar-Ge merkezi artık uzmanlarımıza 
tamamen yeni fikirleri uygulama ve 
test etme fırsatı sunacak” diyerek 
gelecekteki gelişmeleri sabırsızlıkla 
beklediğini belirtiyor. 

Geçmişte KraussMaffei’nin Münih 
ve Hannover tesislerinde toplanan 
deneyim zenginliği şimdi bir araya 
getirilecek. Bu da yeni malzemelere 
ve yeni nihai ürünlere yönelik, yeni 
araştırma ve geliştirme projelerini 
başlatmak için fırsatlar sunacak.

Yeni Ar-Ge merkezi, kendi başlan-
gıç malzemelerini (geri kazanım 
malzemelerinden de) üretmeyi ter-
cih eden tüm ekstrüzyon şirketleri 
veya mevcut ürün portföylerine 
yeni son ürünler eklemek isteyen iş-
leyiciler için ideal koşullar sunacak.

Müşteriler KraussMaffei’de bulu-
nan tüm teknolojileri canlı olarak 

deneyimleyebilecekler. Kendi ham-
maddeleriyle denemeler yapabile-
cek ve kompound, boru ve profil 
ekstrüzyonu gibi tüm ekstrüzyon 
alanlarından deneyimli personelle 
ve ayrıca dijitalleşme-Endüstri 4.0 
uzmanlarıyla konuşabilecekler. 

Yeni satış ve organizasyon yapısı

Bireysel bölümlerin entegrasyonuy-
la ilgili tüm değişikliklere rağmen, 
KraussMaffei’nin her şeyden önce 
müşteriler ve tedarikçilerle güvene 
dayalı işbirliğini sürdürmeye kararlı 
olduğunu vurgulayan Volker Nilles 
sözlerine şöyle devam etti: “Gele-
cekte dünya çapında daha da ve-
rimli müşteri desteği sağlamak için 
satış ekibimiz yeniden organize 
edildi. Teknik uzmanlar ve bölgesel 
satışlar arasındaki daha yakın işbir-
liğine dayanan yeni KraussMaffei 
satış yapısı sayesinde müşteri des-
tek kapasitelerimizi yoğunlaştırabi-
leceğiz. Yeni yapı tüm ekstrüzyon 
bölümlerimizi içeriyor. Uygulama 
ne olursa olsun, ekstrüzyon en-
düstrisinin gelecekteki zorluklarına 
hazır olduğumuza kesinlikle inanı-
yoruz.”



69Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Mayıs 2021

chunk, akıllı tasarımıyla dikkat çeken EGH tu-
tucusu ile Red Dot 2021’de “ürün tasarımı” 
kategorisinde ödül kazandı. Schunk’un geliştir-

diği bu akıllı ve esnek tutucunun, gelişmiş konsepti 
ve estetik tasarımının yanı sıra işlevi sayesinde de göz 
doldurduğu belirtiliyor. Red Dot ödülünün 60 yıllık 
geçmişinde katılan şirketler ve tasarım stüdyolarının 
sayısı açısından rekor kırılan bu yılda jüri üyeleri EGH 
tutucusunu “ürün tasarımı” kategorisinde çok etkile-
yici buldu.  

Ergonomik tasarımlı akıllı tutucu

Ergonomik yapısı ve tasarımıyla son derece başarılı 

olan Schunk EGH akıllı tutucu, yumuşak bir dokunuş 
sağlayan malzemelerle donatılan yuvarlatılmış dış 
konturları sayesinde ekipmanı kolay ve rahat bir şe-
kilde yönlendirebiliyor. Tutucunun mevcut durumunu 
entegre bir LED ışık şeridiyle gösterebilen Schunk, in-
sanla cobotlar arasında sorunsuz bir etkileşim imkânı 
sunuyor. Özellikle insan ve robot çalışma alanları 
arasında doğrudan bir örtüşmenin mevcut olmadığı 
uygulamalarla koruyucu perdelere sahip hücreler için 
uygun olan tutucunun tipik uygulama alanları arasın-
da; otomotiv ve elektrik endüstrisi veya metal kesim-
haneleri gibi nispeten temiz veya hafif kirli ortamlar-
daki taşıma ve tut-yerleştir görevleri bulunuyor. 

Otomasyon dünyasına kolay giriş

Schunk EGH tutucu; yenilikçi ve ergonomik yapıları-
nın yanı sıra hızlı devreye alma özellikleriyle de öne 
çıkan cobotlar ile otomasyon dünyasına kolay giriş 
imkânı tanıyor. Esnek parmakları, 80 mm’lik değişken 
bir şekilde ayarlanabilir kursu ve tutucu özellikleriyle 
de geniş parçalar için uygun olup çok yönlü bir kulla-
nım alanı sunuyor. Tak-çalıştır özelliğindeki başlangıç 
kiti, montaj ve devreye alım için adaptör levhasından 
uygun parmak setlerine, montaj aletlerinden fişlere 
kadar gerekli tüm parçalarla birlikte kullanıma hazır 
halde teslim edilebilen Schunk akıllı tutucu, aynı za-
manda Universal Robots veya Techman Robotlarının 
robot kontrol ortamında hızlı bir şekilde uygulamaya 
alınabiliyor. EGH evrensel tutucunun devreye alımı ve 
programlanması sezgisel olarak 30 dakika içerisinde 
tamamlanabiliyor. IO-Bağlantı üzerinden kontrol, her 
bir parmak konumunun ayrı ayrı tanımlanmasını sağ-
larken, tutucunun durumunu her bir tutma işlemi için 
ayrı ayrı değerlendirebiliyor. Paralel kinematik ise tüm 
kurs boyunca sabit bir tutma kuvveti sağlıyor.

OTOMASYON TEKNOLOJİSİ

Akıllı Schunk tutucu 
Red Dot Tasarım Ödülü’nü kazandı
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Özet

elişen tüm teknolojik çalışmalar 
ile ortaya çıkan dijitalizasyon 
kavramı, tüm dünyayı etkisine 

almış durumdadır. Eğitimden sanayi-
ye, hizmetten sağlık sektörüne kadar 
tüm yaşam alanlarımıza etki eden bu 
dönüşüm, yaşamımıza yeni kurallar ge-
tirmiştir. Yaşam şeklimizde, kişiler ile 
kurduğumuz iletişim yollarımızda, seya-
hat etme seçeneklerimizde bu gelişimin 
yansımalarını yaşıyoruz. Dünya, gelişen 
bu sistem ile oyuna yeni kurallar getir-
mektedir. Çağın getirdiği, müşteri talep-
lerinin daha hızlı karşılandığı, sınırların 
kaldırıldığı kurallara uyabilen işletmeler, 
bir adım öne geçebilmektedir. Bu ça-
lışmada, dijital dönüşüm kavramları ve 
bu entegrasyonun işletmelere sağladığı 
katkılar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijitalizasyon, diji-
tal dönüşüm, ürün yönetimi

Sanayide Dijitalizasyon

Giriş

İşletmeler, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu 
veya talep ettiği ürünlerin ve hizmetle-
rin karşılanması için kurulmuş ekonomik 
amaçlı birimlerdir. Birbirinden farklı sek-
törlerde, farklı büyüklüklerde milyon-
larca işletme bulunmaktadır. İşletmeler 
sürdürülebilirliklerini sağlamak amacı 
ile yeni ürünler geliştirmeyi hedeflerler. 
Yeni pazarlara girme, yeni ürünler ge-
liştirme, rekabet etme ve olanaklarını 
büyütmek gibi amaçlar doğrultusunda 
faaliyetlerini sürdürürler.

Tüm dünyada son yıllarda, iş yaşamın-
da bireylerin ve işletmelerin pazarda 
daha fazla tutunma çabaları, ürün veya 
hizmet satışlarını arttırma çalışmaları 
yoğu rekabet ortamının doğmasına yol 
açmıştır. Rekabet ortamında küreselle-
şen dünya hem ulusal hem de bölgesel 
alanda rekabetin sürekli olarak devam 
etmesine zemin hazırlamaktadır. Bu 

Prof. Dr. Semih Ötleşa,b,   
Almira Sobacıa,c

aEge Üniversitesi, 
Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi 
Anabilim Dalı
bEge Üniversitesi, 
Ürün Yaşam Döngüsü 
Yönetimi (PLM) 
Mükemmeliyet Merkezi
cDijital Pazarlama Yetkilisi

MAKALE 
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amaç doğrultusunda kişiler veya iş-
letmeler, gelişen teknolojinin avan-
tajlarından yararlanmalıdır. 

Günümüzde teknolojik gelişmeler 
ve bilginin doğru kullanımı dijital 
çağın kapılarını açmıştır. Verileri 
doğru kullanan işletmeler, iş mo-
dellerini, yönetim süreçlerini ve 
teknolojik altyapılarını bu endüst-
riyel devrime uygun olarak adapte 
etmeye çalışmaktadırlar. Çalışmala-
rını dijital ortama aktararak, inter-
net teknolojilerinin avantajlarından 
faydalanmaktadırlar. Bu dönüşüm 
etkisi ile işletmeler üretimini sağ-
ladıkları ürünleri fiziksel faaliyet-
lere ek olarak dijital donanımlar             
ile birleştirmektedirler. Hammadde 
seçiminden, lojistik süreçlerine ka-
dar tüm alanlarda insan gücünün 
yerini yazılımlara, otomasyonlara 
aktarılması tüm işletmeleri olumlu 
etkileyecektir.

Dijitalizasyon Kavramı Nedir?

Dijitalizasyon Gottfried Wilhelm 

Leibniz tarafından tanımlanan, te-
melinde sayıların bilgisayar dünya-
sında ikili kodlara dönüştürülmesi 
için kullanılan bir terimdir. İş akış-
larının oluşturulmaya ilk başlandığı 
dönemlerden günümüze kullanı-
lan iş modelleri oldukça değişiklik 
göstermiştir. Başlarda kullanılan 
insan gücüne dayalı manuel üre-
tim teknikleri teknolojinin yıllar 
içindeki hızlı gelişimiyle birlikte ye-
rini seri üretime bırakmaktadır. Bu 
teknolojik gelişim sürecinde keşfe-
dilen yeniliklere ayak uydurabilen 
işletmeler hem insan gücünü daha 
verimli kullanabilmekte hem de 
kullanılan geleneksel yöntemlerin 
zamansal ve maddi kayıplarını en 
aza indirebilmişlerdir. Ancak diji-
talizasyon, farklı bir tanıma sahip 
olan dijitasyon ile karıştırılmamalı-
dır. Dijitalizasyon, dijital ürünlerin 
ve verilerin işletmelerin kendi iş 
akışlarına ve iş modellerine entegre 
etmeleri hatta tamamen değişiklik 
yapıp dijital bir yapıyı benimseme-

leri olarak tanımlanabilirken dijitas-
yon, analog yapıdaki iş akışlarının 
dijital olarak ifade edilebilecek hale 
getirilmesidir. İşletmelerin kendi 
yapılarındaki işleyişi dijitale dönüş-
türme sürecinde yaşayabilecekleri 
adaptasyon sorunları kısa vadede 
daha önce bahsettiğimiz maddi ve 
zamansal kayıpları artırsa da uzun 
vadede sağlayacağı katkılar konu-
sunda ikna olmayan ve dönüşümü 
kabul etmeyen işletmeler, zamanla 
dijital dünyanın sağladığı avantaj-
lara sahip olamadıklarından dolayı 
ya ciddi değer kayıpları yaşadılar ya 
da pazar içerisindeki yerlerini koru-
yamayıp yarıştan çekilmek zorunda 
kaldılar. 

Dijitalizasyon işletmelerin yanı sıra, 
toplumun tüketim alışkanlıklarını 
ve ekonomik yapısını da köklü bir 
biçimde değiştirdiği için küreselle-
şen dünyanın yapıtaşlarından biri 
haline gelmiştir. Bu köklü değişik-
liklerin sağladığı avantajlarından bir 
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başkası ise işletmelerin pazarlama 
için hedeflediği müşteri sayısının 
limitlerinin kaldırılarak dijital ağ-
lar sayesinde dünyada teknolojiye 
erişimi olan herkese uygun pazar-
lama stratejileriyle satışlarını hızlı 
bir biçimde artırabilmesidir. Hızlıca 
adapte edilen ve günümüzde po-
püler olan teknolojik gelişmelerden 
otomasyonlar, Endüstri 4.0, sanal 
gerçeklik, nesnelerin interneti, bü-
yük veri ve makine öğrenimi gibi 
kavramlar günümüzde işletmelerin 
iş akışlarını hızlandırdığı kadar yeni 
ürünlerin geliştirilmesine ve hatta 
yeni geliştirilen bu ürünlerin, iş-
letmelerin kurulumda odak olarak 
aldıkları ürünlerin tamamen yerini 
almasına da neden olabilmektedir.

Dijital Evrim, Dijital Dönüşüm

Dünya genelindeki işletmelerin 
akışlarını köklü bir biçimde dijital 
dünyaya adapte etme süreci kısa-
ca Dijital Evrim olarak adlandırıla-
bilir. Bu köklü değişiklik işletmenin 
yönetiminde, ürünün kendisinde, 

üretim sürecinde, pazarlama sü-
recinde ve hatta tüketim sürecin-
de bile olabilir. Her işletmenin iş 
modeli, yapısı ve değerleri farklılık 
gösterdiğinden dijital evrim süreç-
leri de birbirinden farklı olmakta-
dır. Bu farklılıklardan dolayı dijital 
dünyaya adaptasyon ve işleyişteki 
köklü değişiklik denemeleri başlar-
da başarısızlıkla sonuçlanabilmekte 
ve büyük zararlar verebilmektedir. 
Teknolojik gelişmelerin zorunlu 
hale getirdiği dijitalleşme sürecin-
de bu tür zararları en aza indire-
bilmek adına yapılan planlamalara 
büyük önem verilmesi gerekmekte-
dir. Teknoloji toplum üzerinde de 
büyük etkiler yaratarak, yeni ihti-
yaçların ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Yeni ihtiyaçlarla birlik-
te işletmelerin sunduğu değerler 
ve müşteri memnuniyeti önemli 
bir odak noktası haline gelmiştir. 
Bu yüzden Dijital Evrim sürecinde 
işletmelerin ürün ve yönetim de-
ğişiklikleriyle birlikte globalleşen 
dünyanın etkileri dolayısıyla müş-

terinin tecrübesini de göz önünde 
bulundurması gerekmektedir. 

Adım adım bir piramit mantığı ile 
bu kavramları aktarmak gerekirse, 
dijitasyon bir sayısallaşma evrimidir 
(Şekil-1). Bu evrim ile dijitalizasyon 
kavramını oluşturan işletmeler para 
tasarrufu sağlarlar. Ancak bu diji-
talizasyon kavramı doğru ve etkin 
bir şekilde kullanırsa dijital dönü-
şüm süreci tamamlanarak, işletme-
ler para kazanımına başlarlar.

Dijital Dönüşümün Avantajları

İnovasyon kavramı, kişileri ve do-
layısıyla işletmeleri korkutabilmek-
tedir. Dijital çağın ortaya koyduğu 
avantajlar aslında çok belirgin olsa 
da çağın getirdiği kökten değişi-
min zorlukları herkes tarafından bi-
linmektedir. Tüm işgücü sisteminin 
değişime uğramasına neden olan 
bu çalışmalara başlamadan önce 
mutlaka doğru analiz yapılmalı, yol 
haritası en verimli şekilde oluşturul-
malıdır. 

Tüm bu zorluklara rağmen, dijital 
dönüşüm amacını tamamladığın-
da yarattığı etki ile her adımda 
farklı avantajlar sağlamaktadır.

FOperasyonel süreçlerde 
verimliliğin artması

Dijital çalışmaların katkı sağladığı 
operasyonel tüm süreçlerde verim-
lilik kesintisiz bir hal alıyor.

FDoğru maliyet yönetim imkânı

Dijital otomasyon sayesinde süreç-
lerde artan verimlilik, daha doğru 
gider yönetimi yapılmasına olanak 
sağlar. Zamandan, iş gücünden, 
hata payında tasarruf etkisi oluş-
turur.

Şekil 1. Dijital Kavramların Piramiti

Para Kazanımı

Para Tasarrufu

Sayısallaşma
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Fİnsan kaynaklı hataların 
minimuma indirilmesi

Gelişen yazılım teknolojileri, iş sü-
reçlerinin her adımına dâhil edile-
rek, kişilerin yapabilecekleri hata 
payını azaltır. İnsan faktöründen 
kaynaklı doğan hataları minimize 
eder.

FSürdürülebilirlik

Doğru veri yönetimi ve otomasyon 
sayesinde işletmeler sürdürülebilir-
liklerini arttırabilir.

Fİş yönetim süreçlerinde tutarlılık

Günümüzde sürekli değişen şart-
lar, işletmeleri olumsuz etkilemek-
tedir. Her sektörün kendine özgü 
tüm normlarını etkileyen deği-
şimler hata payının artmasına yol 
açarlar. Dijital çalışmalar sayesinde 
tutarlı bir üretim ve yönetim şekli 
oluşturularak dışarıdan gelebilecek 
tüm etmenlerin üretime olumsuz 
etkisi kontrol edilebilir.

FOtomasyon

Üretimde sağlanacak tüm otomas-
yon çalışmaları, çalışanların hızlı 
analiz edebilmesine katkı sağlar.

Dijitalleşmeye olan inanç, yapılan 
yatırımlar ne kadar çok olursa, iş-
letmelerin kazançları da doğru 
orantılı olarak artacaktır. Öngö-
rülmeyen hatalar, karşılaşılabilecek 
kayıplar, defalarca kez deneme 
yapılan çalışmalar artık yerini diji-
tal çalışmaların çözümlerine bıra-
kacaktır. Dijitalleşmeden üretimine 
devam eden işletmelerin kaybettik-
leri vakit ve emeğin telafisini karşı-
layamayacaklardır.

Sonuç

Farklı sektörlerde de olsa, tüm iş-

letmelerin verimliliğinin artmasına, 
müşteri odaklı çalışmasına ve hızlı 
hizmet sağlaması, dijitalleşme ile 
mümkün olmaktadır. Rekabetçi ça-
lışma ortamında bir adım önde ol-
mak ve çağın gerisinde kalmamak 
için işletmeler, teknolojinin getir-
diği avantajları ürünlerinin tüm 
yaşam süreçlerine entegre etmeli-
dir. Sınırları kaldıran bu dönüşüm, 
sadece mevcut pazarlarda değil, 
tüm global pazarlarda da söz sa-
hibi olabilmek, ürün servisi vere-
bilmek için avantaj sağlamaktadır. 
Her geçen gün hayatımıza daha da 
dâhil olan teknolojik çalışmalar, iş-
letmelerin pazarda bir adım önde 
olabilme yarışı için dijital dönüşüm 
süreçlerine dâhil olmaya itiyor.

Kelime anlamıyla dijitalizasyon 
analog olan sistemi sayısal hale 
getirilmesi yani dijitalleşmesi anla-
mına gelmekle birlikte, geçmişten 
günümüze inşa edilen tüm gele-
neksel yapılar için köklü bir değişik-
lik meydana getirmiştir. 

Teknolojik gelişmeleri takip etme-
nin önemi anlaşılmaya başlansa 
da kurulan sistemlerin büyük öl-
çüde dijital dünyaya aktarılması 
planlamadan bitişe işletmeler için 
büyük riskler oluşturabileceğinden 
işletmeler için kabul etmesi zor bir 
kavramdır. Tüm bu risklere rağmen 
zamanında gerekli düzenlemelere 
olanak sağlayıp teknolojik devrime 
ayak uyduran işletmeler bulunduk-
ları pazarlarda normal işleyişleriyle 
ilerleyebileceğinden çok daha hızlı 
şekilde rakiplerinden bir adım önü-
ne geçebilmişlerdir. Adaptasyonu 
planlama sürecinde düşünülenin 
aksine, asıl dijitalizasyonu imple-
mente etmeyen işletmeler kendile-

rini zor durumlar içerisinde bulmuş-
lardır. Bu şekilde üretim ve tüketim 
alışkanlıklarını tamamen değiştiren 
dijitalizasyon, teknolojik gelişme-
lerle birlikte yeni ürünleri pazarlara 
katarak günümüzde bambaşka iş 
alanları ortaya çıkartmaktadır. Di-
jitalizasyonun toplumumuzun her 
alanındaki tüm etkileri göz önüne 
alındığında, dijitalizasyon kavra-
mı başlı başına işletmelerin büyük 
önem vermesi gereken odak nok-
talarından biri haline gelmiştir.
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nterroll, endüstriyel üretimde çok 

sayıdaki uygulama gereksinimlerini 

karşılamak üzere esnek ve modüler 

bir palet yönetim sistemi olarak uyarla-

nabilen ödüllü Yeni Akıllı Palet Taşıyıcı 

(SPM) çözümünü piyasaya sürdü.

Akıllı Palet Taşıyıcısı ile kullanıcılar artık 

kritik güvenliğe sahip alanlarda manu-

el olarak yapılan işlerden kaçınmak ve 

biriktirme, ayırma, sıralama ve taşıma 

işlemlerini doğru zamanda yürüterek 

palet iş akışını yönetmek için makine 

önünde iş süreçlerini otomatikleştire-

bilecekler. Böylelikle makine arıza süre-

lerinde ve makine üretim hücrelerinin 

yatırım getirisinde gözle görülür bir 

iyileşme sağlanacağı belirtiliyor. Bu da 

sadece makineye malzeme tedariki için 

KONVEYÖR SİSTEMLERİ

Interroll

Interroll’un yeni akıllı palet taşıyıcısı üretim 
lojistikleri için performans artışı sağlıyor

Akıllı Palet Taşıyıcı (SPM), üretim lojistikleri söz konusu olduğunda 
verimliliği arttırmak için geliştirilmiş yenilikçi bir yaklaşım olarak                   

öne çıkıyor.



75Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Mayıs 2021

maliyetli üretim kesintilerini orta-

dan kaldırmakla kalmıyor, aynı za-

manda operasyon sırasında mey-

dana gelebilecek kaza riskini de 

önlemiş oluyor. Bu sayede, manuel 

operasyona kıyasla yüzde 30’a va-

ran verimlilik mümkün hale geliyor.

Sürücüsüz taşıma sistemleri için 

ideal takviye

Akıllı Palet Taşıyıcı, imalat maki-

nelerinin yakınında palet taşıma-

yı otomatikleştirmek ve aynı za-

manda Endüstri 4.0 ortamlarında 

da kullanılabilen üretime yönelik 

toplama ve sıralama süreçleri için 

geliştirilmiş bir palet yönetim çözü-

mü. SPM, 1.000 kilograma kadar 

olan kutuları veya paletleri taşımak, 

ayırmak ve sıralamak için tasarlan-

dı. Örneğin, forkliftler veya otoma-

tik yönlendirmeli araçlar (AGV’ler) 

için uygun maliyetli bir tamamlayı-

cı veya ikame olarak kullanılabilen, 

mobil ve otonom olarak hareket 

eden bir malzeme akış sistemini 

temsil ediyor.

Akıllı Palet Taşıyıcı çözümü çeşitli 

modüllerden oluşuyor. Çözümün 

merkezinde, tahriksiz konveyör 

bölümlerinin altında çalışan ve 

üzerlerinde duran paletleri hare-

ket ettiren mobil birim bulunuyor 

(SM1000 Mover). Ray üzerinde ha-

reket eden transfer aracı (SM2000 

Transfer Car) ise paletleri paralel 

konveyör bölümleri arasında taşı-

yor.

Interroll Ürün ve Teknoloji Genel 

Müdür Yardımcısı Jens Strüwing 

konu ile ilgili yaptığı açıklamada: 

“Bu platform çözümü ile müşteri-

lerimiz ve kullanıcılarımız için üre-

time ilişkin palet yönetimi otomas-

yonunun sunduğu büyük verimlilik 

potansiyelinden yararlanıyoruz. 

Kullanıcı dostu 3D çevrimiçi araç 

olan SPM Layout Configurator & 

Pallet Flow Simulator, sistemi hızlı 

ve kolay bir şekilde yapılandırma-

nın yanı sıra bilgisayarda planla-

nan operasyonu simüle etmeyi de 

mümkün kılıyor. Bu yenilikçi çözü-

mün esnekliği, kanıtlanmış tekno-

lojilerin kullanımı ve çok kısa geri 

ödeme süresi, kullanıcıların reka-

bet güçlerini önemli ölçüde arttı-

rabilmelerini sağlıyor. Tüm Interroll 

ürünlerinde olduğu gibi, Akıllı Pa-

let Taşıyıcı’nın kurulumu, çalıştırıl-

ması ve bakımı son derece kolay. 

Bu sebeple, modüler tak ve çalıştır 

çözümü modernizasyon projeleri 

sırasında bile üretimde uzun ke-

sintiler olmadan çalıştırılabiliyor. 

REST API ve JSON gibi küresel veri 

standartlarına dayalı ağ oluşturma 

yetenekleri, maksimum uyumlu-

luk ve kullanım kolaylığı sağlıyor. 

Konveyör modülleri, gerekirse çok 

kolay bir şekilde yeniden yapılandı-

rılabilir olup, yüksekliği ayarlanabi-

lir destekler, sistemin düz olmayan 

zeminlere bile kurulmasına olanak 

sağlıyor” ifadelerine yer verdi.

Kırmızı Nokta Ödülü (Red Dot 

Award) sahibi, IFOY Ödülü 

“Lojistiğin En İyisi” adayı

Bu yeni çözüm resmi piyasa lans-

manından önce, tasarım kalitesi ve 

inovasyon derecesi nedeniyle Red 

Dot 2021 Ürün Tasarımı Ödülü’nü 

kazandı. Çözüm aynı zamanda, 

Mart 2021’de “Uluslararası İntra-

lojistik ve Yılın Forklift Kamyonu 

Ödülü (IFOY ÖDÜLÜ)” bağımsız 

uzmanları tarafından da bu dünya-

ca ünlü intralojistik ödülünün fina-

listi olarak seçildi.
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