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YASEMİN ERKİMEN
editor@plastik-ambalaj.com

EDİTÖRDEN

Değerli okuyucularımız,

6 yıldır aralıksız olarak yayınlanan Plastik & Ambalaj Teknolojisi 
dergimizin 276’ıncı sayısı ile yine sizlerleyiz. Türkiye ambalaj sek-
törü ihracat rakamları bu sayımızın öne çıkan başlıkları arasında 

ye alıyor. Ambalaj sektörü 2021 yılının ilk 6 ayında 3 milyar 44 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirerek 1 milyar 222 milyon dolar dış ticaret fazlası 
verdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 6, değer 
olarak ise yüzde 26 artış yakaladı. Ambalaj türüne göre genel toplamlara 
bakıldığında ise plastik ambalajlar yüzde 67’lik payla ilk sırada yerini aldı.

Yeni sayımızda en güncel gelişmelerin yanı sıra “Esnek Ambalaj” sektö-
rüne ilişkin detaylı bir dosya hazırladık. Abdioğulları Plastik ve Ambalaj, 
Toyo Matbaa Mürekkepleri, Sesa Ambalaj, Baran Ambalaj, Linked Türkiye, 
Krcpack Ambalaj, Polilux Plastik Film ve Damlapak Ambalaj firmaları esnek 
ambalaj sektörüne yönelik kaliteli, yenilikçi, çevre dostu ürünleri ve baskı 
öncesi çözümleri ile dosyamız içeriğinde yerlerini aldılar. Plastik ve amba-
laj sektörlerinin en yoğun döneminde bize zaman ayırdıkları ve katkıları 
için her bir firmamıza ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.

Yeni sayımızın içeriğinde yer alan geri dönüşüm, enjeksiyon, robot, paket-
leme ve otomasyon alanlarındaki en yeni teknolojik gelişmelerle birlikte, 
bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen değerli akademisyenle-
rimizin hazırlamış olduğu bilimsel makalelerin de uygulamalarınıza ışık 
tutacağına inanıyoruz. 

Ayrıca gelecek sayımız ile ilgili bir bilgilendirme paylaşmak isterim. Ara-
lık sayımız Plast Eurasia İstanbul fuarında yerini alacak, tüm katılımcı ve 
ziyaretçilere dağıtılacaktır. Fuar özel sayımızda sizler de en güncel geliş-
meleriniz, en yeni teknolojileriniz ve reklamlarınızla yer alabilirsiniz. Bu 
özel sayımız ile hedef kitlenize direkt ulaşmak ve markanızı sektörde öne 
çıkarmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Sizleri dergimiz sayfalarıyla baş başa bırakıyor, bir sonraki sayımızda gö-
rüşmek dileğiyle, sağlıklı günler diliyorum…



HABER
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Ambalaj sektöründen 
3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat

ürkiye ambalaj sektörü 2021 yılının ilk 6 ayın-
da 3 milyar 44 milyon dolar ihracat gerçekleş-
tirerek 1 milyar 222 milyon dolar dış ticaret 

fazlası verdi ve bir önceki yılın aynı dönemine göre 
miktar olarak yüzde 6, değer olarak ise yüzde 26 ar-
tış yakaladı. Buna göre 2020 yılının ilk 6 ayında 1,39 
milyon ton olan toplam ambalaj ihracatı 2021’in ilk 
6 ayında yüzde 6’lık artışla 1,48 milyon ton olarak 
gerçekleşti. Ambalaj sektörü ithalatı 2020 yılının ilk 6 
ayında 898 ton olarak gerçekleşirken 2021 yılının ilk 6 
ayında 930 ton olarak hesaplandı. Değer bazında ise 
rakamlar sırasıyla 1,5 milyar dolar ve 1,8 milyar dolar 
olurken, ambalaj sektörünün toplam ithalatı bir önce-
ki yıla göre miktar olarak yüzde 4, değer olarak yüzde 
19 şeklinde gerçekleşti. 

Ambalaj sektörünün ihracat rakamlarıyla ilgili açıkla-
malarda bulunan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ülke ekonomimizin yüzde 
21,7 olarak gerçekleşen ikinci çeyrek büyüme raka-
mına ambalaj sektörü olarak katkı sunuyor olmaktan 
ötürü büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Hedefimiz 
her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye’de 
ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebil-
mek. 2020 yılında olduğu gibi 2021’de de sektör 
olarak pandemi sürecine rağmen dış ticaret fazlası 
vermeye devam ediyoruz. Ambalaj türüne göre genel 
toplamlara baktığımızda 2021’in ilk 6 ayında plastik 
ambalajların yüzde 67’lik payla ilk sırada, ikinci sırada 
ise yüzde 22 ile kâğıt/karton ambalajların yer aldığını 
görüyoruz. 2021 yılında en fazla ihracat yaptığımız 
ülkeler ise sırasıyla; Birleşik Krallık, Almanya, Irak, ABD 
ve İsrail oldu” dedi.

“Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik                       
Ana Gündemimiz Olmalı”

Ambalaj üretiminde iki önemli noktanın büyük önem 
taşıdığını söyleyen Zeki Sarıbekir, bunların; ‘Sürdürü-
lebilirlik’ ve ‘Çevre’ olduğunu belirtti. Zeki Sarıbekir 
sözlerini şu şekilde noktaladı: “Sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat konu-
ları ana gündemimiz olmalı. Türkiye’nin itibarı ve Yeşil 
Mutabakat uyum süreci için bu konular büyük önem ta-
şıyor. 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. İhracat hedeflerimize ulaşmak 
için karbonsuz ekonomiye geçiş sürecini yakından ta-
kip etmeliyiz. ASD olarak bizler de bu konuda üzerimize 
düşenleri yerine getirerek, elimizden gelen desteği sek-
törümüze sunmayı sürdüreceğiz.”

Zeki Sarıbekir                                                                                     
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı  
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Almanya’daki Türk girişimi Raceplast 
sektörde liderliği hedefliyor

Almanya’da yaşayan Türk girişimci Süleyman Ceyran’ın 2007’de kurduğu 
“Raceplast” firması ürettiği mühendislik plastikleriyle sektörde kalite ve 
hizmeti aynı anda sunmayı hedefliyor. “Made in Germany” markasının 

tüm dünyada bilindiğini ancak Almanların hizmet konusunda eksiklikleri 
olduğunu fark ettiğini belirten Ceyran sektörde lider firmalar arasında yer 

almak istediklerini söylüyor.

kinci nesil Türk göçmen Süleyman Ceyran’ın 

2007’de kurduğu “Raceplast” firması 

Almanya’da hızla büyümeyi sürdürüyor. Geçen 

aylarda Türkiye pazarında da yer alacağı açıklanan fir-

ma mühendislik plastiklerindeki uzmanlığını kullana-

rak kalite ve hizmeti aynı anda sunmak için çalışmala-

rına başarılı bir şekilde devam ediyor. Girişimci Ceyran, 

Türkiye’de gıda, içecek, otomotiv ve savunma sanayi-

sinde 2023’ten itibaren hizmet vermeyi hedefledikle-

rini söyleyerek çalışmaları hakkında şöyle konuşuyor:

“Almanya’da hizmet arka planda kalabiliyor”

Almanya’da 1982’de doğdum. İkinci nesil olarak Al-
manca ana dilim oldu. Liseden sonra yüksek ticaret 
okulunu bitirdim. Üç senelik sanayi memur eğitimi-
ni başarıyla iki senede bitirdim. 2004’te bir polietilen 
üreticisinin satış ofisinde çalıştım. O zamanlar “Made 
in Germany”nin ne kadar büyük bir marka olduğunun 
farkına vardım. Ancak bununla birlikte Almanların en 
büyük eksiği “hizmet”. Almanya’da müşteri memnuni-
yeti arka planda kalabiliyor.

Süleyman Ceyran / Raceplast Kurucusu
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“Kalite ve hizmeti birleştirmek 
için Raceplast’ı kurdum”

2007’de bu bakış açısıyla kalite ve 
hizmeti birleştirmek için Raceplast 
şirketini kurdum. Şirketi kurma-
dan önce mühendislik plastikleri 
alanında bireysel ticaret girişim-
leriyle sektörü ve Alman mühen-
dislerini yakından tanıma fırsatı 
bulmuştum. Bu da şirketi hayata 
geçirdikten sonra halihazırda oluş-
turduğum portfolyomdan kolayca 
faydalanmamı sağladı. Müşteri-
lerimize daha fazla hizmet sağla-
mak için yeni fabrikamızı 2019’da 
kurduk, 2021 yılında da 500 bin 
Euro’luk yatırım yaptık. 

Mühendislik plastiklerinde tek 
bir sektöre odaklı çalışmıyoruz. 
Almanya’da gıda, makine, amba-
laj ve otomotiv sektörü ön planda. 
Sunduğumuz çözümlerle müşte-
rilerimiz, maliyet konusunda ka-
liteden de ödün vermeden doğru 
yerde doğru malzemeyi kullanarak 
fayda görsün istiyoruz. Her mü-
hendislik plastiği her alanda kul-
lanılmaz ve biz de bu alanda uz-
manlaştık. 

“Artık Türkiye pazarında da varız”

Türkiye’yi yaklaşık 15 yıldır takip 
ediyorum ve buradaki pazarda 
çok büyük potansiyel görüyorum. 
Türkiye genç bir nüfusa sahip ve 
kalite konusunda da çok büyük 
adımlar atıldı. Bu konuda Türki-
ye’deki şirketlere kaliteli alterna-
tifler sunabileceğimize eminim. 
2022’de Türkiye’de bir ofis açmayı 
planlıyoruz. Gerekli personel ve 
altyapı hazırlıklarının ardından 
2023’te Türkiye’de gıda, içecek, 
otomotiv ve savunma sanayisine 
hizmetlerimizi sunmayı hedefliyo-
ruz. Bununla birlikte Avrupa’da 

satışlarımızı arttırmayı da istiyoruz. 
Hollanda’da bir satış ofisi açtık. 
Belçika ve Fransa’da da önümüz-
deki yıl ofis açmayı planlıyoruz.

“Çevre dostu sistemlere sahibiz”

Tesislerimizde çevre dostu olmaya 
son derece özen gösteriyoruz. Geri 
dönüşüm bizim için çok önemli. 
Kullandığımız malzemelerin ar-
tıkları plastik üreticilerine geri dö-
nüşüm olarak geri gidiyor. Elekt-
riğimizin büyük bir kısmını güneş 
enerjisinden tedarik ediyoruz. 
Bununla birlikte şirket araçlarımızı 
da elektrikli olanlarla değiştirmeyi 
planlıyoruz.
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ürkiye compound pazarında yer alan Sumi-
ka Polymer Compounds Turkey (eski adıyla 
Emaş Grup), THERMOFIL HP® (yüksek perfor-

manslı) polipropilen (PP) bileşiklerini Türkiye’deki ve 
Karadeniz’e komşu ülkelerdeki müşteriler için üretme-
ye başlayacağını duyurdu.

Sumika Polymer Compounds (SPC) Türkiye, çeşitli ter-
moplastik bileşikler ve poliolefin bazlı elastomerler üre-
ten Japon grup Sumitomo Chemical Co Ltd.’nin iştira-
ki olan Sumika  Avrupa’nın bir parçası. SPC Türkiye’nin 
Gemlik, Bursa ve Manisa’da tesisleri bulunuyor.

2019’un başlarında Sumika bünyesine katılan Türkiye 
tesisleri, mineralli ve geri dönüştürülmüş PP üretiminde 
uzun yılların tecrübesini taşıyor. Ayrıca THERMOFIL™ 
HP üretimi de Gemlik fabrikasında yakın zamanda 
başlayacak. Bu ilaveyle birlikte SPC Türkiye’nin toplam 
üretim kapasitesinin yılda 60Kt’a ulaşacağı belirtiliyor.

THERMOFIL HP®, poliamidlerin (PA), polibütilen teref-
talatların (PBT) ve uzun lifli PP’nin yerine kullanılabile-
cek özelliklere sahip cam elyaf takviyeli bir PP bileşiktir. 
Bu bileşikler kullanıcılara hafiflik, düşük maliyet, düşük 
yoğunluk, yüksek mukavemet ve sertlik, yüksek darbe 
direnci ve kolay işlenebilirlik gibi avantajlar sağlıyor.

 Sumika Polymer Compounds 
Türkiye’de THERMOFIL HP® üretimine başlıyor

Sumika Polymer Compounds, ağırlıklı olarak otomotiv, 
beyaz eşya ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanı-
lan sürdürülebilir, sağlam ve yüksek performanslı PP bi-
leşikleri ile tanınıyor.  Grubun Amerika Birleşik Devletleri, 
Birleşik Krallık, Tayland, Çin, Japonya, Hindistan, Fransa 
ve son olarak Polonya’da üretim tesisleri bulunuyor.  
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Plastikte İşleyen Döngüsel Ekonomi için: 
WWF ve Jokey’den İşbirliği

tmak yerine yeniden kullanın, yakmak yerine 
geri dönüştürün: Jokey Grubu ve WWF Al-
manya, plastik ambalajlar için işleyen bir dön-

güsel ekonomiyi birlikte teşvik etmek istiyor.

Yeniden kullanıma ve yüksek kaliteli geri dönüşüm 
üretimine olanak tanıyan kapalı döngü plastik akışını 
sağlamak amacıyla bu işbirliğine başlayan Jokey Gru-
bu, dünyanın önde gelen plastik ambalaj üreticileri 
arasında yer alıyor. Şirket bu ortaklıkla, çevresel ayak 
izini en aza indirmeye, sürdürülebilirliği işin tüm alan-
larına entegre etmeye ve değer zinciri boyunca etkili 
yaklaşımlar geliştirmeye devam etmeyi hedefliyor.

Jokey Grubu CEO’su Jens Stadter, “Jokey’de düşün-
celerimiz ve eylemlerimiz on yıllardır sürdürülebilirli-
ğe odaklanmıştır. Ancak sürekli gelişmek zorundayız. 
İklim değişikliğinin dramatik sonuçlarının ışığında, 
imkanlarımız dahilindeki taahhüdümüzü Paris İklim 
Anlaşması’nın hedeflerine odaklanan bir dönüşüme 
yönlendireceğiz. Bu bağlamda, hammadde kaynakla-
rımızın kullanımı da eylem planımızın odak noktasıdır. 
2025 yılına kadar hammaddelerimizin yüzde 30’unu 
sıfır olmayan döngüsel kaynaklardan edinmeyi ve de 
sürekli olarak tam döngüsel bir ekonomi hedefini iler-
letmek istiyoruz. Plastiği yüksek kaliteli bir şekilde do-
laşımda tutarak sektörümüzde öncü olmayı istiyoruz. 
Jokey’in Eko Konsepti, sürdürülebilirliğe bütünsel bir 

yaklaşımı temsil etmekte ve de tüm Jokey Grubu’nda 
uygulanmaktadır” ifadeleri ile açıklıyor.

WWF Almanya Pazarlar ve Şirketler Genel Müdürü Dr. 
Martin Bethke ise şunları söylüyor: “Plastik ambalajdaki 
döngüsellikten hâlâ çok uzağız. Almanya’daki tüm plas-
tik ambalajların yaklaşık yarısı geri dönüştürülmek yeri-

Emre Altınel                                                                                     
Jokey Grubu Türkiye Ortadoğu ve Afrika Satış Direktörü  
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ne yakılıyor. Jokey’in güçlü bir or-
tak olarak bizimle birlikte doğrusal 
bir ambalaj üretiminden,  işleyen 
bir döngüsel ambalaj ekonomisi-
ne geçişi sağlamak istemesinden 
çok memnunuz. Şu çok açıktır ki 
mutlaka ekonominin ekolojik dö-
nüşümü için harekete geçmeliyiz. 
Bunun sürdürülebilir yönetimi ey-
lemlerinin merkezinde tutan fir-
malarla mümkün olabileceğini dü-
şünüyoruz. Paris iklim hedeflerine 
ulaşmak için ambalajda dönüşüm 
de gerekli. Bu, en son ambalaj 
araştırmamız sonucunda da net 
şekilde belirtilmişti.”

WWF, vizyon ve misyonu boyun-
ca sürdürülebilirliği şirketin tüm 
alanlarına entegre etmede Jokey 
Grubu’nu destekliyor. Şirket ayrıca 
Paris iklim hedeflerine uygun ola-
rak, “Bilime Dayalı Hedef Girişimi” 
(SBTi) tarafından belirtildiği gibi 
1,5 derecelik bir iklim hedefi belir-
lemek için WWF ile birlikte çalışa-
cak ve sera gazı emisyonlarını iddi-
alı bir şekilde azaltmak için bilime 
dayalı bir yol belirleyecek. Buna, 
şirket genelinde maksimum enerji 
ve kaynak verimliliğine sürekli aktif 

odaklanılması eşlik edecek. Teda-
rik zincirlerine ve değer yaratma 
süreçlerine daha fazla önem veri-
lerek, hammadde içeriklerinin ve 
sosyal-ekolojik etkileri açısından 
mümkün olan en yüksek düzeyde 
şeffaflık sağlanacak.

WWF ile ortaklıklarının ilk olarak 
2025 yılına kadar devam edece-
ğini söyleyen Jokey Grubu Türkiye 
Ortadoğu ve Afrika Satış Direktö-
rü Emre Altınel ise: “Jokey Grubu 
bu doğrultuda, istikrarlı bir şekilde 
yoluna devam edecektir” diye be-
lirtiyor. Emre Altınel sözlerini şu 
şekilde noktalıyor: “Firmamız, bir 
sürdürülebilirlik stratejisi olarak 
kapsamlı “Eko Konsepti” üzerine 
inşa edilmiş ve geri dönüşüm ham-
maddelerini piyasaya daha sağlam 
bir şekilde yerleştirmek için yıllardır 
“Gri Yeni Yeşildir” kampanyası-
nı sürdürmektedir. Plastikler için 
daha fazla döngüsel ekonomi elde 
etmek için WWF ile “yüksek kalite-
li, gıda sınıfı geri dönüşümlü veya 
yenilikçi yeniden kullanılabilir mo-
deller için kapalı döngü”  gibi, yol 
gösterici projeleri tasarlamak ve 
uygulamak istemekteyiz.”

WWF Hakkında

Dünya Çapında Doğa Fonu 

(WWF), dünyanın en büyük 

ve en saygın bağımsız çevre 

kuruluşlarından biri. WWF, 

100’den fazla ülkede altı kıta-

da, küresel çevresel bozulmayı 

durdurmak ve biyolojik çeşit-

liliği korumak için çalışıyor. 

6.000’den fazla çalışan şu 

anda doğal kaynaklarımızı ko-

rumak için 1.300 proje üzerin-

de çaba sarf ediyor. WWF’nin 

amacı, küresel çevre tahribatı-

nı durdurmak ve insanların ve 

doğanın uyum içinde yaşadığı 

bir geleceği şekillendirmek. 

WWF, birkaç yıldır plastik ve 

ambalaj üzerinde daha yoğun 

bir şekilde çalışıyor ve daha 

az ve daha iyi ambalajlamaya 

doğru bir dönüşün nasıl sağ-

lanabileceği konusunda faali-

yetlerini sürdürüyor.
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HABER

Kimya sektörünün ihracatı ikinci çeyrekte 
yüzde 71,59 büyüdü

Adil Pelister: “Kimya sektörümüz, büyümeye en fazla katkıyı veren 
ikinci sektör”

stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracat-
çıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Pelister, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafın-

dan açıklanan Türkiye’nin 2021 yılı ikinci çeyrek büyü-
me verilerine ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Pelister değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7 büyüyen Türkiye ekono-
misinin ikinci çeyrekte güçlü bir performans göster-
mesi bekleniyordu. Geçen yıl pandemi dolayısıyla bu 
dönemde kapanmalar olduğu için ekonomik aktivi-
telerde ciddi bir düşüş olmuştu. Ancak buna rağmen 
ülkemiz diğer ülkelere göre daha hızlı toparlanmıştı. 
Dolayısıyla baz etkisinin de desteğiyle birlikte çift ha-
neli büyüme rakamlarını görmeyi bekliyorduk. Bunun-
la birlikte bu yıl içinde takip ettiğimiz imalat sanayi 
kapasite kullanım oranları, Türkiye İmalat PMI (Satın 
Alma Yöneticileri Endeksi) ve rekorlar kıran ihracat ra-
kamları da bize büyümenin kuvvetli olacağı sinyallerini 
verdi. Bu yönüyle ülkemizin ikinci çeyrekte yüzde 21,7 
büyümesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. 

Özel tüketimden sonra büyümeye 6,9 puanla katkı ve-
ren net ihracatın yanı sıra sanayideki yüzde 40,5’luk 
büyüme ve yatırımlardaki yüzde 20,3’lük büyüme ol-
dukça dikkat çekici. İhracat, 2021 yılının ikinci çeyre-
ğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60 it-
halat ise yüzde 19,2 büyüdü. Bu büyük performansta 
ülkemizin büyümesine en çok katkı veren ikinci sektör 
olan kimya sektörümüz ise ikinci çeyrekte gerçekleştir-

diği 6,67 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 71,59 büyüdü. 

İlk çeyreğe göre ise ihracatını yüzde 25,60 artırdı. Bu 

dönemde kimya sektörümüz, Mayıs ve Haziran ayların-

da ihracat lideri oldu. Haziran ayında 2,3 milyar dolarlık 

kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ile sektörel baz-

da aylık yeni rekorumuzu kırdık. Yine öncü göstergelere 

baktığımızda bu pozitif tablonun biraz yavaşlayarak de-

vam edeceğini öngörüyoruz. Kimya sektörü olarak bu yıl 

ihracatta 22 milyar doları yakalamayı bekliyoruz” dedi.

Adil Pelister                                                            
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 

(İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
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HABER

Yalova Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği 
öğrencileri TÜBİTAK tarafından ödüllendirildi

“TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları” 
kapsamında Rumeysa Betül Aydoğdu enerji ve çevre kategorisinde yaptığı 
projeyle birinciliğe layık görülürken Aybüke Sultan Demirel ise finale kalma 

başarısı gösterdi.

ilimsel çalışmalara lisans öğrencilerinin katılı-
mını sağlamak ve ülkemizdeki sorunların çö-
zümü konusunda lisans öğrencilerini bilimsel 

araştırma süreçlerine dâhil etmek amacı ile Bilim İn-
sanı Destek Programları Başkanlığı tarafından bu yıl 
dokuzuncusu düzenlenen TÜBİTAK 2242 Üniversite 
Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları’na 9 alanda 
toplam 842 proje başvurusu gerçekleşti. 80 jüri üye-
si tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda 9 
alanda toplam 172 proje final yarışmasına katılmaya 
hak kazandı. Yalova Üniversitesi Polimer Malzeme 
Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Hatice Aylin Ka-
rahan Toprakçı ve Dr.Öğr.Üyesi Ozan Toprakçı da-
nışmanlığında yarışmaya katılan bölüm öğrencileri 
Rumeysa Betül Aydoğdu, Aybüke Sultan Demirel ve 

Mukaddes Şevval Çetin’in projeleri yarışmada büyük ba-
şarı elde etti.

Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü yüksek lisans 
öğrencilerinden 2021 yılı Yalova Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi birincisi Rumeysa Betül Aydoğdu’nun, 
Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü yüksek lisans 
öğrencisi Mukaddes Şevval Çetin’in de yardımları ile 
Dr.Öğr.Üyesi Ozan Toprakçı danışmanlığında devam 
etmekte olan, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Destekleme Programı desteği alarak 
geliştirmiş olduğu “Sürdürülebilir ve Yerli Selüloz Kay-
nakları Kullanarak Bariyer Özelliği Geliştirilmiş Biyobazlı 
Kağıt Ambalaj Üretimi” isimli projesi 2242 Üniversite 
Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları final yarışma-
sında enerji ve çevre kategorisinde birincilik derecesini 



elde etti ve 20 bin TL değerindeki 

ödülün sahibi oldu. Final yarışma-

sı değerlendirmeleri neticesinde 

“TEKNOFEST 2021” etkinliği kap-

samında yapılan sergide poster su-

numu ve ödül törenine katılım da 

sağlandı. 

Polimer Malzeme Mühendisliği Bö-

lümü yüksek lisans öğrencilerinden 

2021 yılı Polimer Malzeme Mühen-

disliği Bölümü’nü ikincilikle bitiren 
Aybüke Sultan Demirel’in, Mukad-
des Şevval Çetin’in de yardımları ile 
Dr.Öğr.Üyesi Hatice Aylin Karahan 
Toprakçı danışmanlığında devam 
etmekte olan TÜBİTAK 2209-A 
Üniversite Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Destekleme Programı 
desteği alarak geliştirmiş olduğu 
“Sürdürülebilir Zirai Atıklarından 
İletken, Esnek Elektronik Malzeme 

Üretimi ve Karakterizasyonu” adlı 
proje de 2242 Üniversite Öğrenci-
leri Araştırma Proje Yarışmaları’nda 
enerji ve çevre kategorisinde finale 
kalan projeler arasında yer aldı. 

Yaptıkları milli, çevreci, sürdürüle-
bilir ve katma değeri yüksek olan 
ürün geliştirdikleri projeleri başarı 
ile temsil etmekten dolayı çok mut-
lu olduklarını ifade eden Rumeysa 
Betül Aydoğdu, Aybüke Sultan 
Demirel ve Mukaddes Şevval Çetin 
yaptıkları çalışmaların her anında 
yanlarında olan danışmanları Sen-
sör ve Enerji Malzemeleri Araştır-
ma, Geliştirme ve Uygulama Labo-
ratuvarı sorumluları Dr.Öğr.Üyesi 
Hatice Aylin Karahan Toprakçı ve 
Dr.Öğr.Üyesi Ozan Toprakçı’ya çok 
teşekkür ettiklerini belirttiler.
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Abco-Fil bir Abdioğulları Plastik ve Ambalaj San. AŞ tescilli markasıdır.
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Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Sütcü
“1963’ten bugünlere, 4 kıtada 60 ülkeye 

kaliteyi üretiyoruz”

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 birikimini, geleceğe dönük 
adımlarla büyüyerek devam ettiren şirket günümüzde 4 kardeş tarafından yönetiliyor. 

8 tesis, 400.000 m2 kapalı alan ve 1.800 kişi ile dokuma, örme ve şişirme teknolojilerinin 
kullanıldığı Avrupa menşeli makineler ile müşteri memnuniyetine odaklandıklarını 

belirten Abdioğulları A.Ş. Genel Müdürü Sayın Mehmet Sütcü ile Esnek Ambalaj 
dosyamız kapsamında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 
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Mehmet Bey öncelikle 
Türkiye’nin en büyük dokunmuş 
ve örülmüş plastik ambalaj 
üreticileri arasında yer alan 
Abdioğulları A.Ş.’nin kuruluş 
ve başarı hikâyesinde neler var, 
biraz bahseder misiniz?  

Temelleri 1963 yılında atılan Abdio-
ğulları AŞ.’nin yönetiminde 4 kardeş 
bulunmaktadır. Adana Hacı Saban-
cı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 8 
tesisi ile İstanbul Sanayi Odası (ISO) 
tarafından açıklanan “Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020” 
listesinde 297’nci sırada yer almıştır. 
Abco olarak, ülkemize sağladığı kat-
ma değer, güçlü istihdam potansiye-
li, Avrupa menşeli makine parkuru, 
sahip olduğu kalite standartları (ISO 
9001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 
50001, ISO 14001, ISO 45001, BRC, 
Helal), tecrübeli ve dinamik ekibi ile 
başarılı işlere imza atmaya devam et-
mektedir.

4 kıtada 60’dan fazla ülkeye ih-
racat Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret 
Anonim Şirketimiz tarafından yapıl-
maktadır. TİM tarafından açıklanan 
“Türkiye’nin En Başarılı İlk 1000 İhra-
catçısı” listesine göre, 2020 yılı ihra-
catında bir önceki yıla oranla yüzde 
11’lik satış artışı gerçekleştiren Filpa 
Ambalaj, 307’nci sıradan 290’ncı sı-
raya yükselmiştir. Filpa şirketimiz için 
Avrupa ve Ortadoğu pazarları öne 
çıkan pazarlardır. Yurt içi ve yurt dışı 
fuarlarda ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile 
karşılaşan firmamız mevcut müşte-
rilerine ek olarak yeni pazarlara göz 
kırpmakta, ihracatını artırmaya de-
vam etmektedir. 

Firmanızın ürün yelpazesi 
hakkında daha detaylı bilgi 
alabilir miyiz?

Firmamız yarım asrı geçen tecrübesi, 
yüksek teknolojili makine parkuru ile 
polipropilen ve polietilen bazlı Sen-
tetik Ambalaj Ürünleri ve Bükümlü 
İp çeşitleri üretmektedir. Un, yem, 
şeker, kömür ve bakliyat sektörleri-
nin ambalaj ihtiyaçlarında senelerdir, 
çözüm ortaklığı yapmaktayız. Alçı, çi-
mento, kalsit, kireç, yapı kimyasalları 
ve gıda ürünlerinin otomatik dolum 

sistemlerine uygun ventilli torba ihti-
yaçlarını da karşılamaktayız.

PP Halı Tabanı ürünümüz ile halı 
üreticilerinin girdilerinde avantaj sağ-
lamaktayız. Tescilli FILBACK markalı 
ürünlerimizin üretiminde kullanılan 
İsviçre ve Alman teknolojileri, 2,12 
m. - 3,86 m. – 4,18 m. gibi standart 
enlerin yanında 5,40 m.’ye kadar 
enlerde kumaş üretimini mümkün 
kılmaktadır. FILBACK, doğru rulo 
uzunluğu, güçlü kenarı ile kullanıcıya 
temel avantajlar sunmakta, tufting 
esnasında iğne saptırmayı önlemek 
için tek ve çift fibrilizasyon alternatifi 
oluşturmakta, optimal rulo uzunluğu 
ve rulo çapı ile de nakliyede avantaj 
sağlamaktadır.

Üretmiş olduğumuz çuval veya tor-
balara 8 renge kadar flekso baskı ya-
pılabilmekte olup, talebe göre BOPP 
baskı teknikleri de ambalajlarımıza 
uygulanmaktadır. 2020 yılı itibariyle 
8’inci fabrikamızda Katkılı Sera Örtü-
sü, Solarizasyon, Malç, Isı Perdesi, Si-
laj Stretch gibi tarımsal amaçlı örtüler 
üretilmekte olup, endüstriyel müşteri 
portföyümüzde su, meşrubat, süt 
ve süt ürünleri, maden suları, gıda, 
tekstil, seramik ve orman ürünleri 
sektörlerine Shrink Film imalatı yapıl-
maktadır.  Tarımsal amaçlı File Çuval, 
Gölgelik, Monoflament ürünler ile 
ürünlerin nefes alması, gölgeleme ve 
olumsuz çevre şartlarına karşı koru-
ma sağlanmaktadır. 

Üretim tesisleriniz, istihdam 
profiliniz ve üretimlerinizde 
kullandığınız teknolojiler 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Abdioğulları A.Ş. olarak 8 tesis, 
400.000 m2 kapalı alan, 1.800 kişi 
ile dokuma, örme ve şişirme tekno-
lojilerinin kullanıldığı Avrupa menşeli 
makineler ile müşteri memnuniyetine 
odaklanmış, deneyimli ve yetkinliği 
sürekli geliştirilen ekiple çalışılmakta, 
üretim yapmaktayız. 

İhracat yaptığınız ülkeler ve 
pazar payınızı arttırma adına 
yürüttüğünüz çalışmalar 
nelerdir?

Başta Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri 

olmak üzere 4 kıtada 60 ülkeye ih-
racat yapılmaktadır. Müşteri ihtiyaç, 
beklenti ve taleplerinin doğru analiz 
edilmesi, Ar-Ge süreçlerinin doğru 
yönetilmesi, fuarlar ve seyahatler pa-
zar payımızı artırmamızda ki başlıca 
enstrümanlardır. 

Sektörde yeni gelişen ihtiyaçlara 
yönelik çözümler konusunda 
Ar-Ge süreçleriniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz? 

Dünyadaki tüm teknolojik gelişimle-
re bağlı olarak yenilikçi bir yaklaşımla 
Ar-Ge süreçleri yürütülmekte ve ça-
lışmalar her zaman “Müşteri Odaklı” 
olarak sürdürülmektedir. Ar-Ge bölü-
münün temel işlevleri aşağıdaki gibi 
listelenebilir;

dPazar araştırma verilerine ve müş-
teri gereksinimlerine bağlı olarak yeni 
ürünler geliştirmek ve iyileştirmek,

dYeni ürünlerin ilk örneklerini oluş-
turarak faydalı model ve patentler 
geliştirilmek,

dMüşterilerle her zaman yakın te-
mas halinde olarak, güncel ihtiyaçları 
doğrultusunda mevcut ürünlerimizi 
geliştirmek ve iyileştirmek,

dÜrün yelpazemizdeki tüm yapılar 
için hammadde reçete formülasyon-
larını oluşturmak ve geliştirmek,

dÜretim hatlarındaki verimliliği ar-
tırmak için çalışmalar yürütmek,

dÜniversite-sanayi işbirliği çerçeve-
sinde üniversiteler, araştırma merkez-
leri, TÜBİTAK ile yakın ilişkiler kurmak 
ve ortak projeler yürütmek,

dYeni teknik bilgilerin değerlendi-
rilmesi ve incelenmesiyle uzun vadeli 
teknolojik yol haritasının tanımlana-
rak tüm fikirleri ürün ve hizmetlere 
dönüştürmek,

dSektördeki tüm gelişmeleri takip 
ederek en yeni eğilimleri, hammadde 
ve teknolojileri mevcut üretim sistem-
lerimize dahil etmektedir.

dAyrıca Ar-Ge bölümü çalışmaları, 
yüksek donanıma ve cihazlara sahip 
bilimsel laboratuvarımız ile destek-
lenmektedir. İleri ve yüksek teknolojik 
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cihazlarla donatılmış laboratuvarı-
mızda polimerler, plastikler ve film-
ler ile ilgili birçok mekanik, fiziksel ve 
kimyasal testler uluslararası standart-
lar ve test metodları kullanarak başa-
rıyla yapılmaktadır. 

Genel dünya kalite 
standartları, Avrupa Birliği 
mevzuatları ve standartları 
açısından ürünlerinizin kalite 
sertifikalarından bahseder 
misiniz?

Uluslararası geçerliliği olan ve akredi-
teli kurumlardan belgelendirilen yö-
netim sistemlerine sahibiz. ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Siste-
mi, ISO 14001 Çevre Yönetim Siste-
mi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sitemi, 
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yö-
netim Sistemi.

Ayrıca, BRCPM V6 Ambalaj ve Ürün 
Güvenliği, Covid-19 Güvenli Üretim 
Belgesi, TSE Ürün Belgeleri, YYS Ser-
tifikası, Helal Sertifikası, SASO Plastik 
Sertifikası, UN Tehlikeli Madde Taşı-
macılığı Sertifikası.

Firmanızın çevre politikası 
ve sürdürülebilirlik yaklaşımı 
hakkında bilgi verir misiniz?

Ülkemiz lider plastik ambalaj üreti-
cilerinden biri olan Abdioğulları A.Ş. 
25 yılı aşan imalat tecrübesini, çevre-
mize, ülke ekonomisine, tedarikçimi-
ze, müşterilerimize, çalışanlarımıza 
değer katarak ve sürdürülebilir temel-
ler üzerine oturtarak büyümektedir. 
Doğal kaynaklarını verimli kullanarak, 
atıklarımızı kaynağında azaltmak ve 
yeniden kullanılmasını sağlamak için 
kaynağında önleyerek ve toplayarak, 
geri dönüşümünü, yeniden kullanım 
olanaklarını en üst düzeyde değer-
lendirmektedir.

Verimlilik ve yüksek kaliteden taviz 
vermeden kaynaklarımızı etkin kul-
lanarak kalıcı değerler üretmek en 
büyük hedefimiz ve sorumluluğu-
muzdur. GES (Güneş Enerji Sistemi) 
yatırımımız ile üretilen enerji, tama-
men temiz, güvenilir ve sürdürülebilir 

enerji olup, ekolojik dengeye zarar 
vermemesi ve karbon salınımı yap-
maması ile çevre dostu enerji kay-
nağıdır. Yenilenebilir güneş enerjisi 
ile üretilen ürünlerimiz daha temiz, 
daha yeşil ve çevre dostu ürünlerdir. 
ABCO olarak bu anlayış ile ülkemizin 
güçlü geleceğine katkı sağlamaya 
devam edeceğiz.  

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

2020 yılında abcoFARM markası ile 
Çukurova’da 1000 dönüm alandaki 
narenciye bahçesi yatırımının ardın-
dan 870 dönümlük zeytin bahçesi 
ve Konya’da yer alan 1050 dönüm 
elma bahçesi projesiyle de toplamda 
yaklaşık 3.000 dönüm alan ile tarım 
sektörüne giriş yapmıştır.

Ayrıca; yenilenebilir kaynaklar için ça-
lışma yapan Abdioğulları son 5 yılda 
ulaştığı 15 MW üzeri enerji gücü ile 
kendi Güneş Enerji Santrallerini kur-
muş olup her geçen yılda GES gücü-
nü arttırmayı hedeflemektedir.

İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) tarafından açıklanan 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu 2020” listesinde 
297’nci sırada yer aldığınızı 
biliyoruz. Şirketinizin bu 
önemli başarısı hakkındaki 
değerlendirmelerinizi almak 
isteriz. 

İSO’nun, şirketlerin üretim ve satışla-
rını dikkate alarak açıkladığı ilk 500 
sanayi kuruluşu listesinde 2016’da 

448’nci, 2017’de 25 basamak yük-
selerek 423’ncü, 2018’de 40 basa-
mak yükselerek 383’ncü, 2019’da 
34 basamak yükselerek 349’ncu olan 
Abdioğulları bu kez 52 basamak bir-
den yükseldi. Hızlı yükselişin temelin-
de çok çalışmak, üretmek, istihdam 
sağlamak ve ihracata odaklanmak 
olduğunu söyleyebiliriz.

Avrasya Ambalaj İstanbul 
Fuarı’nda tanıtacağınız yeni ya 
da öncelik verdiğiniz bir ürün 
konsepti olacak mı? Bu ürünün 
teknik ve genel özellikleri 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Tüm ürün gruplarımızı sergilemekle 
beraber özellikle PE Shrink Film ve 
Big Bag Kumaşlarımızı ön plana çıka-
racağız.

Shrink filmlerimiz CO-EX 5 katlı ma-
kinelerde üretilmekte olup, abco-fil 
markası ile tescillenmiştir. Talep edi-
len en ve mikronda üretim yapılmak-
tadır. Yüksek saydamlık ve parlaklık, 
olumsuz çevre şartlarında oluşacak 
zararı asgariye indirmesi, insan sağ-
lığına zarar vermeyen çevre dostu bir 
ürün olup, %100 geri dönüşümlü-
dür.

Son olarak okuyucularımıza 
neler söylemek istersiniz?

Sizin aracılığınız ile 20-23 Ekim 
2021 tarihleri arasında Tüyap Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşecek olan 
Avrasya Ambalaj Fuarı’ndaki Salon-
2A’da yer alan 291A No’lu standı-
mıza tüm ziyaretçilerimizi davet edi-
yoruz.
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MATBAA MÜREKKEPLERİ

snek ambalajların sağlık ve iş-
levsellik etkileri birlikte dikkate 
alındığında pazar payının gün-

den güne arttığı görülmektedir. Sektör 
eğilimi, ürün ambalajı için hafif, geri 
dönüştürülebilen malzemelerin kulla-
nıldığı, sürdürülebilir, çevre dostu olma 
yolunda son hızla ilerlemektedir. Tüketi-
cilerin artan sağlık ve çevre bilinci, istek 
ve beklentileri ile birlikte hükümetlerin 
ambalajların çevresel etkilerine karşı 

artan ilgileri esnek ambalaj pazarının 
gelişmesine katkı sağlamaktadır. Gü-
nümüzde pandemi sürecinin etkisiyle 
esnek ambalajlarda kolay stoklanabilir 
gıda ürünlerine ve hijyen malzemelerine 
var olan eğilim daha da artmıştır. 

Bununla birlikte üreticilerin, ürün paket-
lerinin bütünlüğünü korumak ve mali-
yet baskısını azaltmak amacıyla paket 
üretimi için daha az malzeme ve enerji 
gerektiren, ürüne daha uzun raf ömrü 

Günümüzde Esnek Ambalaj

Ezgi Abatay Kartav
Toyo Matbaa Mürekkepleri, 
Likit Mürekkepler Teknik 
Destek Uzmanı
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sunan ve nakliye masraflarını azal-
tan sürdürülebilir ambalaj çözüm-
leri üzerine düşündüğü görülmek-
tedir. 

Bu noktada ambalaj yapılanmala-
rında kullanılacak mürekkep, film, 
tutkal ve yardımcı malzemeleri bir-
likte değerlendirmek gerekiyor. Ör-
neğin, çevre dostu mono malzeme 
seçimi ile seçici ayırmaya ve opti-
mum geri dönüşüme izin veren, 
kalınlığı dolayısı ile oluşabilecek 
atık oranı azaltılmış MDOPE film ile 
tamamen polietilenden, PET-APET 
ile tamamen poliesterden oluşan 
örnek ambalaj yapılanmaları çev-
resel sürdürülebilirlik gereksinim-
lerini karşılayarak esnek ambalaj 
endüstrisinde uzun süredir devam 
eden mono malzeme sorununa 
çözüm oluşturmaktadır. Ambalaj-
dan gıdaya geçebilecek migrant 
oranı azaltılmış mürekkeplerimiz 
ile pazardaki rekabetçi gücümüz 
günden güne artmaktadır.

Aynı zamanda Toyo Matbaa Mü-
rekkepleri Ar-Ge Merkezi olarak 
sağlık, gıda, çevre ve ürün gü-

venliği konularını merkeze alarak 
sektör eğilimlerini yakından takip 
ediyoruz. Esnek ambalajlar için ge-
liştirdiğimiz likit mürekkep serileri-
miz ile başta iş ortaklarımız olmak 
üzere ambalaj sanayine yenilikçi ve 
sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. 

Kısaca su ve solvent bazlı likit mü-
rekkep serilerimizden bahsetmem 
gerekirse; 

Su Bazlı Likit Mürekkepler

Oluklu mukkavva, endüstriyel kağıt 
torba, karton bardak, peçete, kek 
kalıbı, PE ve BOPP gibi poliolefinik 
malzemeler kullanarak ambalaj 
üretimi yapan firmalara su bazlı 
üst baskı flekso mürekkeplerimiz 
ile yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Örneğin, HW-0XXXX ve HW-
3XXXX HidroWonder seri ürünler 
Polipropilen OPP (BOPP), Polietilen 
PE (LDPE and HDPE) gibi poliolefi-
nik baskı altı malzemelerine uygun 
üst baskı su bazlı mürekkep serile-
rimizdir.

Ayrıca su bazlı lak, ve katkı mal-

zemelerinden oluşan geniş ürün 

gamımızla sektörün tüm ihtiyacını 

karşılıyoruz.

Solvent Bazlı Likit Mürekkepler

Toyo Matbaa Mürekkepleri ola-

rak üretimini yaptığımız Solvent 

Bazlı Mürekkepler ile Polietilen PE 

(HDPE ve LDPE), Polipropilen OPP 

(BOPP ve Coex OPP), PET, PVC, Ka-

ğıt, Metalize film (MOPP, MPET) ve 

alüminyum folyo gibi malzemeler 

üzerine basılabilen hem flekso hem 

de rotogravür baskı sistemeleri ile 

uyumlu mürekkep serilerimiz ile 

esnek ambalaj sektörünün büyük 

bir kısmına hizmet vermekteyiz. 

Flekso ve rotogravür baskı sistem-

leri için tasarlanmış solvent bazlı 

mürekkep serilerimiz iş ortaklarımı-

zın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Bu seriler baskı altı 

malzemelerine ve kullanıcı ihtiyaç-

larına göre çeşitlilik göstermektedir. 

Ezgi Abatay Kartav                                                                                    
Toyo Matbaa Mürekkepleri,                        

Likit Mürekkepler Teknik Destek Uzmanı
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Rotogravür Solvent Bazlı 
Mürekkep Serileri

dRL-1XXXX ToyoStar RL Mürek-
kep Serisi, BOPP, CPP, PE laminas-
yon işlerinde yüksek renk şiddeti ve 
laminasyon kuvvetine sahip mü-
rekkep serisidir.

dRL-5XXXX ToyoNeptune RL 
Mürekkep Serisi, PET laminasyona 
uygun yüksek renk şiddeti, yüksek 
ısıl dayanım, yüksek laminasyon 
kuvvetine sahip mürekkep serisidir.

dRO-3XXXX ToyoMars RO Mü-
rekkep Serisi, PVC malzeme üzerin-
de kullanılabilen üst baskıya uygun 
mükemmel baskı kabiliyetinde, 
yüksek adezyon ve yüksek parlak-
lığa sahip mürekkep serisidir. Bu 
serimiz baskı sonrası kıvrılma prob-
lemini ortadan kaldırmaktadır.

dPM-3XXXX Polystar Mürekkep 
Serisi, üst baskı twistable poliester 
işleri için tasarlanmış mürekkep se-
risidir.

Flekso Solvent Bazlı Mürekkep 
Serileri

dXL-1XXXX ToyoStar XL Mürek-
kep Serisi, BOPP, CPP, PE laminas-

yon işlerinde yüksek renk şiddeti ve 
laminasyon kuvvetine sahip mü-
rekkep serisidir.

dXL-5XXXX ToyoNeptune XL 
Mürekkep Serisi, PET laminasyona 
uygun yüksek renk şiddeti, yüksek 
ısıl dayanım, yüksek laminasyon 
kuvvetine sahip mürekkep serisidir.

dDV-4XXXX ToyoVenus Mürek-
kep Serisi, yüksek verimlilik, adez-
yon, sürtünme dayanıklılığı, düşük 
COF değerleriyle özellikle yüksek 
parlaklık gerektiren polietilen (PE) 
poşet ve polipropilen (PP) çuval 
ambalajlar için tasarlanmıştır.

dXS-2XXXX ToyoVenus XS Mü-
rekkep Serisi, PE shrink uygulama-
ları için önerilmektedir.

Örnek olarak belirtmiş olduğum 
mürekkep serilerimizin dışında Üst 
Lak, Primer Lak, Termokolon Lak, 
Release Lak ve çeşitli katkı malze-
melerimiz ile ambalaj üreticilerine 
hizmet veriyoruz.  Dispensing sis-
tem kullanıcısı olan iş ortaklarımı-
za hizmet verdiğimiz DN-XXXXX 
Dispensing Pasta ve Teknoloji 
Vernikleri de ürünlerimiz arasında 

bulunmaktadır.  Ayrıca matbaaların 

ihtiyaçlarına yönelik laminasyon, 

üst baskı, shrink sleeve gibi uygu-

lamaları için firmaya özel mürekkep 

serileri tasarlayarak iş süreçlerine 

katkı sağlıyoruz. 

Ürün çeşitliliği, kalitesi ve yenilikçi 

çalışmaları ile sektöre yön veren 

ve Türkiye’nin ilk mürekkep Ar-Ge 

Merkezi olan Toyo Matbaa Mürek-

kepleri pazarın taleplerini iyi analiz 

edebilen deneyimli Ar-Ge, Teknik 

Destek ve Satış ekibiyle beklentileri 

karşılamakta ve yenilikçi çözümle-

riyle müşterilerini bir adım öteye 

taşımaktadır.  

Aynı zamanda sunmuş olduğumuz 

teknik hizmetlerimiz ve vermiş ol-

duğumuz eğitimler ile iş ortakları-

mızın süreçlerine katkı sağlıyoruz. 

Son olarak, G7 metodolojisini uy-

gulayabilen uzmanlarımız ile birlik-

te gerçekleştirdiğimiz kalibrasyon 

çalışmalarıyla da iş ortaklarımızın 

baskı kalitesi iyileştirmesine yöne-

lik süreçlerine ve renk yönetim sis-

temlerine destek veriyoruz.

Üretim Miktarında 
Esneklik

Her Şey Tek Çatı 
Altında

Hız ve Çeviklik

İnovasyon

Ürün ve Hizmet 
Kalitesi

Yarınlara Değer Veren 
Ambalaj Çözümleri Genç, Üretken, Dinamik

Compostable
Recyclable
Bio-Sourced PE
Neo-Plastic
Retort

SESA Ambalaj - KOSB Mahallesi, Gazi Blv. No:150, Kemalpaşa/İzmir
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ESNEK AMBALAJ

aliteli ve güvenilir esnek am-
balaj malzemeleri üretimi ala-
nında Türkiye’nin önde gelen 

markalarından biri olarak 1989’da                  
50 m2’lik bir atölyede üretime başlayan 
SESA, günümüzde ise 415 kişilik per-
soneli ile 20.000 m2’lik alanda yer alan 
yüksek hijyenik bir tesiste faaliyet göste-
riyor. Sürdürülebilir büyümeyle her za-
mankinden daha güçlü olarak üretimle-
rine aralıksız olarak devam eden şirket, 
bu seviyeye; akılcı yönetim, bilinçli ekip 

ve sıkı çalışmayla yükseldiğini vurgulu-
yor. Daima yeni teknolojilere yatırım 
yaparak, üretkenlik ve kalite geliştirmiş 
olmalarının yanı sıra ürün çeşitliliğini 
de stratejik olarak artırdıkları da SESA 
tarafından verilen bilgiler arasında yer 
alıyor. 

SESA, esnek ambalaj ve bariyer filmler 
konusunda uzmanlaşmış olan kadro-
suyla, çok katlı esnek ambalaj çözümle-
riyle Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen 
markalarına kaliteli ambalaj çözümleri 

Yarınlara değer veren ambalaj çözümleri
Genç, üretken ve dinamik

SESA
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sunuyor. Üretimlerinde kaliteden 
ödün vermeden, çevreye duyarlı ve 
ekolojik açıdan sürdürülebilir gıda 
ve gıda dışı ambalaj çözümleri 
geliştiren şirket, baskılı ve baskısız 
yüksek performanslı çeşitli uygula-
malar için üst filmlerden, doypack 
hazır poşet ambalajlarına kadar 
uzanan çok geniş ürün yelpazesiy-
le istenilen yapıda ve boyutta üre-
tim gerçekleştirebiliyor.

Doğaya Karşı Hassas Çözümler

Firmaları hakkında açıklamalarda 
bulunan SESA Ambalaj ve Plastik 
A.Ş Fabrika ve Operasyon Direk-
törü Cemal TÜRKEN “SESA olarak 
esnek ambalaj dünyasında tek 
polimerli malzemeleri farklı form-
larda sunabilen lider bir çözüm 
ortağıyız. 2019 yılında ticarileşen 
söz konusu üretimle, sektördeki 
küresel oyuncuların önüne geçmiş 
bir marka konumundayız. Bunun 
sadece bir Ar-Ge olmadığının, aynı 
zamanda dünyanın gelecek nesil-
lerinin sürdürülebilirlik hedefleri 
için kritik bir adım olduğunun far-
kındayız” dedi.

Geniş ürün gamı ve yüksek kalite-
li çevre dostu ambalajlarını; genç, 
dinamik ve üretken ekibiyle ürün 
tazeliğini, müşteri sağlık ve mut-

luluğunu en üst seviyede tutarak 

ve zamanında ürettiklerini belirten 

Cemal TÜRKEN “Kendi kaynak ve 

teknolojimizle geliştirdiğimiz; çev-

re dostu, yüksek bariyerli, geri dö-

nüştürülebilen ve doğada yok olan 

ambalaj türlerinde, dünyanın en 

tanınan ilk on plastik ambalaj üre-

ticisinden biri olmayı hedefliyoruz” 

ifadelerine yer verdi.

SESA olarak aynı zamanda üretim 

kalitelerinden çok emin olduklarını 

vurgulayan TÜRKEN “Çünkü tüm 

süreçleri tek çatı altında topluyo-

ruz. Grafik repro çalışmalarından 

ürünleri torbalamaya kadar olan 

her aşamayı uzman ekibimizin ke-

sintisiz kontrolleri eşliğinde bünye-

mizde gerçekleştiriyoruz” açıkla-

masında bulundu.
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ESNEK AMBALAJ

mbalaj ve kâğıt alanında üre-
timini sürdüren Mondi, yaygın 
bir tüketimi olan sosisler için 

yenilenebilir kâğıt bazlı ambalaj sağ-
lamak üzere İskandinav gıda üreticisi 
HKScan ile iş birliği yaptı.

Bu tür bir sürdürülebilir ambalajlama, 
yalnızca İsveç’te her yıl sekiz milyon-
dan fazla ambalajlanan ürünün çevreye 
katkısı açısından önem taşıyor. Şirket, 
2025 yılına kadar net sıfır karbondioksit 
emisyonu hedefine ulaşma sözü verdi 
ve 2040 yılı sonuna kadar nötr karbon 
bir gıda zincirine ulaşmayı hedefliyor.

Mondi, mevcut üretim hatlarında her-
hangi bir değişiklik yapmadan doğ-
ru bariyer kâğıdını sağlamak için 
HKScan’ın Ar-Ge ekibiyle işbirliği yapa-
rak “Çevre Çözümleri” yaklaşımını kul-
landı. Yeni ambalaj artık yenilenebilir 
malzemelerden oluşuyor ve sorumlu 
bir şekilde tedarik edilen kâğıt ve biyo-
bazlı plastikten yapılıyor. Kâğıt İsveç’te 
tedarik edilebildiği, kaplanır ve basılır 
olduğu için, nakliye gideri minimumda 
tutuluyor. Çoğunluktaki kâğıt içeriği 
sayesinde, yeni ambalaj İsveç’teki kâğıt 
geri dönüşüm toplama birimlerine atıla-
biliyor. Ekolojik ambalaj, raflarda çekici 
sunum için mükemmel baskı kalitesinin 
yanı sıra nakliye sırasında ürünün taze 
ve bozulmadan kalmasını sağlıyor. 

Firmanın, İsveç Kalite ve Çevre Direktörü 
Maria Häger şunları söylüyor: “Çevresel 

atık izimizi azaltmak en önemli önce-
liklerimizden birisidir. Şu an geçtiğimiz 
bariyer kâğıdı, yapbozun değerli bir 
parçasıdır. Bu yeni, geri dönüştürülebilir 
ambalajı, önceki paketlemeden kaynak-
lanan CO2 etkisini %70 oranında azalt-
mamızı sağladı. Bu, sürdürülebilirlik 
yolculuğumuzda hayati bir adımı temsil 
ediyor ve 2040’ın sonuna kadar karbon 
nötr bir gıda zincirine ulaşma konusun-
daki iklim hedeflerimize daha da yaklaş-
mamıza yardımcı oluyor.”

Ambalajı üreten firmanın, Fonksiyonel 
Kâğıt ve Filmler İş Çözümleri Müdürü Jo-
nas Fridberg şunları ekliyor: “Amacımız 
her zaman tasarımıyla sürdürülebilir, 
amaca uygun ambalajlar geliştirmektir. 
Ürettiğimiz sosislerde, geri dönüştürü-
lebilir ve yenilenebilir kâğıt ambalajlara 
geçişleri kolaylaştırmak için HKScan ile 
yaptığımız çalışma buna harika bir ör-
nektir. Tüketici deneyiminde herhangi 
bir değişiklik olmaksızın karbon etkisin-
de önemli bir azalmaya yol açtı ve bu 
gerçekten kutlanması gereken bir şey.”

Mondi

Çevre dostu yenilenebilir kâğıt ambalajlar 
yaygınlaşıyor

İsveç’in en çok satan sosisleri artık yenilenebilir biyo-kâğıt bazlı 
ambalajlara sarılıyor
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Linked Türkiye Genel Müdürü Zafer Akdeniz
“Baskı öncesi yönetim sürecinde ülkemizdeki yerleşik 

tek global firmayız”

Linked Türkiye; günümüzde 15 ülkeye yayılmış 25 üretim tesisi ve 1600 personeli 
aşan çalışanıyla; ambalaj endüstrisi için baskı öncesi çözümler alanında uzman 
olan Janoschka’nın, marka sahiplerine yönelik ambalaja dair bütünsel yaklaşım 

sunma hedefiyle oluşturduğu profesyonel marka birimi olarak sektörde öne çıkıyor. 
Linked2Brands; tasarımdan baskı onayına, e-ticaret görsellerinin hazırlanmasından 

iş akış yönetim sistemlerinin oluşturulmasına kadar ihtiyaç olan her alanda 
bütünsel bir yaklaşım sunarak, markaların ürünlerinin raflarda doğru bir şekilde yer 

almasını sağlıyor. Linked Türkiye Genel Müdürü Sayın Zafer Akdeniz “Adımızdan 
da anlaşılacağı gibi marka ile tüketiciyi kritik karar noktasında, yani tam satış 

noktasında bir araya getiriyoruz” diyor.
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Öncelikle sizi tanımak isteriz. 
Okurlarımıza kendinizden ve 
profesyonel özgeçmişinizden 
bahsedebilir misiniz? 

1970 senesinde Almanya’da doğ-
dum. 1984’ten bu yana Türkiye’de 
yaşıyorum. Baskı sektöründe 22 se-
nedir, Janoschka’da ise Türkiye’de 
kuruluşundan itibaren 11 senedir ça-
lışmaktayım. Şu anda, Janoschka bün-
yesinde Satış ve Repro Birimi’nden 
Sorumlu Genel Müdür, Linked bün-
yesinde ise Genel Müdür olarak 
görev yapmaktayım. Profesyonel iş 
yaşamımın çoğunluğunu baskı & 
ambalaj sektöründe geçirdiğimi söy-
leyebilirim. 

Linked’in dünden bugüne 
kuruluş aşamaları, Türkiye’deki 
yapılanması ve gelişim süreci 
hakkında bilgi verir misiniz?

Janoschka’nın marka sahiplerine 
yönelik ambalaja dair bütünsel yak-
laşım sunma hedefiyle oluşturdu-
ğu profesyonel marka birimi olan 
Linked2Brands’i, Janoschka ve 45 se-
nelik bilgi birikiminden bağımsız ola-
rak ele almak mümkün olmadığı için 
neredeyse yarım asırlık bu yolculuğu 
en başından itibaren aktarmak daha 
doğru olacaktır. 

Janoschka, 1976 yılında Manfred   
Janoschka tarafından Almanya’nın 
Kippenheim kasabasında bir aile şir-
keti olarak kurulmuştur. Kuruluşu-
nun ilk yılında 5 kişilik bir ekip ile yola 
çıkan Janoschka, tutarlı bir büyüme 
stratejisi sürdürerek, günümüzde 
15 ülkeye yayılmış 25 üretim tesisi 
ve 1600 personeli aşan çalışanıyla; 
ambalaj endüstrisi için baskı öncesi 
çözümler alanında maksimum uz-
manlığı temsil ederken kendi sektörü 
içerisinde esnek ambalaja ve sigara 
ambalajına yönelik silindir üretimin-
de küresel ölçekteki pazar liderlerin-
den birisi olmuştur.

Janoschka’nın Türkiye’deki yapılan-
masına gelecek olursak; ilk üretim 
tesisimiz olan Janoschka İzmir, 2011 
senesinde 4000 m2 kapalı olmak 
üzere 5000 m2 alan üzerine İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içe-
risinde kurulmuştur ve günümüzde 
üretim alanımız daha da genişleyerek 
7.200 m2 kapalı alan 10.000 m2 ala-
na ulaşmıştır. Bu fabrikamızda çelik 
gövde silindir üretimi, elektro meka-
nik, lazer işleme ve repro hizmetleri 
ile, sigara ve esnek ambalaj sektörü 
başta olmak üzere tüm sektörlere ba-
şından sonuna kadar ayrı ayrı ya da 
bütün olarak hizmet sunmaktayız.   

İkinci üretim tesisi Janoschka Aegean 
ise 2020 senesinde 6400 m2 kapalı 
olmak üzere toplam 10.500 m2 alan 
üzerinde Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) 
içerisinde faaliyetlerine başlamıştır. 
Üretim tesisimizde birçok ülkeye çe-
lik ve alüminyum silindir üretip ih-
raç etmekteyiz. Janoschka Aegean 
yapılanmamızda üretimin yanı sıra 
baskı öncesi hizmetler verdiğimiz                       
Linked2Brands ofisimiz de yer al-
maktadır. Linked yapımız ile sigara 
firmaları  ve FMCG sektöründeki bir-
çok markaya baskı öncesi çözümler 
konusunda hizmet veriyoruz.

Linked’in kurulum sürecine gelecek 
olursak; Janoschka, baskı öncesi 
tecrübesindeki bütünleşmiş ve en-
tegre olabilen çözümlerine ek ye-
tenekler ve özellikler de ekleyerek 
2019 yılında markalarla direkt ileti-
şim kurabilecek bir yapı olan Linked’i 
profesyonel bir marka birimi olarak 
ayrıştırmıştır. Bu yapısı ile sektörde                                                                             
“Print Management Agency” ola-
rak konumlanmıştır. Standart bir                                                                   
PMA ajansı olmanın ötesinde tekno-
lojiyi ve pazar dinamiklerini yakından 
takip eden bir yapı olarak bünyesine 
yeni yetkinlikler ekleyerek uzmanlık 
alanlarını genişletmiştir. Bu öngörülü 
yaklaşım ve Janoschka tecrübesinin 
verdiği güvenle birlikte birçok global 
marka ile iş birliği sağlayarak sektöre 
hızlı bir giriş yapmış ve yer edinmiştir.

Linked’in global müşterilerinin                      
Türkiye ve Orta Doğu pazarında 
böyle bir hizmete ihtiyaç duyması, 
Türkiye pazarında da baskı süreci-
ne profesyonel yaklaşan markaların 
sayılarının artması ve iş birliklerinin 
başlamasıyla Linked Türkiye yapılan-
ması da başlamıştır. Hızlı, güvenilir ve 
tecrübeli yaklaşımıyla kısa vadede iş 
hacmini büyütmüştür ve gün geçtik-
çe yurt içi ve yurt dışı hizmetlerini ar-
tırmaktadır. Linked, bu bakış açısıyla 
birlikte güvenilir adımlarla büyümeye 
devam etmektedir.  
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Linked Türkiye’nin faaliyet 
alanları ve ambalaj sektörüne 
yönelik müşterilerine sunmuş 
olduğu çözümleri nelerdir?

Adımız Linked2Brands. Adımızdan 
da anlaşılacağı gibi marka ile tüketi-
ciyi kritik karar noktasında, yani tam 
satış noktasında bir araya getiriyoruz.

Ambalajlı ürünlerin tüm iletişim ağın-
da yer alan en önemli öğe aslında sü-
recin yıldızı olan ürünün kendisidir. 
Ambalaj ise bu ürünün bir yıldız ola-
rak tüketiciye gözüktüğü sunumu-
dur. Linked, bu yıldızı tüketiciyle doğ-
ru buluşturmanın amiral gemisi olan 
ambalajı bütün kanallarda aslına 
uygun, baştan sona marka kimliği ile 
tutarlı bir şekilde tüketiciye sunmayı 
vaad eder. Markalara tasarımdan 
baskı onayına, e-ticaret görsellerinin 

hazırlanmasından iş akış yönetim 
sistemlerinin oluşturulmasına kadar 
ihtiyaç olan her alanda bütünsel bir 
yaklaşım sunarak ürünlerin raflarda 
doğru bir şekilde yer almasını sağla-
maktadır. 

Linked Türkiye olarak 30 satış ve 56 
repro, kreatif, 3D tasarımcı ekibimiz 
ile markalara konsept tasarım oluş-
turulmasında, tasarım adaptasyon-
larının hazırlanmasında, tasarımların 
repro çalışmalarının yapılmasında, 
yapılan repro çalışmalarıyla birlikte 
3D olarak e-ticaret görsellerinin ha-
zırlanmasında ve baskı onayı süreci-
ni yönetme konusunda markaların 
yanında ister sadece tercih ettikleri 
hizmetlerde, isterlerse de tüm hiz-
metler ile bütünsel bir şekilde yer al-
maktayız. Ek olarak fotoğraf çekimi & 

retouch işlemleri, markaya özel renk 
kartlarının yani kendi kartelalarının 
oluşturulması, Janoschka & Linked 
yazılımcıların ortak çalışması ile müş-
teriye özel Streams iş akış yönetim 
sistemi çözümleri sunmaktayız.  

Yine Janochka Ar-Ge çalışmaları 
doğrultusunda meydana çıkan Jap-
ris, özel hologramlı baskı çeşitlerinin 
üretiminde, Digimark gizli barkod 
sistemi teknolojisinin iş ortağı olarak 
bu teknolojileri içeren tasarımlar-
da repro hizmeti vermekteyiz. Tüm 
bu hizmetleri, marka dinamiklerini 
özümseyerek tutarlı bir şekilde süreç-
leri yürütüyor, markaların arşivlerini 
tutarak kendilerine özel datalarını 
oluşturmalarını sağlıyoruz. 

Özellikle üzerinde durduğunuz 
sektörler ve çalıştığınız markalar 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Tüm ambalaj dünyasına hizmet vere-
bilecek alt yapıya sahip olmamızdan 
dolayı özellikle bir sektör ayrımımız 
yok. Ancak FMCG ve sigara sektörü-
nün kendine ait dinamiğinden dola-
yı iş akışımızda majör bir baskınlığa 
sahip. 

Hangi markalarla iş birliği içeri-
sinde olduğumuzdan bahsetmek 
gerekirse; dünyada Linked olarak 
Affinity, Bahlsen Family, Carrefour, 
Continental Foods, Danone, Dext-
ro Energy, Ferrero, FrieslandCam-
pina, Haco, Kaufland,  Lidl, Lorenz, 
Mars, Midor, Müller, Nestle, Pepsico,                                                                     
Savencia ve Unilever; sigara sektö-
ründe ise British American Tobacco, 
Philip Morris International, Japan 
Tobacco International ve Imperial 
Tobacco markaları ile iş birlikleri içe-
risindeyiz. 

Firmanızı sektörünüzde öne 
çıkaran özelliklerinizden söz 
eder misiniz?

Biraz önce de bahsettiğim gibi 
Linked’in öne çıkan en önemli özel-
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liği markaların ambalaj konusunda 
ihtiyaç duyabilecekleri her alanda 
bütünsel ve tutarlı bir yaklaşım sergi-
leyerek markaların yanlarında yer al-
ması. Ayrıca ambalaj yaratımının her 
aşamasında tek elden hizmet vererek 
tüm verilerin doğru ve düzgün bir 
şekilde oluşturulması ve arşivlenmesi, 
markalarla aramızdaki bağın güçlü 
bir dinamiği. Linked Türkiye olarak, 
bu alanda ülkemizde yerleşik tek glo-
bal firmayız. 

Firmanızın çevre politikası 
ve sürdürülebilirlik yaklaşımı 
hakkında bilgi verir misiniz?

Doğaya ve insanlığa saygılı yaklaşım 
kurumsal kültürümüzün doğal ve de-
ğişmez bir parçası. Faaliyetlerimizin 
dünya çapında yarattığı sosyal, çev-
resel ve ekonomik etkilerin sorumlu-
luğunun farkındayız. Bununla birlikte 
çalışanlarımızın sağlığını önemsiyor, 
koruyor ve daha iyi yaşanılası bir 
dünyanın sürdürülmesine katkıda 
bulunuyoruz.

Dünya Su Raporu’na göre dünya 
nüfusunun neredeyse yarısı yılda en 
az bir ay su kıtlığı çeken bölgelerde 
yaşıyor. Su israfı ve hatalı kullanımın 
esas sebebinin suyun değerinin an-
laşılamaması olduğunu görüyoruz. 
Şirket olarak temiz su tüketimini 
azaltma girişimimiz, üretim süreci 
ve/veya malzeme değişimi ile 2020 
senesinde yıllık olarak toplam %10 
oranında azaldı.

Elektrik konusunda ise 2019 sene-
sinde 2.520 ton olan yıllık CO2 emis-
yonumuz, üretimde kullandığımız 
enerji tasarruflu sistemler ile yılda 40 
ton azalarak %2 düşüş gösterirken, 
2020 yılında fabrika çatısına yerleş-
tirilen fotovoltaik güneş panelleri ile 
senede 200 ton azalarak %8 düşüş 
gösterdi. Bu sene üretimde uygula-
maya başladığımız yeni LED aydınlat-
ma sistemi sayesinde 140 tonluk bir 

düşüş ile senelik CO2 emisyonumuzu 
%4 değerinde daha azaltmayı hedef-
liyoruz.

Firma olarak, kâğıt kullanılmayan 
bir iş süreci için dijitalleşme, gereksiz 
nakliyeyi önlemek için uzaktan dijital 
prova ile onay süreci, gereksiz atıktan 
kaçınarak uygun sınıflandırma için 
eğitim odaklı sıfır atık poliçemiz sa-
yesinde, atık yönetimini bütünsel ve 
yenilikçi bir eksende ele alıyoruz.

Ar-Ge ve diğer sürdürülebilirlik gi-
rişimlerimizden bazılarını; adanmış 
küresel Ar-Ge Merkezimiz, döngüsel 
ekonomi projelerine yönelik alternatif 
baskı susbstratları, akıllı atık sınıflan-
dırması (HolyGrail 2.0), daha az nak-
liye ve depolama için “Dynaworld” iş 
modeli, ChromeVI alternatifleri, ma-
teryal geri dönüşümü ve tekrar kul-
lanımı için araştırma ve Imprim’Vert 
teknolojisi olarak sıralayabiliriz.

Avrasya Ambalaj İstanbul 
Fuarı’nda tanıtacağınız 
öncelik verdiğiniz bir konsept                
olacak mı?

Linked, alt yapısı güçlü, tecrübeli ve 
kökleri olan bir firma olmasıyla birlik-
te profesyonel marka yapılaşmasın-
da genç, dinamik bir firma. 26 defa 
düzenlenen, tüm sektörde bilinen ve 
yakinen takip edilen bu fuarda ön-
celikli hedefimiz marka bilinirliğimizi 
artırarak hizmetlerimizin kısa ve uzun 
vadede markalara sağlayacağı kaza-
nımları anlatmak. Bütün enerjimizi 
tüm sektörler ile iletişim halinde ka-
larak, dinleyerek ve çözüm üreterek 
harcayacağımızı söyleyebilirim. 

Biraz da sektör hakkında değerli 
görüşlerinizi almak isteriz. 
Sektörünüzün ülkemizdeki ve 
dünyadaki mevcut durumu 
hakkında neler söylemek 
istersiniz? 

Türkiye’de baskı öncesi hizmetlerde 

yer alan repro çalışmaları markalar ve 
baskı firmaları arasında çok dağınık 
bir şekilde ilerliyor. Bu işleyiş markalar 
için uzun vadede tutarlılıkta problem 
yaratabiliyor. Bu hizmetlerin tek elde 
toplanması markalar için büyük bir 
avantaj diyebilirim. Bu sayede mu-
hatap olacağınız kişilerin belirli ol-
ması ile her defasında markanız için 
önemli kritik noktaları farklı insanlara 
anlatmak zorunda olmayışınız hem 
de verilerin kendilerinde olması sa-
yesinde tüm işlerin standardize olup 
renk tutarlılıklarının sağlanmasının 
kolaylığı açısından büyük avantajlar 
sağlamaktadır. 

Avrupa’da bu sistem daha oturmuş 
ve sektör tarafından sahiplenilmiş 
durumda. Türkiye’de bu açığın gün 
geçtikçe ve deneyimlendikçe fark edi-
lip önem kazanacağını ve Linked’in 
bu konuda çözüm üreten öncü firma 
olacağına inanıyorum. 

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

Türkiye’de baskı öncesi yönetim süre-
cinde daha da güçlü bir konuma ge-
lerek köklenmeyi hedefliyoruz. Bunu 
da profesyonel çalışma prensiplerinin 
aslında temel bir ihtiyaç olduğunu 
anlatarak ve mümkünse markalara 
ulaşıp deneyimlemelerini sağlayarak 
gerçekleştireceğiz. Henüz ülkemiz-
de gelişim aşamasında, Avrupa’da 
ise oturmuş olan sistemi burada da 
oturtmak tüm sektör için kaliteli iş 
akışını getirecek. 

Ayrıca önümüzdeki dönemde mock-
up üretimi projemize hız kazandı-
rarak iş alanımızı da uzmanlığımız 
doğrultusunda genişletmeyi hedefli-
yoruz. İş hacmimizin de ivme kaza-
nımıyla 2-3 yıl içerisinde grafik ekibi-
mizde 150 kişiye, satış ekibimizde ise 
80 kişiye erişmeyi planlıyoruz. 



Özel Ürün Grupları ile Esnek Ambalaj Sektörünün 

Genç ve Yenilikçi Üyesi: Polilux

Polilux, Türkiye’nin en yeni, genç, dinamik BOPP üreticisi olarak 
Kalıp İçi Enjeksiyon Etiketleri (IML) gibi özel ürün grupları başta olmak üzere 2018 yılından 

bu yana esnek ambalaj sektörüne hizmet vermektedir. Yüksek teknoloji makine parkuru ile 
yıllık 25000 MT BOPP ve 5000 MT Metalize BOPP üretim kapasitesi ile Polilux müşterilerinin 

ürün ve hizmetlerini yüksek katma değerli ürünlerle zenginleştirmektedir. 

Üstün teknoloji ve sektör tecrübesi yüksek yönetim kadrosuyla birlikte  yetkin genç 
ekibinden gücünü alan Polilux, inovasyon odaklı organizasyon kültürünü sürekli 

Ar-Ge faaliyetleri ile birleştirerek hizmet verdiği sektörlerde %100 Mutlu Müşteri hedefiyle 
çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’nin en genç BOPP üreticisi Polilux’ün yıllık üretiminin 
%60’ını IML ürün grubu oluşturmaktadır. Üstün ürün kalitesi ve güvenilir servisiyle firmanın 

yıllık satışlarının %40’ını ihracat satışları oluşturmaktadır. 

Ulaş OSB Mh. 105 Sok. NO:3/1 59930 ERGENE-TEKİRDAĞ
Tel/Fax: +90 282 686 70 00

Web: www.pol�lux.com E-Ma�l: sales@pol�lux.com 
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ESNEK AMBALAJ

amlapak Ambalaj, 2020 yılın-

dan itibaren faaliyet göster-

meye başlayan yeni bir firma. 

Ambalaj sektöründe ithalat faaliyetleri 

sürdüren şirket sektördeki teknolojik 

gelişimi yakından takip ederek Poliolefin 

(POF) Shrink Film, Stretch Film ve Polie-

tilen (Aype) Torba ürünleri ile müşterile-

rine özel çözümler sunuyor. 

Başarı ve sürekliliğin teminatı olarak 
değişmez prensiplerini; kalite, güven, 
kusursuz hizmet ve zamanında teslimat 
olarak belirleyen şirket, bu doğrultuda 
da yatırımlarına hızla devam etmeyi he-
defliyor.

Firmaları hakkında bilgiler veren Dam-
lapak Ambalaj Satış Müdürü Hikmet 
Erçetin: “İthalat faaliyetlerimizde gös-

FDA onaylı POF shrink film ürünleri ile 
Damlapak Ambalaj

Damlapak Ambalaj
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terdiğimiz itina ile müşterilerimize 
kusursuz ürünü tedarik etme pren-
sibimiz ile kalite sürekliliğini yakala-
mayı hedefledik. Şuan için ağırlıklı 
olarak bisküvi ve yumurta sektörü-
ne hitap etmekle beraber standart-
ların dışına çıkarak müşterilerimize 
özel alternatif çözümler de üret-
mekteyiz. Bu şekilde ihtiyaca göre 
hareket edebiliyor olmamız bizim 
piyasadaki en büyük avantajımız” 
açıklamalarında bulundu.

Çok geniş bir kullanım alanına 
sahip olan poliolefin shrink film 
ürünlerinin özelliklerine de deği-
nen Hikmet Erçetin: “Her türlü 
ürünün paketlenmesinde sıkça ter-
cih edilen termoplastik bir ambalaj 
malzemesidir. Gıda paketlemesin-
de kullanım için FDA onayı bulun-
maktadır. Günümüzde markete 
girdiğiniz zaman çoğu ürünün po-
liolefin shrink film ile ambalajlan-
dığını gözlemleyebilirsiniz. Düşük 
mikronlarda üretim sağlanabiliyor 
olması ambalaj maliyetini düşür-
mektedir. Bu nedenle günden 
güne kullanım alanı genişlemekte-
dir” ifadelerine yer verdi.

Damlapak Ambalaj olarak; polio-
lefin shrink film ürünlerini stretch, 
torba ve koli bantı ile destekledikle-
rini de belirten Erçetin sözlerini şu 
şekilde noktaladı: “Güvenli bir şe-
kilde büyümeyi planlıyoruz. Ürün 
gamımızı bir anda artırmayı değil, 
zaman içinde doğru ürünü doğ-
ru kalite ile müşterilerimize ulaş-
tırmayı hedefliyoruz. Depomuza 
girişi gerçekleşen, müşterilerimize 
ulaştırılacak olan tüm ürünlerin 
kalite-kontrolü ekibimiz tarafından 

yapılmaktadır. Üzerinde titizlikle 
durduğumuz bir diğer nokta satış 
sonrası desteğimizdir. Müşterileri-
mizin Türkiye’nin dört bir yanında 
olması onlardan uzak olduğumuz 
anlamına gelmemektedir. Düzenli 
periyodlarla tüm müşterilerimizle 
yüz yüze iletişim kurmaktayız. Şu-
ana kadar bizlere olan güvenleri 
ile Damlapak Ambalaj’ın günden 
güne büyümesine katkı sağlayan 
tüm değerli müşterilerimize teşek-
kür ediyoruz.”





Krcpack Ambalaj Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan Çamkıran
“Kaliteli, yenilikçi ve 

çevre dostu ambalajlar üretiyoruz”

Ambalaj sektöründeki 20 yıllık 
bilgi ve tecrübesiyle, ulusal ve 

uluslararası alanda faaliyet 
gösteren Krcpack Ambalaj, 

yüksek kaliteli ve son teknoloji 
makinelerle 6 kıtada dünya 
standartlarında hizmetler 

sunuyor. En son teknoloji ile 
donatılmış üretim departmanları 
sayesinde, müşterilerinin tek ve 

çok katmanlı ambalaj, hazır torba 
ve esnek ambalajlar gibi tüm 

ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerle 
karşıladıklarını belirten Krcpack 

Ambalaj Kurumsal İletişim 
Müdürü Sayın Gökhan Çamkıran 

Esnek Ambalaj dosyamız 
kapsamında firmalarına yönelik 

sorularımızı yanıtladı. 

46 Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Ekim 2021



47Plastik & Ambalaj Teknolojisi/Ekim 2021

Öncelikle firmanızı  
tanıyabilir miyiz?

Krcpack Ambalaj Sanayi, ambalaj 
sektöründe edindiği 20 yıllık bilgi 
ve tecrübe ile uluslararası standart-
larda hizmet vermektedir. Ulusal ve 
uluslararası paydaşları sürdürülebi-
lir büyüme için müşteri odaklı bir 
yaklaşımla koruyan, rekabete ina-
nan, güvenilen, insana ve çevreye 
duyarlı bir ambalaj firması olarak 
faaliyet göstermektedir. 

Krcpack Ambalaj olarak kaliteli, gü-
venli ve çevre dostu esnek ambalaj 
seçeneklerimizle sektörün önde 
gelen markalarından biri olmaya 
devam ediyoruz. En son teknoloji 
ile donatılmış üretim departma-
nımız sayesinde, müşterilerimizin 
tek ve çok katmanlı ambalaj, hazır 
torba ve esnek ambalajlar gibi tüm 
ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerle 
karşılıyoruz. Kaliteli insan kayna-
ğımızı gelişen teknoloji, altyapı ve 
yüksek ekipman yatırımlarımızla 
birleştirerek, dünya ambalaj sek-
törüne yön verme hedefine doğru 
emin adımlarla ilerliyoruz. Dünya 
çapında edindiğimiz bilgileri son 
tüketicinin beklentileri doğrultu-
sunda zenginleştirirken, satış son-
rası destek sürecinde de üretim sü-
recinde sunduğumuz ayrıcalıkları 
sürdürüyoruz.

Firmanızın ürün yelpazesi ve 
ambalaj sektörüne yönelik 
çözümleri nelerdir?

Krcpack olarak üç ve dört katmanlı 
laminasyonla dünya standartların-
da retort ambalajlar üretiyoruz. Üs-
tün hizmet anlayışı ile “Krcpack”, 
özellikle gıda sektöründe ve günlük 
hayatımızın bir parçası olarak her 
türlü ihtiyaç açısından yenilikçi ve 
kaliteli ambalaj çeşitliliği sunarak 
ürünlere değer katmaktadır.

Krcpack Ambalaj olarak, uluslara-
rası saygın üreticiler tarafından te-
sislerimize sağlanan en son tekno-
lojileri ve gelişmiş makineleri kulla-
narak evcil hayvan maması, sporcu 
gıdaları, atıştırmalık, şekerleme, 
unlu mamuller, kuru gıda, hazır 
yemek ve soslar, bebek maması, 
dondurulmuş gıda, süt ürünleri 
ve hazır içecekler için lazer delikli 

ve şekil kesimli, zip ve kendinden 
yapışkanlı bantları olan ambalaj 
üretiyoruz.

3 Kenarı Kaynaklı Ambalaj, Flat-
Block Bottom Ambalaj, Sırttan 
Kaynak Ambalaj, Ayakta Duran 
Ambalaj-Doypack, Yan Körüklü 
Ambalajlar, Şekil Kesim Ambalajlar 
ve Kapaklı Ambalajlar ürün yelpa-
zemizi oluşturmaktadır.

Genel dünya kalite 
standartları, Avrupa Birliği 
mevzuatları ve standartları 
açısından ürünlerinizin kalite 
sertifikalarından bahseder 
misiniz?

Kalite standartlarımız ile geliştirdi-
ğimiz her üründe katma değer, ka-
lite ve müşteri memnuniyetini sür-
dürülebilir kılıyoruz. Krcpack olarak 
müşterilerimiz, çalışanlarımız ve 
çevremiz için her adımda yüksek 
kalite standartları çerçevesinde faa-
liyet göstermekteyiz. GFSI (Küresel 
Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından 
onaylanan BRC-PM standart ge-
reksinimlerini, küresel pazarlarda 
geçerli olan en son teknolojiler 
ışığında bir iş kültürü olarak be-
nimsiyoruz. Kalite standartlarımızı 
iyileştirmek için müşterilerimizden 
gelen tüm istekleri ve geri bildirim-
leri her zaman dikkate alıyoruz. Bu 
sayede ERP süreci boyunca ürün 
kalitesini en üst seviyede tutmak 
için en iyi makine ve ekipmanları, 
tedarikçiden müşteriye kalite ve-
rilerini ve tüm izlenebilirlik kayıt-
larını sunuyoruz. En üst düzeyde 
müşteri memnuniyeti elde etmek 
için: Sızdırmazlık testi, inkübatör 
ekipmanı ile laminasyon kontrolü 

ve ürün güvenliğini artırmak için 
pastörizasyon proses analizi ile 
müşterilerimizin ürünlerinin ortağı 
ve destekçisi olmaktan gurur duyu-
yoruz. Amacımız sürekli gelişmek 
ve yüksek kalite standartları belirle-
mektir. Bu nedenle ön baskı, baskı, 
laminasyon ve dönüştürme işlem-
lerinin önemine odaklanıyoruz, ka-
lite departmanımız son ürünlerin 
yüksek kalitesini garanti etmek için 
üretimin tüm aşamalarını kontrol 
ediyor. “KrcPack” olarak ISO Kalite 
Belgeleri ile başarı ile sertifikalandı-
rıldık, İngiliz Perakendecilerin çıkar-
larını gözeterek İngiliz Perakende 
Konsorsiyumu (BRC) tarafından 
geliştirilen BRC Global Standardını 
kullanarak tüm müşterilerimiz için 
dünya standartlarında güvenilir 
ambalaj üretimi yapıyoruz.

Sırada yeni ürün, yatırım veya 
projeleriniz var mı?

Krcpack Ambalaj olarak geliştirdi-
ğimiz kaliteli ve yenilikçi ürünler ile 
dünya standartlarında hizmet veri-
yoruz. Üreticilerin yoğun emek ve 
yatırımlarla geliştirdiği ürünleri en 
doğru şekilde hedef kitleye ulaştır-
ması için önemli bir sorumluluğu-
muz olduğunu düşünüyoruz. Bu 
minvalde baskı, kesim ve tasarım 
gibi tüm süreçlerde ürünlere değer 
katacak ambalajlar geliştirmeyi gö-
rev biliyoruz. Nitelikli insan kayna-
ğımız ve teknolojik ekipmanlarımız 
ile bugüne kadar müşteri dolayısıy-
la tüketici memnuniyeti için kusur-
suz çözümler sunuyoruz.

Dünyanın her ülkesinde hizmet 
sağlayan global bir oyuncu olarak 
üretim kapasitemizi kısa vadede 
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beş katına çıkartacak adımlar atı-
yoruz. Müşterilerin ihtiyaçları doğ-
rultusunda gerçekleştirdiğimiz tek-
nolojik yatırımlar ve sunduğumuz 
kaliteli hizmet ile beraber üretim 
kapasitemizi 57 bin m2’ye ulaştırı-
yor, aynı zamanda istihdam sayı-
mızı iki katına çıkarıyoruz.

En çok ihracat yaptığınız ülkeleri 
rakamlarıyla sıralayabilir misiniz?

Geliştirdiğimiz ürünler ve çözüm 
odaklı yaklaşımımız ile dünyanın 
her ülkesinde faaliyet gösterdiği-
mizi söyleyebilirim. Beş kıtada yak-
laşık 90 ülkeye hizmet sağlıyoruz. 
İhracatın çok önemli olduğu bu 
zamanlarda her geçen gün ülkemi-
ze katma değer sağlamaya devam 
edeceğiz.

İhracat yaptığımız ülkelerin başın-
da Almanya, İngiltere ve Baltık ül-
keleri geliyor. Avrupa kıtası başta 
olmak üzere, Kuzey Afrika ve Afri-
ka, Asya, Kuzey ve Güney Amerika 
kıtalarında müşterilerimizin çözüm 
ortağı oluyoruz.

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

Ambalaj sektörü gerek ülkemizde 
gerekse dünyada en hızlı gelişen 
sektörler arasında yer alıyor. Sade-
ce Türkiye’de ambalaj malzemesi 
üreten yaklaşık 3000 firma plastik, 
kâğıt-karton, metal, cam ve ah-
şap ambalaj olmak üzere beş ana 
grupta üretim gerçekleştiriyor.

Ülkemizde 25 milyar dolarlık pazar 
büyüklüğüne sahip olan sektörü-
müzün birçok farklı sektöre olum-
lu etkisi bulunuyor, ekonomiye ve 
dolayısıyla istihdama ciddi katkılar 
sağlıyor. Türkiye ambalaj sanayi 
hızla gelişiyor. Nüfus artışı, tüketim 
alışkanlıklarındaki değişimler, pera-
kende alışveriş eğiliminin artması, 
tüketim ürünlerine olan talep artışı 
ve ihracatın artması sektörün hızlı 
gelişmesindeki başlıca etkenler ola-
rak dikkat çekiyor. 

Özellikle olağanüstü bir yılı geride 
bıraktığımız 2020’de görüldüğü 
üzere temel ihtiyaçlara olan talep 
müthiş bir artış göstermiş ve am-

balaja olan ihtiyaç inanılmaz bo-
yutlara ulaşmıştır. Ambalajlama 
hem ulusal hem de uluslararası 
piyasalarda işletmelerin rekabet 
gücünü arttırmada çok önemli bir 
araçtır. Dünya genelinde yaşanan 
pandemi sebebiyle evde kalma sü-
releri uzamış gıda ve temizlik ürün-
leri özelinde ambalaja olan talep 
geçen yıl olduğu gibi artarak de-
vam edecektir.

Sektörünüzün başlıca sıkıntıları 
ve talepleri nedir?

Gerek makina gerekse hammadde 
özelinde yurtdışında faaliyet gös-
teren firmalara ihtiyaç duyuyoruz. 
Özellikle film, tutkal, mürekkep gibi 
birçok alt başlığı ve ihtiyacı olan es-
nek ambalaj sektöründe yurtiçinde 
ihtiyaçlarımızı karşılayacak, tekno-
loji ve know-how açısından bu tür 
gereksinimleri karşılayacak insan 
kaynağına daha kolay ulaşmamız 
gerekiyor.

Esnek ambalaj sektörünün ekono-
miye sağladığı katkı ve istihdam 
açısından önemini düşündüğü-
müzde yetişmiş personel sıkıntısı 
da en önemli sorunlar arasında yer 
alıyor. Sektörün potansiyelini dü-
şündüğümüzde bu alanda meslek 
siteleri veya başka bir çözüm yolu 
ile nitelikli personele olan ihtiyaç 
karşılanacaktır.

Sektörün yerlileşme durumu  
ne aşamada?

Son yıllarda ambalaj sektörü ciddi 
gelişme kaydediyor. Her sektör-
de olduğu gibi işini kaliteli yapan, 
müşterilerine güven veren ve çö-
züm ortaklığı sunan markalar uzun 
vadede büyümeye ve gelişmeye de-
vam edecektir. Bu kapsamda esnek 
ambalaj sektörüne ciddi yatırımlar 
yaparak yurtiçi ve ihracat odaklı fir-
malarımız mevcuttur.

Esnek ambalaj sektöründe kullanı-
lan makinalarda ise başta Alman-
ya ve Japonya akabinde İtalya ve 
İspanya teknoloji ve markalaşma 
açısından ciddi ayrıcalıklar sunarak 
dünya genelinde tercih edilen ülke-
ler arasında yer alıyor. Genç nüfu-
sumuz, teknolojik yatırımlarımız ve 
nitelikli insan kaynağımız ile maki-
na teçhizat alanında da potansiye-
limiz olduğunu düşünüyoruz.

Firmanızın çevre ve 
sürdürülebilirlik yaklaşımı nedir?

Ambalajlar sadece ürünlerin içe-
riğini korumakla kalmaz, aynı za-
manda başarısını rakiplerinden 
ayrıştıran ve marka deneyiminin bir 
parçası olarak tüketicilerle bağlantı 
kuran görsel ve fiziksel özellikleri 
ayırt etme yeteneğine de dayanır. 
Ambalajlama ayrıca tedarik zinci-
ri boyunca değer katmalı, tüketici 
tarafından dağıtımı ve elleçlemeyi 
mümkün olduğunca verimli hale 
getirmeli ve çevresel etkiyi en aza 
indirmelidir. Bu nedenle, Krcpack 
olarak yenilikler sunmayı ve sürdü-
rülebilir bir vizyonla hareket etmeyi 
görev biliyoruz. Dünya standartla-
rında elde ettiğimiz kalite sertifi-
kalarımız ile geri dönüştürülebilir 
ürünleri ulusal ve uluslararası alan-
da faaliyet gösteren markaların 
hizmetine sunuyoruz. 

Son olarak neler söylemek 
istersiniz?

Ambalajları ürünün kimliği olarak 
düşünüyoruz. Bu konuda önem-
li bir sorumluluğumuz olduğunu 
biliyoruz. Ambalajlama hem ulu-
sal hem de uluslararası piyasalar-
da işletmelerin rekabet gücünü 
arttırmada çok önemli bir araçtır. 
Ambalajın üzerindeki renk, yazı, 
resim, grafik önemli iletişim araçla-
rıdır. Ambalajın tasarımı tüketicide 
ilgi uyandıracak şekilde yapılmalı, 
tüketicinin duygularına hitap edile-
rek, etiketi okumadan ya da ürünü 
görmeden, ürün için istek duyması 
sağlanmalıdır. Yapılan araştırma-
larda tüketicilerin satın alma dav-
ranışlarının yüzde 51’ini plansız 
gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştır. 

Elbette sadece ambalajın tasarımı 
veya çevre dostu olması ürünün 
tercih edilmesi için yeterli değildir. 
İşte bu sebeple alanında uzman-
laşmış profesyonellerin tüketici 
beklentileri ve ihtiyaçları doğrultu-
sunda katkı sağlamaları gerekmek-
tedir. Bu çerçevede Krcpack olarak 
gerek üretici gerekse tüketicinin ih-
tiyaçları doğrultusunda sürdürüle-
bilir, kaliteli, yenilikçi ve çevreci am-
balajlar üretmeye devam edeceğiz.
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ANUC, plastik işleme endüst-
risinin en önemli fuarlarından 
biri olarak görülen FAKUMA 

Fuarı’nda yeni ROBOSHOT α-SiB %100 
elektrikli plastik enjeksiyon makinesini 
tanıtacak. Fabrika otomasyonu alanın-
daki 360 derece çözümleriyle gelişmiş 
müşteri deneyimi sağlayan şirket, fuar-
da öne çıkaracağı tüm yeni nesil ürünle-
riyle boy gösterecek.

Yüksek hassasiyetli plastik parça 
üreticilerine hitap ediyor

FAKUMA Fuarı’nda FANUC’un tanıta-

cağı ürünlerin başında yeni ROBOSHOT 

α-SiB %100 elektrikli plastik enjeksiyon 

makinesi geliyor. Bir önceki nesil RO-

BOSHOT modellerine göre hızı ve esnek-

liğiyle öne çıkan α-SiB modeli, tamamen 

elektrikli olması sayesinde karbon den-

ELEKTRİKLİ ENJEKSİYON TEKNOLOJİSİ

FANUC

FANUC hızlı ve esnek ürünleriyle
FAKUMA Fuarı’nda

Daha yüksek enjeksiyon hızlarında esneklik sağlayan ROBOSHOT α-SiB, 
50-220 ton arası sıkma kuvveti ve farklı enjeksiyon özelliklerine sahip 

toplam 5 makineyle lanse edilecek.
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gesini iyileştirmek isteyen işletme-
lere ideal çözüm sunuyor. Fuarda 
50-220 ton arası sıkma kuvveti ve 
farklı enjeksiyon özelliklerine sahip 
toplam 5 makineyle lanse edilecek 
yeni seri; kalıp üreticileri, tıbbi tek-
noloji ve otomotiv mühendisliği 
gibi önemli sektörlerdeki yüksek 
hassasiyetli plastik parça üreticile-
rine hitap ediyor. 

α-SiB makinelerinin öne çıkan bir-
çok özelliği arasında kullanıcıların 
ister klasik yöntem olan butonlarla 
veya isterlerse akıllı telefon benze-
ri dokunmatik ekran ve kaydırma 
fonksiyonlarıyla kullanabilecekleri 
21.5” HD FANUC PANEL iH Pro 
ekran da yer alıyor. Ayrıca birden 
fazla vida çapı, yeni enjeksiyon 
ünitesi boyutları ve daha yüksek 
enjeksiyon basınçları standart ola-
rak sunuluyor. Seride dört eksenli 
servo ana kontrol seçeneği de bu-
lunuyor.

Yeni ROBOCUT α-CiC 
dayanıklılığıyla ilgi odağı            
olmaya hazırlanıyor

FANUC’un FAKUMA Fuarı’nda öne 
çıkaracağı diğer bir ürünü ise tüm 
kalıp ve takım üretim gereksinim-

lerine yönelik yeni ROBOCUT α-CiC 
tel erozyon makinesi olacak. RO-
BOCUT α-CiC modelinin yeniden 
düzenlenmiş tasarımı, eski mo-
dellere göre önemli ölçüde daha 
dayanıklı yapıya sahip olmasıyla 
dikkat çekiyor. 

FANUC, fuarda lansmanı yapılacak 
yeni ürünlerin yanı sıra müşterileri-
ne sunduğu çözümlere de odakla-
nacak. QSSR (Robotizasyonun Hızlı 
ve Basit Başlatılması) konseptiyle 
FANUC makine ve robotlarının ko-
layca birbirine bağlanabildiğini 
gösteren uygulamalar sergilene-

cek. 

Yenilikçi ROBOSHOT LINKi2 
vasıtasıyla ürünlerin birbiriyle 
etkileşimi tanıtılacak

FANUC standının Endüstriyel IoT 
(Nesnelerin İnterneti) bölümün-
deyse ROBOSHOT LINKi2 yazılımı 
kullanılarak ürünlerin birbiriyle 
olan etkileşimi tanıtılacak. Kalıp-
lama prosesinde tam izlemeye 
imkan tanıyan RS-LINKi2; aynı za-
manda sıradaki işleri programlaya-
rak, geçmiş verileri analiz ederek 
ve değerlendirerek iyileştirmelerin 
yapılmasını destekliyor, özel rapor-
lar hazırlayabiliyor ve arıza süresi 
bildirim e-postaları oluşturabiliyor.
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HABER

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz
“Enerji maliyetleri üretimi zora sokuyor!”

oğalgaz ve elektrik fiyatlarına gelen son zam-
mın imalat sanayine etkilerini değerlendiren 
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: “Son dö-
nemde enerji maliyetlerinde yaşanan artışların sürekli 
olarak sanayi tesislerine yansıtılması ve konut tüketim-
lerinin bu zamlardan azade tutulması yöntemi, girdi 
maliyeti kaynaklı enflasyon sebebiyle vatandaşın cebi-
ni korumadığı gibi sanayi kuruluşlarımızın küresel pi-
yasada rekabet gücüne de olumsuz etki yapmaktadır” 
dedi.

Plastik gibi enerji yoğun sektörlerde enerji maliyetleri-
nin, işçilik maliyetlerini geçtiğini ve sanayicimizin reka-
betçiliğini engeller hale geldiğini dile getiren Ömer Ka-
radeniz, “Ülkemizde yeterli hidrokarbon kaynaklarının 
bulunmaması ve bu enerji ihtiyacının tamamen ithalat 
yoluyla giderilmesi sebebiyle enerji fiyatlarımız küresel 
fiyat hareketlerinden doğrudan etkilenmektedir. Son 
bir yıllık dönemde doğalgaz fiyatlarının neredeyse 5 
katına çıkmış olması da bu yönüyle ülkemizi etkiler ni-
teliktedir. Ülkemizin doğalgaz alanında yapmış oldu-
ğu uzun vadeli kontratların varlığı bu zam dalgasının 
tam etkisinden bizleri koruyor olsa da, LNG alımlarımız 
spot piyasadan güncel fiyatlarla gerçekleştirilmektedir. 
Öte yandan bu noktada önemli olan soru doğalgaz 
fiyatlarında yaşanan bu artışın tüketicilere ne şekilde 
yansıtılacağıdır. Bir süredir fiyatlaması kamunun kont-
rolünde olan bazı kalemlerde yaşanan fiyat artışlarının 
nihai tüketiciden ziyade sanayiciye yansıtıldığına şahit 
oluyoruz. Bu noktada gözden kaçırılan önemli bir hu-
sus olduğu kanaatindeyim. Zira ülkemizde yaşamakta 
olduğumuz enflasyonun temel kaynağı girdi maliyet-
lerinde yaşanan artış. Bunun üstüne enerji maliyetle-
rinde bir artış yaşanması, sanayicinin ürettiği ürünün 
fiyatını arttırmasına ve bu maliyet artışının dolaylı ola-

rak nihai tüketiciye yansımasına sebebiyet vermektedir. 
Öte yandan, enerji maliyetlerinde yaşanan artışı sadece 
sanayiciye yansıtıyor olmanın nihai tüketiciyi korumuyor 
olmasının yanı sıra çok olumsuz bir etkisi var. Şöyle ki, 
girdi maliyetlerinde yaşanan bu artışlar sanayicimizin 
rekabet gücünü azaltmakta ve uluslararası piyasalarda 
potansiyelini yakalamasını engellemektedir. Ne yazık ki 
son doğalgaz ve elektrik zammında da aynı yöntem iz-
lenmiştir” dedi.

Sanayi elektriği fiyatları konut elektriğinin altına 
çekilmeli

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen 
hepsinde imalat sanayinin teşvik edilmesi için kullanı-
lan en önemli araçlardan birinin sanayi elektriğini konut 
elektriğinin altında fiyatlamak olduğunu belirten Kara-
deniz, “Ülkemizde ise ne yazık ki tam tersi bir durum 
söz konusu. Uzun bir süredir sanayi elektriği, konut 
elektriğinden daha pahalıya tedarik ediliyor. Esasen bu 
uygulamanın etkilerini enflasyon verilerine baktığımızda 
da görebiliyoruz. Özellikle son bir yıl içerisinde üretici 
fiyat enflasyonu ile tüketici fiyat enflasyonu arasındaki 
fark hızla açılmakta. Öyle ki geldiğimiz noktada üre-
tici fiyat enflasyonu %45,5 ile tüketici enflasyonunun 
2,5 katına çıkmış durumda. Tabi bu durum sanayici-
nin zaten daralmış olan kâr marjının hızla erimesine, 
işletmelerimizin rekabet gücünü yitirmesine ve yatırım 
imkanlarının ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. Bu 
sebeple tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayi 
elektriği, konut elektriğinin altında fiyatlandırılmalı ve 
üretim özendirilmelidir. Ülkemiz içinden geçmekte ol-
duğu ekonomik açıdan çalkantılı dönemi atlatacak ve 
daha sürdürülebilir bir büyüme rotasını benimseyecekse 
bunu ancak imalat sanayini güçlendirerek yapabilir. Bu-
nun yolu ise sanayicimizin orta ve uzun vadeli stratejiler-
le desteklenmesinden geçmektedir” dedi.
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ir ürünün son kullanıcıya so-
runsuz ulaşması, işletmeler ve 
üreticiler için büyük önem taşı-

yor. Cobot’lar üretimin sınırlı alanlarında 
değil, baştan sona yani hammaddeden 
sevkiyata kadar geçen tüm süreçlerde 
başarıyla yer alabiliyor. Kârlılık ve verim-
lilik artışı sağlayan cobot’lar, paketleme 
ve ambalaj bölümlerinde de işletmelere 
yüzde 500’e varan verimlilik artışı sunu-
yor.  

Cobot’lar; esnek üretim imkânları, kul-
lanım kolaylıkları ile ambalaj, paketleme 
ve paletleme gibi rutin işlerde kolayca 

programlanarak birçok süreçte insanlar-
la birlikte ya da bağımsız şekilde görev 
alabiliyor. 50’den fazla ülkede 55 bin-
den fazla cobotu ile otomotivden ilaç 
sanayisine, kozmetikten gıda ve tarım 
gibi en kritik alanlarda hizmet veren 
Universal Robots’un cobotları ambalaj-
lama ve paketleme uyulmalarına başa-
rıyla entegre edilebiliyor.

Elle yapılan paketleme maliyeti 
artırıyor

Satılan ürünün doğru paketlenmesi, 
kullanıcıya sorunsuz ve zarar görme-

ROBOT TEKNOLOJİSİ

Universal Robots

Cobot’lar; ambalaj, paketleme ve 
paletlemede verimliliği artırıyor
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den ulaşması markanın imajına da 
büyük katkı sağlıyor. Düzgün pa-
ketlenmeyen ürünlerde yaşanacak 
sorunlar ürünün iade edilmesine 
bağlı olarak işletmelerin hem mali-
yetini artırıyor hem de zaman kay-
bına yol açıyor. Prestij kayıplarına 
dahi yol açabilecek bu aksaklıkla-
rın önüne geçebilmek, her zaman 
aynı standart ve yüksek kalitede 
paketleme yapabilen cobot’larla 
mümkün olabiliyor. Elle yapılan 
paketlemeye kıyasla cobot’lu pa-
letleme uygulamaları maliyetleri 
düşürürken pazarda fiyat reka-
betini artırıyor. 2016 yılında da-
nışmanlık şirketi Roland Berger’in 
yaptığı bir araştırma, ürünlerin iş-
lenmesi alanında robot kullanımı 
ile maliyetlerin yüzde 40’a varan 
oranlarda azalabileceğine dikkat 
çekiyor. Cobot’lar genel olarak 
daha az karton ve plastik atığıyla 
sonuçlandığı için cobot destekli 
üretimin çevre dostu bir yaklaşımı 
da bulunuyor.

Yüzde 100’e varan sipariş 
doğruluğu sağlıyor

Kolboratif robotlar yani cobot’lar, 
paketleme ve ambalajlama bölüm-
lerinde yüzde 100’e varan sipariş 
doğruluğuna da imza atıyor. En 
zorlu ve art arda devam eden sıkıcı 
işlerde görev alabilen cobot’lar, iş 
güvenliğini de sağlıyor. Cobot’lar, 
işletme içinde kolayca taşınıp ko-
layca kurulabiliyor. Yeniden prog-
ramlaması son derece kolay olan 
cobot’lar, farklı süreçlere hızla 
adapte edilebiliyor. Eğitim ala-
nında dünyanın en iyi üniversite-
lerinden biri olan Massachusetts 
Institute of Technology (MIT Üni-
versitesi) araştırmacılarının yaptı-
ğı bir çalışma; cobot’larla birlikte 
çalışanların, tek başına çalışan in-
san ya da otomasyon sisteminden 
yüzde 85 daha üretken olduğunu 
ortaya koydu. Tüm bunların ya-

nında cobot’ların risk analizlerine 
bağlı olarak hiçbir güvenlik bariye-
rine ihtiyaç duymaması, ekstra bir 
güvenlik yatırımı yapılmasına gerek 
bırakmıyor.

Cobot’lar üretimde süreklilik 
sağlıyor

Cobot’lar sayesinde paketleme, 
paletleme ve etiketleme gibi üre-
timin farklı aşamalarında kesinti 
yaşanmıyor ve üretimin sürekliliği 
garanti altına alınıyor. Klasik an-
lamda bakım gerektirmeyen, 220 
Volt ile çalışabilen cobot’lar işlet-
meye kullanım öncesi ya da kulla-
nım sırasında yeni bir maliyet ge-
tirmiyor. Geçmişte farklı görevler 
için yazılmış olan program, ihtiyaç 
halinde yeniden kullanılabiliyor. 
Böylece hem yazılım maliyetleri 
hem de zaman açısından tasarruf 
sağlanıyor. Universal Robots’un 
işbirlikçi robotunu paketinden çı-
karmak, monte etmek ve basit bir 
göreve programlamak için sadece 
60 dakika yeterli oluyor. Kompakt, 
hafif yapılarıyla işletmede daha az 
alan kaplayan; tavan, zemin ve du-
var gibi farklı alanlara monte edi-
lerek çalışabilen işbirlikçi robotlar,                                      
en küçük tesiste bile verimli bir şe-
kilde kullanılmasının önünü açıyor.

Dileyen herkes sadece 87 
dakika içinde cobot programcısı 
olabiliyor

Otomasyonunun herkes için erişi-
lebilir, kolay anlaşılabilir olması için 
UR Akademi’yi hayata geçiren Uni-
versal Robots, yeni nesil cobot’ları 
kullanmayı öğrenmek isteyen KOBİ 
ve diğer işletmeler için UR Akademi 
kapsamında ücretsiz cobot eğitim-
leri veriyor. Cobot kavramlarını öğ-
renmek ve robot kolunu program-
lamak isteyenler için UR Akademi 
internet sayfasından Türkçe’nin de 
dâhil olduğu 16 dil seçeneğiyle üc-
retsiz, e-sertifikalı, çevrim içi eğitim 

fırsatı ile dileyen herkes yalnızca 87 
dakika içinde cobot programcısı 
olabiliyor. Böylece geleceğin mes-
lekleri arasında yer alacak cobot 
programcılığının da önü açılıyor.

DCL Logistics’e yüzde 500 
verimlilik artışı 

Universal Robots’un geliştirdiği 
cobot’lar, elektronik cihazlara, di-
jital yerli markalara ve tıbbi tekno-
loji cihazlarına hizmet veren çok 
kanallı bir lojistik şirketi olan DCL 
Logistics’in paketleme birimine 
entegre olarak, şirketin iş verimlili-
ğinde yüzde 500 artış sağladı. DCL 
Logistics’in mevcut çalışma sis-
temine entegre olan ve ürünlerin 
şirketin paketleme merkezindeki 
kutulara yerleştirilmesini ve paket-
lenmesini doğru bir şekilde ger-
çekleştiren UR10 cobot’lar, proje 
yatırımını 3 ay gibi kısa sürede 
amorti etti ve yüzde 100’e varan 
sipariş doğruluğu elde etti. 

İki ürünün paketlenmesi 
arasında geçiş süresi 6 saatten 
20 dakikaya indi

Marketler ve perakende zincirleri 
için vejetaryen ve gurme ürünler 
üreten Kuzey Avrupa’nın önde 
gelen üreticilerinden İskandinav 
Atria, 24 saat kesintisiz hizmet ih-
tiyacını UR5 ve UR10 cobot’larıyla 
karşıladı. Karides, zeytin, enginar, 
güneşte kurutulmuş domates, 
sarımsak ve diğer özel ürünlerin, 
üretim bandı durmadan işlenme-
sini sağlayan otomasyon sistemi, 
firmaya üstün rekabet avantajı 
sağladı. Bu süreç, her üretim hat-
tının teslimat için saatte ortalama 
228 ürünü hazırlamasını sağla-
yan cobot’lar sayesinde optimize 
edildi. Endüstriyel robot kolu ile 
iki ürünün paketlenmesi arasında 
geçiş süresi 6 saatten 20 dakikaya 
indi ve fire malzemede yüzde 25 
tasarruf elde edildi.
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GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ

 
Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi, 

evsel atıkları işleyerek yakıta dönüştürüyor

Atıktan türetilen yakıtta yüksek kalite hedefleyen tesiste Türkiye’de ilk defa 
TOMRA’nın online analiz sağlayan AUTOSORT® RDF makinesi kullanılıyor

fyon Yenilenebilir Enerji Elektrik 
Üretim A.Ş. tarafından işletilen 
Afyonkarahisar Çevre Hizmet-

leri Birliği’nin (AFÇEBİR) Entegre Katı 
Atık Bertaraf Tesisi, tüm il genelindeki 
katı atıkların bertarafı ve geri kazanımı-
nı sağlıyor. Bu tesise, Sıfır Atık anlayışı-
na uygun olarak yapılan yeni yatırımlar 
ile Türkiye’deki ilk defa evsel atıklardan 
türetilen Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesis-
leri entegre edildi. Yine bir ilk olarak 
TOMRA’nın AUTOSORT® RDF Online 
Analiz makinesinin kullanıldığı tesiste 
yakıt malzemesinin kalorifik değer, nem 

ve klor içeriği açısından tespit ve analiz 
edilmesi sağlanıyor. Analiz, klor değerinin 
düşük olduğunu ortaya çıkarırsa, RDF’nin 
daha fazla işlenmesi gerekebiliyor. Böy-
lece evsel atıklar, tamamıyla ekonomiye 
kazandırılırken Atıktan Türetilmiş Yakıt, 
yüksek ve tutarlı bir kalitede sunuluyor. 

Afyon Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi, 
Türkiye’de bir ilk ve örnek bir tesis 

Tesisin kurulumunu üstlenen Benli Geri 
Dönüşüm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Benli, açıklamasında; “Evsel atıklar-
dan PET, plastik, metal, cam gibi değerli 
malzemelerin ayrıştırılarak geri kazandı-
rıldığı tesise yeni bir ATY tesisini entegre 
ettik.  İlk olarak tüm değerli ve geri dö-
nüştürülebilir atıklar ayıklanıyor ve PVC 
fraksiyonları çıkarılıyor. İkinci aşamada ise 
doğal olarak yüksek klor içeriğine sahip 
ve yandığında daha fazla işlem yapılma-
sını engelleyen PVC içeriğinin minimuma 
indirilmesi önemli oluyor. Daha sonra 
geri kalanlar içerisinde ısıl değeri yüksek 
olan atıklar yakıta dönüştürülerek çimen-
to fabrikaları ve çeşitli yakma tesislerine 
alternatif yakıt olarak gönderiliyor. Böyle-
likle atıklar depolama alanlarına gömül-
mek yerine ısı enerjisine dönüştürülüyor. 

TOMRA
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Tesiste kullanılan TOMRA teknolo-
jisi ile online olarak atığın kalorifik 
değeri takip edilebiliyor ve böylece 
çimento tesisinde verimlilik hep 
en yüksek seviyede tutuluyor. Yeni 
RDF sistemi ile yakma tesisleri için 
ithal kömür kullanımına eşdeğerde 
bir yakıt sağlanarak birçok yönden 
avantajlı bir kazanım elde ediliyor” 
diye belirtti. 

Türkiye’de evlerden yıllık 35 mil-
yon ton çöp çıktığına, geri kaza-
nılamayan ve depolamak zorunda 
kalınan ambalaj ve diğer atıkların 
yanı sıra, ATY (Atıktan Türetilmiş 
Yakıt) üretebilecek 12 milyon ton 
atığın da değerlendirilemediğine 
değinen Ömer Benli; “Değerlendi-
remediğimiz atığın yıllık ekonomik 
değeri, yakılarak enerji elde edilse 
dahi 300 milyon$ büyüklüğünde 
bir kayba sebep oluyor. Sadece Af-
yonkarahisar ATY üretim tesisi ile 
çimento fabrikalarında kullanılan 
yakıt, yıllık 32.000 ton petrokok 
(ithal kömür, linyit, taşkömürü vb.) 
ithalatını engelleyerek, sektöre 2 
milyon dolar/yıl girdi avantajı sağ-

layacak. Bu atıkların kullanımı ile 
çevreye kazandırdığımız faydalar 
ise paha biçilmez” şeklinde açıkla-
dı. 

Daha önce endüstriyel 
atıklardan ATY üretilirken artık 
evsel atıklardan yüksek kalitede 
yakıt sağlanıyor

Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri 
Birliği Birlik Müdürü Ercan Özcan, 
yeni tesislerinin evsel atıklardan 
ATY üreten ilk proje olduğuna 
dikkat çekiyor. Ercan Özcan; “Geri 
dönüşüm alanında bir ilki gerçek-
leştirirken tesisin en verimli şekilde 
çalışmasını sağlamak büyük önem 
taşıdığından özellikle teknolojik 
yatırıma özen gösterdik. Dünyada 
kullanılan en verimli teknolojileri 
araştırarak tesisimize entegre ettik. 
Bu nedenle dünya çapında güven 
duyulan TOMRA’nın RDF Online 
Analiz makinesi ile çimento fabri-
kalarının yaptığı analizleri çok daha 
net ortaya koyan bir sistem kurduk. 
Tesisimizde kurulan sistemle üreti-
len yakıt malzemesinin kalorifik de-

ğer, nem ve klor içeriği açısından 
tespit ve analizlerini yapabiliyoruz. 
Diğer şehirlerin atık geri dönüşüm 
ve ATY politikalarına örnek olacak 
çok önemli bir projeyi gerçekleştir-
dik” diye belirtti. 

AUTOSORT® RDF, kaliteyi sağlama 
zorluğunun üstesinden gelmeye 
yardımcı oluyor ve çalışma süreleri 
sırasında kritik değerlerin doğru ve 
zamanında ölçümünü sağlıyor.

ATY, sürdürülebilir bir kaynak 
oluyor 

Afyon Yenilenebilir Enerji Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Çetin, çi-
mento fabrikalarının maliyetlerinin 
üçte ikisinin yakıt maliyetleri ol-
duğuna dikkat çekerek; “Kalorifik 
değerleri nedeniyle çimento fabri-
kaları, daha çok yerli kömür yerine 
ithal kömür kullanmak durumunda 
kalıyor. Ancak aynı zamanda evsel 
atıktan türetilen yüksek kalorifik 
değere sahip bir yakıt elde edebi-
liyor, analiz yapabiliyor ve daha 
sonra yakıt olarak kullanıp kulla-
namayacağımızı belirleyebiliyoruz. 
Böylece kesintisiz oluşan evsel atık-
lar nedeniyle devamlılığı olan, sür-
dürülebilir ve daha düşük maliyetli 
garanti bir kaynak sağlıyoruz. İlk 
yatırım maliyeti kısmen yüksek bile 
olsa kendini çok kısa sürede amorti 
eden bir sistem kurduk. Hem eko-
nomik hem de çevresel faydaları 
muazzam” dedi. 

İhale koşulları gereği 2037 yılına 
kadar tesisin işletme hakkına sahip 
olduklarını belirten Mustafa Çetin; 
“ATY tesisi projesini Çevre Hizmet-
leri Birlik Başkanlığı ve Benli Geri 
Dönüşüm ile geliştirirken bir yatı-
rımcı olarak çevresel ve ekonomik 
katkıları masaya yatırdık. Tesisin en 
kısa zamanda kaynak geri kazanı-
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mını en üst düzeye çıkartması ve 
en kısa sürede yüksek geri dönü-
şüm oranları için yatırımlarımızı ya-
parak bu doğrultuda TOMRA’nın 
analiz teknolojilerini tercih ettik. 
Türkiye’de ATY yatırımlarının ke-
sintisiz devam edeceğine inancımız 
tam. Tabi ki devletimizin de çimen-
to fabrikalarında ATY kullanımını 
teşvik eden yeni düzenlemeler ge-
tirerek bu yatırımlarımızı destekle-
mesini bekliyoruz” şeklinde açıkla-
dı. 

İthal yakıt yerine yerli yakıt 
üretimi mümkün oluyor 

Enerjiye ulaşılabilirlik ve kaynak çe-
şitliliği, tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de büyük öneme sahip. 
Mustafa Çetin, enerji tedariki ko-
nusunda geri dönüşümün önemi-
ne dikkat çekerek; “Enerji kullanımı 
yüksek sanayi kollarımız ve enerji 
ithalatı yapan bir ülke olmamız ile 
Türkiye’de Atıktan Türetilmiş Yakıt 
(ATY) ön plana çıkmaya başlıyor. 
ATY kullanımı ile elde edilebilecek 
enerji miktarı, evsel atıklar kulla-
nıldığında 2200-3000 kcal/kg olu-

yor. Yerli kömürün enerji miktarı 
ise 2000 kcal/kg olduğundan ATY 
çok önemli bir konuma geçiyor. 
Afyonkarahisar’da evsel katı atık-
tan elde edilebilecek yakıt miktarı 
10 ton/saat, 20 çalışma saati/gün 
iken eşdeğer kömür ithalatını yıllık 
yaklaşık olarak 3.6 milyon dolar 
/30.000 ton azaltıp cari açığa kat-
kıda bulunacak.

Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri 
Birliği Birlik Müdürü Ercan Özcan 
açıklamasına şu şekilde devam edi-
yor; “İdari olarak ana hedefimiz, 
değerlendirilebilir atıkları depola-
ma alanlarında göndermek yerine 
ekonomiye ve geri dönüşüme ka-
zandırmak oldu. Sıfır Atık politika-
sına uygun olarak geliştirdiğimiz 
tesisimize yeni ATY tesisimizin de 
eklenmesiyle ile günlük 500 ton 
evsel atığın yüzde 90’ını geri dö-
nüşüm ile değerlendirerek sadece 
yüzde 10’unu depolama alanlarına 
göndermeyi hedefliyoruz. Böylece 
yıllık 160 bin tondan fazla atığın 
değerlendirilip geri dönüştürül-
mesiyle depolama alanlarımız-

dan tasarruf edeceğiz, atıklarımızı 
gömmek yerine ekonomiye kazan-
dıracağız. Böylece hem çevre hem 
ekonomi kazanacak” dedi. 

Ercan Özcan, TOMRA’nın makinesi 
sayesinde ATY değerlerini yakma iş-
lemine göndermeden önce doğru-
dan takip edebildiklerini ve bu de-
ğerleri yakma fırınları ile paylaşabil-
diklerini belirtiyor. Böylelikle artan 
kalite doğrultusunda yakıt olarak 
çıkan ürüne olan talebin arttırdığı-
nı ifade ederek ekliyor; “Daha önce 
çimento tesisleri ATY’lere daha 
çekimser yaklaşırken artık bu alter-
natif yakıtları tercih ediyorlar. Ya-
kıt kalitesi, kömür ithalatına göre 
tedarik kolaylığı ve düşük maliyeti 
tercih edilirliğini arttırıyor. Öte yan-
dan atık kaynaklı olması, ATY’lerin 
ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir yakıt 
türü olmasını sağlıyor.”

TOMRA olarak çok uzun yıllardır 
tüm dünyada endüstriyel ve evsel 
atıklardan türetilen yakıtlara odak-
landıklarını paylaşan TOMRA Geri 
Dönüşüm Türkiye ve Orta Doğu 
Satış Müdürü Serkan Orhan ise; 
“TOMRA’nın AUTOSORT® RDF ma-
kinesi, online olarak analiz ve ölçüm 
yapıyor. Makinemiz ile RDF fraksi-
yonları sürekli izlenerek kalite kont-
rol istikrarı sağlanıyor. Ayıklanan 
ATY, yakma tesislerine gönderildi-
ğinde ölçüm talep ediliyor ve mal-
zemenin tutarlı bir kalitede olması 
bekleniyor. Makinemiz, ATY’nin aynı 
tutarlı kaliteyi sağlamasını ve kontrol 
edilebilmesini sağlıyor. Atıktan tü-
retilen yakıttaki tutarsız kalite nede-
niyle yakma fırının çalışmama riskini 
ortadan kaldırılıyor ve yakma fırınının 
hasar görmesini engelliyor” diye be-
lirtti.  
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nerji yönetimi ve otomasyon 
alanında dünya genelinde uz-
man şirketler arasında yer alan 

Schneider Electric, başta gıda olmak 
üzere kişisel bakım, kozmetik ve hızlı 
tüketim sektörlerine gelişmiş paketleme 
teknolojileri sunan VERVO’nun çözüm 
ortaklığını üstlendiğini duyurdu. İkincil 
paketleme ve hat sonu otomasyon sis-
temleri konusunda hizmet veren VER-
VO, dünyadaki en son trendleri ve tek-

nolojik gelişmeleri takip ederek müşte-
rilerine en uygun ve yenilikçi çözümleri 
sunma hedefiyle faaliyet gösteriyor. 

Bu doğrultuda Schneider Electric’in 
EcoStruxure Machine çözümlerinde yer 
alan en üst düzey ürünleri makine ve 
sistemlerine entegre eden VERVO’nun, 
operasyonlarını 2 kat daha verimli hale 
getirdiği belirtiliyor. Enerjiyi yüzde 40’a 
varan oranda daha verimli kullanmanın 
yanı sıra bakım ve kesinti sürelerini de 
en aza indirdiği verilen bilgiler arasında 
yer alıyor.

Proje kapsamında kullanılan EcoStru-
xure Augmented Operator Advisor art-
tırılmış gerçeklik çözümü, PacDrive Ha-
reket Kontrolörü, Lexium Delta Robot 
ve Hareket Kontrol çözümleri sayesinde 
şirketin, rekabetçi ikincil paketleme pa-
zarında maliyetlerini düşürürken, müş-
teri gereksinimlerine de daha hızlı yanıt 
verebildiği ifade ediliyor.

Sınıfının en iyi bakım seçeneklerini su-
nan Schneider Electric çözümü EcoSt-
ruxure Augmented Operator Advisor 
sayesinde bakım ve kesinti süreleri en 
aza indirilebiliyor. EcoStruxure Machi-
ne çözümleri ile pano alanı yarı yarıya 

AMBALAJ OTOMASYONU

Schneider Electric

VERVO, paketleme süreçlerinde Schneider Electric 
çözümlerini tercih etti

Enerji yönetiminde yüzde 40’a varan verimlilik elde edilirken, bakım ve 
kesinti süreleri en aza indirildi



azalırken, verim iki katına çıkarılarak maksimum 
performans ve yüzde 40’a varan enerji verimlili-
ği elde edilebiliyor. Makine ve sistemleri pazara 
daha hızlı sunma ve çalışma sırasında sürekli op-
timizasyon gibi avantajlar da sağlanabiliyor.

PacDrive Hareket Kontrolörü ve EcoStruxure 
Machine Expert ise, şirkete sanal ve daha es-
nek bir çalışma imkânı sağlayabiliyor. Artırılmış 
gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı EcoStruxure 
Augmented Operator Advisor makine bakım sü-
reçlerini çok daha güvenli ve hızlı hale getirebili-
yor. Operatörler artık manuel çalışmak zorunda 
kalmadan makine kabinini sanal şekilde açarak 
zamandan tasarruf edebiliyor. Ayrıca tehlike arz 
eden makineler üzerinde fiziksel çalışma yapmak 
zorunda kalmadan sorunları sanal olarak tanım-
layıp çözümleyebiliyorlar. PacDrive Ailesinin mo-
düler yapısı sayesinde elektrik panosu, makina 
şasesi içerisine yerleştirilebiliyor ve kolay arıza 
tespiti ve çözüm imkânı sunuyor.

Bakım ve kesinti süresi en aza indi

Projenin yeni nesil teknolojilerle öne çıktığını be-
lirten Schneider Electric OEM Kanalı Satış Mü-
dürü Hakan Şençicek, “Schneider Electric ola-
rak hem ülkemizde, hem de dünya genelinde 
endüstriyel alanda büyük bir tecrübeye sahibiz. 
Dünya genelinde elde ettiğimiz deneyimimi-
zi ülkemizin ekonomisi açısından büyük önem 
taşıyan endüstriyel tesislere getirmekten büyük 
gurur duyuyoruz. VERVO, en son teknolojilere 
sahip çözümlerimiz sayesinde bakım ve kesinti 
sürelerini en aza indirirken, üretim sürelerini dü-
şürme ve performansı iki kat artırma fırsatı elde 
etti” dedi.

Vervo Firma Ortağı Çağlar Öğünç ise yaptığı 
açıklamada “Schneider Electric ile yaptığımız iş 
birliği sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
en yenilikçi çözümlerle daha hızlı yanıt verebi-
lir hale geldik. Son dönemin önemli teknolojik 
trendlerinden artırılmış gerçeklik ile süreçlerimiz 
artık çok daha güvenli. Uygulanan enerji verim-
liliği çalışmaları sonucunda maliyetlerimiz düştü, 
böylelikle pazarda daha da rekabetçi bir konuma 
yükseldik” dedi.
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yundai Motor Grubu, geç-
tiğimiz aylarda Boston 
Dynamics’in kontrol hisse-

lerini satın almış ve robot teknolojileri 
açısından önemli bir atılım gerçekleştir-
mişti. Bu yatırımın meyvelerini almaya 
başlayan her iki firma, ortak projelerini 
tanıtmaya başladı. Hyundai, özellikle 
endüstriyel alanlarda ve fabrikalarda 
değerlendirilebilecek güvenlik robotla-
rıyla hem şirketlerin hem de çalışanların 

günlük hayatlarını kolaylaştırmayı he-
defliyor. 

Grubun Güney Kore’deki fabrikaların-
da pilot olarak test edilmeye başlanan 
robotlar, entegre termal kamera ve 3D 
LIDAR sensörler ile etrafındaki kişileri ve 
nesneleri algılayabiliyor. Yüksek sıcaklık 
durumlarını ve olası yangın tehlikelerini 
izleyebilen robotlar, kapıların açık veya 
kapalı olduğunu da algılayabiliyor. Ya-
pay zekâya sahip robotlar, internet üze-
rinden şirketin sistemine girebiliyor ve 
aktivite raporları için fotoğraf ve video 
kaydını günlük olarak yapabiliyor.     

Dört ayaklı robot, dar alanlarda gezin-
menin yanı sıra insan gözüyle görül-
mesi zor olan kör alanları da belirleye-
biliyor. Grubun teknolojilerini Boston 
Dynamics’in Spot robotuna uygulamak, 
robota gelişmiş özerklik özellikleri de 
sağlıyor. Görev yönetimi ve derin öğren-
meye dayalı görüş teknolojisi dahil ol-
mak üzere endüstriyel site ortamlarında 
da otonom devriye hizmetlerine uyumlu 
olan robot, böylelikle dayanıklılık gerek-
tiren zorlu görevlerde de işleyiş göstere-
biliyor. Robotik teknolojilerinin ilerleme-
sinin, markanın endüstriyel alanlarına, 
otonom araçlarına ve gelecekteki Kent-
sel Hava Hareketliliği (UAM) çözümleri-
ne de sinerji kazandıracağı belirtiliyor.

Hyundai, Boston Dynamics ile 
güvenlik robotu üretti

Güvenlik robotu, yapay zekâsı ile endüstriyel alanların uzaktan 
gözlemlenmesine olanak tanıyacak

ROBOT TEKNOLOJİSİ

Hyundai
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BB, FlexBuffer™ uygulama hüc-
resi ile tüketicilerin artan seçim 
ve hızlı teslimat talebine yanıt 

vermeyi hedefliyor. FlexBuffer’in lojistik, 
yiyecek ve içecek, sağlık, ambalajlı tüke-
tici ürünleri, restoranlar ve perakendeci-
ler için yeni esneklik seviyeleri getirerek 
sıralama, ara stoğa alma, depolama ve 

sipariş birleştirme gibi çeşitli görevlerin 

üstesinden gelmek için son derece uyar-

lanabilir çok işlevli bir çözüm sunacağı 

belirtiliyor.

ABB Tüketici Segmentleri ve Servis Ro-

botları Genel Müdürü ve Grup Kıdemli 

Başkan Yardımcısı Marc Segura, “Günü-

ROBOT TEKNOLOJİSİ

ABB

FlexBuffer™ modüler uygulama hücresi çok çeşitli 
ürünleri depolar, stoğa yerleştirir ve sıralar
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müzün tüketici ortamının sürekli 
değişen doğası ve e-ticaretin patla-
ması, siparişleri işlemek ve iletmek 
için kullanılan geleneksel sistem-
lere meydan okuyor. FlexBuffer, 
tüm tesislere otomatik depolama 
ve alma ile mal sıralamayı getire-
rek müşterilerimizin bu zorlukla-
rın üstesinden gelmesine yardımcı 
oluyor. Artık, büyük mağazalardan 
küçük eczanelere kadar her bü-
yüklükteki operasyon, çok çeşitli 
ürünlerin işlenmesinde maksimum 
verimlilik sağlayabilir. FlexBuffer ile 
müşterilerimiz, operasyonlarına ve 
müşterilerin ihtiyaçlarına göre mal-
ları istedikleri sırayla depolama ve 
geri alma esnekliğine, gerektiğinde 
ise operasyonlarını hızla büyütme 
yeteneğine sahip olacaklar” diyor. 

Birden fazla sektördeki operatörle-
rin, işgücü sıkıntısı, esnek ve hızlı 
bir şekilde doğrudan tüketiciye 
(D2C) teslimat hizmetleri sağla-
ma ihtiyacı da dahil olmak üzere, 
genişleyen bir ürün yelpazesinin 

daha hızlı teslimatına yönelik tü-
ketici beklentilerini karşılamada bir 
dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu 
belirten Marc Segura, “Malzeme 
elleçleme bu zorlukları çözmenin 
anahtarıdır, ancak günümüzde 
mevcut olan çoğu sistem büyük, 
kurulumu pahalı ve şirketlerin ih-
tiyaç duyduğu ara stoğa alma ve 
sipariş sıralama yeteneklerini sağ-
lama esnekliğinden yoksundur” 
ifadeleri ile açıklıyor.

Bir ABB robotu, bir tutucu paketi, 
bir yazılım paketi, depolama rafları 
ve malları besleyen ve dağıtan giriş 
ve çıkış konveyörlerinden oluşan 
FlexBuffer, geniş bir müşteri sipa-
rişleri çeşitliliğini hızlı bir şekilde iş-
lemek için esnek ve uygun maliyetli 
çok işlevli bir çözüm sunuyor.

Gelen siparişler, WMS, ERP ve 
AMS sistemleriyle ara yüz oluştu-
ran yazılım tarafından yönetiliyor. 
Yazılım paketi, karışık öğelerin de-
polanmasını ve alınmasını yönete-
rek, çakışmaları önlüyor ve depo-
lama kullanımını optimize ediyor. 
Yazılımdan gelen bilgiler, malları 
uygun şekilde raf konumları, sevk 
edilmeleri gereken sıraya göre 
depolamak için robot tarafından 
kullanılıyor. Nesnelerin alınması 
gerektiğinde, robot istenen malları 
doğru sırayla seçebiliyor ve bunla-
rı sevkiyat için hazır olarak giden 
konveyöre yerleştirebiliyor. Tanım-
lanmış sıralar, şirketlerin teslimat 
sürelerine ulaşmasını ve özelleşti-
rilmiş siparişleri doğru ürün ağırlık-
ları, ürün sıcaklıkları veya siparişle 
ilgili belirli özelliklerle doldurması-
nı sağlıyor. Ayrıca şirketlerin daha 
fazla işlemden önce malların geçici 
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olarak bir Tampon Sipariş Konso-
lidasyonu (OCB) ile oluşturmasına 
da yardımcı olabiliyor.

Uygulama hücresinin hem tekli 
hem de karışık ürün versiyonları 
bulunuyor. Tek parça versiyonu, 
eşyaları taşımak için kullanılan 
standart kutuları taşımak, karışık 
eşyalar için olan versiyonu ise koli, 
tepsi ve kasalar için tasarlandı.

FlexBuffer toplam 50 kg’a kadar 
yük taşıyabiliyor. Bu çözümle 600 
kutuya kadar depolama yapılabi-
liyor ve saatte 500 çevrime kadar 
sıralama işlemleri gerçekleştirebili-
yor.

Sistemi ara stoğa alma, depolama 
ve sıralama işlemleri için optimize 
etmek için kullanılabilen uygulama 
hücresinin yapılandırılabilir depo-
lama yönetimi yazılımı ek esneklik 
sağlıyor. Tek veya birden fazla Flex-
Buffer hücresini kontrol edebilen 
yazılım, operasyonların değişen 
talepleri karşılamak için kolayca 
ölçeklendirilebilmesini sağlayarak, 
özellikle perakende mağazala-
rı, eczaneler, hastaneler ile daha 
uyarlanabilir ve esnek bir depo-
lama ile alma çözümüne ihtiyaç 

duyan sipariş karşılama merkezleri 
gibi daha küçük tesislerde de kul-
lanılabiliyor.

Yazılım ayrıca, müşterilerin sipa-
rişlerinin ilerlemesini sürekli olarak 
takip edebilmeleri ile canlı sipariş 
takibi için artan gereksinimi karşıla-
maya da yardımcı oluyor. Müşteri-
lerin maksimum üretime ulaşması-
nı sağlamak için ABB, FlexBuffer’ın 
ve modüler hücre portföyünün 
performansını, çalışma süresini ve 
kullanım ömrünü artırmak üzere 

tasarlanmış eksiksiz bir katma de-

ğerli hizmetler yelpazesi sunuyor.

AMR’lerin önde gelen küresel üre-

ticilerinden ASTI Mobile Robotics 

Group’un (ASTI) yakın zamanda 

satın alınmasıyla ABB, lojistik ope-

rasyonlarının esnekliğini büyük 

ölçüde artırmak için portföyünde 

artık tamamen otonom mobil ro-

botlar (AMR’lar) da sunabiliyor. 

Yeni modüler uygulama hücre-

sinin sağlayabileceği faydaların, 

dünya çapındaki uygulamalarda 

hâlihazırda kanıtlandığı şirket tara-

fından verilen bilgiler arasında yer 

alıyor. Pilot kurulumların, Çin’deki 

Şanghay 7.Bölge Hastanesi’nde 

bir ilaç depolama ve malzeme 

toplama uygulaması, Çinli Mobil 

İletişim Şirketi Huawei için yapılan 

otomatik bir kabin aracılığıyla cep 

telefonu siparişlerini temin etme 

ve İngiliz perakendeci John Lewis 

& Partners için bir sipariş toplama 

sisteminde uygulandığı belirtiliyor.
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lastik geri dönüşümüne adan-
mış kâr amacı gütmeyen özel 
bir konsorsiyum olan CONAI 

tarafından yayınlanan en son rapora 
göre İtalya, 2020’de piyasaya sürülen 
ambalajlar için %73 geri dönüşüm ora-
nıyla tahminleri aştı. Bununla birlikte, 
diğer yenilenebilir malzemelerle (çelik, 
alüminyum, kâğıt, ahşap ve cam) kar-
şılaştırıldığında, plastik geri kazanılması 
en zor malzeme olmaya devam ediyor. 
Geçen yıl, %48,7 oranında geri dönüş-
türülmüş plastik ile AB’nin 2025 yılı 
için belirlediği %50 hedefine neredeyse 
ulaşıldı ancak bu hedef aynı zamanda 

plastiğin yakıt biçiminde yeniden de-
ğerlendirilmesini de içeriyor. Plastik sek-
töründe çalışanlar için, atıktan enerjiye 
dönüşüm aslında istenilen bir çözüm 
değildir, ekonomik bir kaynak “küllere” 
dönüşmektedir. Bununla birlikte, plas-
tik geri dönüşüm, atıktan enerjiye göre 
daha önemli ölçüde büyümeye devam 
ediyor; kısmen tüketici sonrası atıkların 
ayrı toplanmasından, aynı zamanda 
daha geniş bir plastik atık yelpazesinin 
geri dönüştürülmesine izin veren geri 
dönüşüm ekipmanlarının sürekli olarak 
teknolojik evriminden kaynaklanıyor. 

Plastik malzemelerin geri dönüştürül-
mesine yönelik hatların tasarımı ve üre-
timinde uzmanlaşmış bir İtalyan şirketi 
olan Gamma Meccanica SpA, müşteri-
lerin isteklerine bir kez daha yanıt verdi 
ve yeni nesil kesici-kompaktörleri yarat-
tı. Amaç, bu makinelerin performansını 
ve geri dönüşümü daha zor olan malze-
meler üzerindeki uygulamalarını iyileş-
tirmekti. Teknik ekip, bu amaca ulaşmak 
için laboratuvar hatlarında çeşitli testler 
ve tedarikçilerin de dâhil olduğu çalış-
malar yaptı. Sonunda müşterilerden ge-
len bilgilerle birlikte Gamma Meccanica 
bu ekipmanlarını geliştirdi.

Kesici kompaktör, yeniden üretilecek 
atık malzemeyi filmler, levhalar, rulolar 
veya önceden kesilmiş biçimlerde içine 
alıyor. Kesici kompaktörün içinde mal-
zeme parçalanıyor, yoğunlaştırılıyor ve 

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ

Gamma Meccanica
Türkiye Mümessili: 
ASAL TEKNİK

Gamma Meccanica’nın geri dönüşüm hatları için 
yeni nesil AFT kesici kompaktörleri
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gerektiğinde katkı maddeleri ile 
karıştırılırak (toz halinde bile), eks-
trüzyon aşamasına uygun hale ge-
tiriliyor.

Gamma Meccanica tarafından ge-
liştirilen yeni AFT kesici kompaktör, 
bir dizi yapısal değişiklik ve tekno-
lojik aksesuarlar sayesinde önceki 
modellere göre çeşitli avantajlar da 
sunuyor.

Diski dönen bıçaklarla çalıştırmak 
için “Kraft Bant” kayışları kullanılı-
yor. Rafine sıkma, üretim verimlili-
ğinin artırılmasına olanak sağlıyor. 
Çeşitli bileşenlerin iç geometrileri-
nin yeniden tasarlanmasıyla, önce-
ki üç modele kıyasla yeni diske altı 
adet döner bıçak takılabiliyor. Bu, 
özellikle daha fazla bekleme süre-
si gerektiren malzemeler için daha 
yüksek kapasiteli üretim seviyeleri-
ne ulaşma anlamına geliyor. 

Ayrıca, siloların altında, yatak ala-
nında, tozun hattın en hassas kı-
sımlarına zarar vermesini önleyen, 
daha temiz bir çalışma ortamı 
sağlayan yeni bir sızdırmazlık sis-
temi de geliştirildi. Malzemeyi ke-

sici kompaktörden ekstrüdere iten 
besleme vidalı motorun konumu, 
üniteyi daha kompakt hale getir-
mek için yeniden tasarlandı. Ope-
ratör, makinenin etrafında hareket 
etmek için daha fazla alana sahip 
oluyor ve motor, titreşimlerden 
daha az etkilenir bir pozisyonda 
daha stabil durumda yer alıyor. 
Ayrıca, toz katkı maddeleri için bir 
besleyici sistemi de kurmak müm-
kün olabiliyor. Besleyici konumu, 
katkı maddelerinin geri dönüştürü-
lecek malzemeyle daha iyi karışma-
sını sağlıyor ve çevreye yayılmasını 
sınırlamak için en uygun pozisyon-
da seçilebiliyor.

AFT kesici-kompaktörler, her za-
man işlenmiş malzemeden çıkarı-
lan neme doymuş havayı,  üretilen 
buharı dışarı atmak için emme sis-
temleri ile donatıldı. Tozların işlen-
mesi daha fazla dikkat gerektiriyor 
ve bu nedenle çevreye salınan hava 
ve toz partikülünün işlenmesini 
müşteri için daha az külfetli hale 
getirmek için toz ve ince taneler 
için bir ön azaltma cihazı kurmak 
mümkün olabiliyor.

Yeni AFT’nin en ilginç yönü, onu 
farklı boyutlardaki ekstrüderlerle 
birleştirme imkânı ile öne çıkıyor. 
Örneğin, bir GM 125 COMPAC 
ekstrüderi yalnızca bir AFT125 ile 
bağlanabilir iken, şimdi daha bü-
yük boyutlu bir kesici kompaktör 
ile de bağlanabiliyor. Bu durumda 
GM 125 mm’lik bir ekstrüderi bir 
AFT160 densifier ile birleştirmek 
mümkün olabiliyor. Daha büyük 
kesici-kompaktör, çok nemli mal-
zemelerde, malzemenin ekstrüz-
yon aşaması için hazırlanmasını iyi-
leştiriyor ve bu sayede daha yüksek 
üretim kapasitesi ve daha iyi granül 
kalitesi elde edilebiliyor. Nem oranı 
%20’ye ulaşan malzemeleri dahi 
işlemenin mümkün olduğu yeni 
kombinasyonlar, işlenmesi daha 
zor olan özellikle büyük boyutlar-
daki veya kalınlıktaki malzemelerde 
bile etkili oluyor.
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rikli, sürdürülebilirlik çalışmaları 
kapsamında cam şişe kullanı-
mından sonra şimdi de 1 litrelik 

sularını %50’si geri dönüştürülmüş mal-
zemeden üretilen şişelerle satışa sunu-
yor. Çevre dostu Erikli 1 litre şişelerin, yıl 
boyunca kademeli olarak tüm satış nok-
talarına yaygınlaştırılması planlanıyor. 
Şirket, 2025 yılına kadar tüm ürünlerin-
de ve satış noktalarında bu çevre dostu 
şişeye geçmeyi hedefliyor. 

Nestlé Waters Türkiye Pazarlama Direk-
törü Can Emci, çevre dostu Erikli şişeleri 
ve Erikli’nin sürdürülebilirlik vizyonu ile 
ilgili olarak şunları dile getirdi: “Sorumlu 
bir şirket olarak hissedarlarımız ve top-
lum için değer yaratmamız gerektiğine 
inanıyoruz. İçilebilir suyun hızla tüken-
diği, doğal kaynakların kısıtlı olduğu bir 
dönemdeyiz. Bu nedenle, sürdürülebilir-
lik işimizin kalbinde yer alıyor. Sürdürü-
lebilir bir gelecek ve biyolojik çeşitliliğin 
korunması için yeni ve yenilenen ürün-
lerimizin çevresel etkilerini sistemli ola-
rak değerlendiriyoruz ve iyileştiriyoruz. 
2018 yılında yayınladığımız plastik stra-
tejimizde belirttiğimiz gibi; 2025 yılına 
kadar kullandığımız tüm ambalajlarımız 
geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanı-
labilir nitelikte olacak. 2030 yılına kadar 
etkin toplama yöntemleri geliştirerek, 
ürettiğimiz kadar plastik şişeyi geri top-
lamayı hedefliyoruz. Faaliyetlerimizden 
kaynaklanan çevresel etkinin yönetilme-

si ve azaltılması konusunda verdiğimiz 
taahhütleri en iyi şekilde yerine getirmek 
için çalışıyoruz. Erikli 1 litre şişelerimizin 
%50’si geri dönüştürülmüş malzeme-
den üretilmesi bu yönde attığımız adım-
lardan sadece biri. “Ortak Değer Yarat-
ma” anlayışı doğrultusunda meskenimiz 
olarak değerlendirdiğimiz Uludağ’ın 
doğal zenginliklerinin korunması için de 
söz veriyoruz. Bölgenin doğal mirasının 
korunması amacıyla “Korumamız Ge-
rekli!” diyerek harekete geçtik. Hedefle-
rimiz doğrultusunda, tüketici nezdinde 
geri dönüşüm farkındalığını artırmak 
amacıyla 1 litre Erikli şişe etiketlerimiz-
de de geri dönüşüme dikkat çekiyoruz. 
Çevresel ayak izimizi azaltmak için sür-
dürülebilir iş modelimizle çalışmalarımı-
za devam edeceğiz.”

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Nestlé Waters

Erikli’den çevre dostu şişe

Sürdürülebilirlik bilincini tüm faaliyetlerine yansıtan şirket, lezzetinin 
kaynağı Uludağ’ın doğal zenginliklerine sahip çıkmak amacıyla “Korumamız 

Gerekli!” hareketini de başlatmıştı.

Can Emci                                                                                   
Nestlé Waters Türkiye Pazarlama Direktörü  
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Alglerden Biyoplastik Üretimi

yeteneğine sahip oldukları ve yüksek 
değerli ürünler sağlayabildikleri için bi-
yoplastik üretiminde potansiyel olarak 
iyi bir kaynaktır. Ayrıca, mikroalglerden 
biyoplastik üretimi daha sürdürülebilir 
bir çözüm sunarak hem döngüsel eko-
nomiye hem de biyoekonomiye katkıda 
bulunabilir. Ek olarak, alglerden üretilen 
biyoplastikler, petrol bazlı plastiklerle 
aynı özelliklere sahip olmakla birlikte, 
doğada biyolojik olarak parçalanabilir 
olmaları sayesinde petrol bazlı plastikle-
re üstünlük sağlarlar. Bu derleme, biyo-
lojik esaslı kaynaklardan, özellikle algler-
den türetilen biyoplastikler, üretim yak-
laşımları ve sınırlamaları hakkında yeni 
bir bakış açısı sunmaktadır.

Nazlı Soydan                                  
Mete Yılmaz

Bursa Teknik Üniversitesi, 
Biyomühendislik Bölümü, 
16310, Yıldırım, BURSA
mete.yilmaz@btu.edu.tr

MAKALE

Özet

lastik malzemelere yönelik artan 
küresel talep, doğada ciddi plas-
tik atık kirliliğine neden olmuş-

tur. Bu kritik sorun hem deniz yaşamını 
hem de çevreyi olumsuz etkilemektedir. 
Plastik kirliliğini azaltmak için yapılan iş-
lemler örneğin; plastik geri dönüşümü, 
yakma ve depolama ve kimyasal işlem-
ler çözüm olmamaktadır. Bu nedenle 
sürdürülebilir, toksik olmayan, biyolo-
jik olarak parçalanabilen, petrol bazlı 
plastiklerin yerini alabilecek çevre dostu 
plastikler üretilmelidir. Algler, özellikle 
mikroalgler, gıda kaynaklarıyla rekabet 
etmedikleri, atık kaynaklarda büyüme 
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Anahtar kelimeler: biyoplastik, 
mikroalg, biyobozunur

Abstract

The increasing global demand 
for plastic materials has caused a 
serious pollution of plastic in the 
environment. This critical prob-
lem adversely affects both marine 
life and the environment. Actions 
taken to reduce plastic pollution, 
for instance; plastic recycling, in-
cineration and storage and che-
mical processes are not solutions. 
Therefore, sustainable, non-toxic, 
biodegradable, environmentally 
friendly plastics that can replace 
petroleum-based plastics must be 
produced. Algae, especially mic-
roalgae, are potentially a good 
source for the production of bi-
oplastics, as they do not compete 
with food sources; have the capa-
bility to grow in waste waters, and 
can ensure high-value products. 
Moreover, bioplastic production 
from microalgae can contribute to 
both the circular economy and the 
bioeconomy by providing a more 
sustainable solution. In addition, 
algae-based bioplastics have the 
same properties as petroleum-ba-
sed plastics, but are superior to 
petroleum-based plastics by being 
biodegradabable in nature. This 
review offers a new perspective on 
bioplastics derived from biobased 

sources, especially algae, their pro-
duction approaches and limitati-
ons.

Key words: bioplastic, microalgae, 
biodegradable

Giriş

İnsan yaşamının hemen her ala-
nında kullanılabilen plastikler, 
genellikle petrol bazlı kaynaklar-
dan elde edilen, moleküler ağırlı-
ğı yüksek, uzun moleküler zincirli 
sentetik veya yarı sentetik organik 
polimerlerdir [1]. Plastiklerin düşük 
maliyet, dayanıklılık, işlenebilirlik, 
esneklik ve sağlamlık gibi avantajlı 
özellikleri ve ev ürünlerinden tıbbi 
cihazlara, inşaattan ambalajlama-
ya kadar birçok alanda uygulana-
bilirliği sayesinde plastik tüketimi 
artarak devam etmektedir [1,2,3].  
Bu yüksek tüketim, plastik üreti-
minde artışa neden olmaktadır. 
Yıllardır çok fazla plastik üretilme-
sine rağmen, plastik atıkların ne-
den olduğu bertaraf problemleri-
nin üstesinden gelmek için henüz 
etkin bir yöntem uygulanamamıştır 
[2]. Plastiklerin geri dönüşüm oranı 
düşüktür ve çoğu çöplüklere atıl-
maktadır. Plastikler biyolojik olarak 
parçalanamazlar ve tamamen par-
çalanıncaya kadar uzun yıllar sonu-
cunda atık olarak çevrede birikirler. 
Deniz organizmaları tarafından 
yutma sırasında kolayca alınabilen 
sentetik veya yarı sentetik kökenli 

lifler veya parçacıklar mikroplastik-
ler olarak adlandırılır [3]. 

Şu anda, dünyanın organik kimya-
sallarının ve enerjisinin çoğu fosil 
yakıtlardan elde edilmektedir. Fosil 
yakıt kaynaklarının plastik üretimi 
için mevcut kullanım oranı devam 
ederse, bu kaynakların yaklaşık 
2050 yılına kadar önemli ölçüde 
azalacağı tahmin edilmektedir [4]. 
Bu nedenle sürdürülebilir üretim 
için yenilenebilir kaynaklara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Geleneksel plastik-
ler fosil kaynaklarının tükenmesi-
ne, sera gazı emisyonlarına, iklim 
değişikliğine ve küresel ısınma gibi 
sorunlara yol açabilir [2,4,5,6]. 
Belirtilen tüm nedenlerden dolayı 
plastik üretimi için biyolojik olarak 
parçalanabilen, çevre dostu, sür-
dürülebilir alternatif hammaddele-
re ihtiyaç ortaya çıkmıştır.

Biyoplastikler

Bitki, alg ve bakteri gibi yenilenebilir 
biyolojik kaynaklardan elde edilen 
ve geleneksel plastiklere biyolojik 
olarak parçalanabilen bir alternatif 
sunan plastiklere biyoplastik denir 
[4,5]. Topraktaki bakteri ve mantar 
gibi mikroorganizmalar tarafın-
dan parçalanabilen biyoplastikler, 
doğal hammaddelerden herhan-
gi bir toksik madde bırakmadan 
elde edildikleri için fosil yakıt bazlı 
plastiklere üstünlük sağlamaktadır 
[1,5]. Örneğin, biyoplastiklerin tok-
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sik olmayan kimyasal, daha kolay 
ve hızlı geri dönüşüm, fosil yakıt 
rezervlerinin daha az kullanılması, 
üretimi için daha az enerji harcan-
ması ve yenilenebilir kaynakların 
kullanılması, sürdürülebilir ve çevre 
dostu olması gibi birçok avantajı 
vardır [2,4,5]. Ayrıca fosil kökenli 
plastiklerle aynı işlevleri sağlayabi-
lirler [1]. Biyoplastiklerin üretilme-
sinde farklı özelliklere sahip çeşitli 
malzemeler kullanılmaktadır.

Biyoplastikler; biyobazlı ancak bi-
yolojik olarak parçalanamayan 
plastikler (polipropilen (PP), polie-
tilen (PE), polietilen tereftalat (PET) 
), biyobozunur fosil kaynaklı plas-
tikler (polibütilen adipat tereftalat 
(PBAT)), biyobazlı ve bozunabilir 
plastikler (polilaktik asit (PLA), selü-
loz, nişasta ve polihidroksialkanoat 
(PHA)) olarak temelde üç gruba ay-
rılır [7].

Biyoplastik üretiminde mısır, pa-
tates ve buğdaydan elde edilen 
nişasta, süt proteinleri, soya prote-
inleri, tarımsal gıda ve yem bitkisi 
artıkları, odun ve biyokütle içeren 
diğer atık maddeler ağırlıklı olarak 
kullanılmaktadır [2,5,7]. Bununla 
birlikte, bu hammaddeler çeşitli 
zorluklara yol açmaktadır. Birin-
cil kısıtlama, biyokütle kaynağının 
gıda ve yem uygulamaları ile reka-
bete girmesi ve bu tarım bitkilerinin 
yaşam döngüleri boyunca büyük 
miktarlarda petrol ürünleri tüket-
mesidir. Ayrıca bu hammaddeler 
çok miktarda gübre, verimli toprak 
ve sulama suyu gerektirir [8].

Biyoplastik üretiminde iyi bilinen 
ve yaygın olarak kullanılan bir di-
ğer kaynak ise bakterilerdir. Çoğu 
bakteri türü, hücrelerinde karbon 
ve enerji kaynağı olarak hücre içi 
polihidroksialkanoat (PHA) gra-
nülleri üretir. PHA’ların üretimi 
için kullanılan önemli bakteri suş-
larından bazıları Klebsiella aero-
genes rekombinantları, Bacillus 
megaterium ve Pseudomonas 

aeruginosa’dır [5]. Polihidroksial-
kanoat, biyolojik olarak sentezlen-
miş bir plastiktir ve sentetik plastik-
lere benzer fiziksel özellikleri nede-
niyle büyük ilgi görmektedir. PHA, 
yenilenebilir kaynaklardan üretilir 
ve atıldığında mikroorganizmalar 
tarafından parçalanır [9]. Bakte-
rilerden biyoplastik üretiminde 
kontaminasyon riski, kültürlerinde 
belirli koşullara ihtiyaç duyulması, 
özel aparat ve altyapı, üretimi kısıt-
layan faktörlerdir [7].

Biyoplastik üretiminde yukarıda 
bahsedilen kaynakların sınırlama-
larını aşmak ve dünyanın gıda ve 
çevre güvenliğini sağlamak için 
algler sürdürülebilir bir alternatif 
kaynak olarak büyük ilgi görmek-
tedir. Algleri bu kadar ilgi çekici 
kılan özellikleri arasında besin kay-
naklarıyla rekabet etmemesi, bol 
miktarda biyokütle oluşturması, 
hızlı büyümesi, hasat süresinin kısa 
olması, değeri yüksek mahsullerin 
çıkarılabilmesi ve ekilebilir olmayan 
arazilerde bile yetiştirilebilmesi sa-
yılabilir [2,4,5,10].

Algler

Algler, denizlerde, göllerde, ne-
hirlerde, toprakta, hayvanlarda ve 
bitkilerde (simbiyotik olarak), kısa-
cası dünyanın her yerinde bulunan 
klorofil içeren fotosentetik organiz-
malardır. Besin zincirinin önemli bir 
parçasını oluştururlar. Küçük, tek 
hücreli türlerden karmaşık çok hüc-
reli türlere kadar uzanır [11,12].

Alg grupları birbirleriyle karşılaş-
tırıldığında sitolojik, morfolojik, 
biyokimyasal özellikler, üreme yön-
temi ve yaşam döngüsü açısından 
aralarında farklılıklar olduğu görül-
mektedir [12]. Algler yapısal olarak 
mikroalgler ve makroalgler olarak 
iki ana gruba ayrılır. Makroalgler 
(deniz yosunları) yeşil algleri, kır-
mızı algleri ve kahverengi algleri 
içerir ve genelde kıyı bölgelerde 
bulunurlar. Mikroalgler, diatomlar, 

yeşil ve sarı-kahverengi flagellatlar, 
dinoflagellatlar ve mavi yeşil algler 
gibi organizmaları içeren hem ben-
tik hem de planktonik habitatlarda 
bulunan alg türleridir [13].  Mikro-
algler, deniz besin zincirinin teme-
lini oluşturan ve okyanus verimli-
liğinde önemli bir role sahip olan 
fotosentetik organizmalardır [11].

Algler, fikobiliproteinler, karoteno-
idler, enzimler, klorofil, karbonhid-
ratlar, proteinler, lipidler, selüloz, 
nişasta, antioksidanlar gibi biyolo-
jik olarak aktif, doğal, değerli mo-
leküllerin önemli bir kaynağı olarak 
kullanılır [4,14,15]. Fotosentetik 
deniz yosunları, güneş enerjisi kul-
lanarak karbondioksiti yakalama 
ve sabitleme ve deniz suyunda ye-
tişerek tatlı su kullanımını en aza 
indirme özelliklerine sahiptirler. 
Bu özellikler sayesinde biyo-ürün 
üretiminde dikkat çekici hedef-
lerdir. Ek olarak, deniz yosunları, 
sekonder metabolit üretebilme ye-
teneğine sahip olmaları nedeniyle 
terapötik ilaçlar için büyük ilgi ile 
araştırılmaktadır [15].

Tüm bu özellikleri sayesinde algler, 
biyoyakıt (biyodizel, biyogaz vb.), 
kozmetik, hayvan yemi, gıda, güb-
re, nutrasötikler, ilaç ve biyoplastik 
üretimi gibi birçok uygulama alanı-
na sahiptir [3].

Algal Biyoplastikler

Algal biyoplastikler, toksik olma-
yan, plastik kalitesini iyileştirebilen, 
fosil yakıtların kullanımını azaltabi-
len ve petrol bazlı plastiklerin aşırı 
kullanımının olumsuz çevresel etki-
lerini en aza indirebilen umut verici 
bir alternatiftir.

Algler, insan tüketimi için üretilen 
gıda ile rekabet etmez, zorlu çevre 
koşullarına tolerans gösterir, atık 
suyu iyileştirebilir ve biyokütle üre-
timi için besin kaynağı olarak kar-
bondioksit kullanabilir. Alg bazlı 
plastik, karbondioksiti yakalayabilir 
ve kalıcı olarak depolayabilir. Böy-
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lece karbondioksit atmosfere geri 
salınmayacaktır. Bu da sera etkisini 
azaltacaktır [2,5].

Alg biyokütlesi, biyoplastik bile-
şenlerden biri olarak kullanılabilen 
protein ve polisakkaritlerden olu-
şur. PHA, PHB, selüloz, nişasta ve 
protein bazlı polimerler, biyolojik 
olarak parçalanabilen plastikler ge-
liştirmek için kullanılan alg biyoküt-
le bileşiklerinin bazı örnekleridir. 
PHA, enzimatik olarak bozunabi-
leceğinden, biyoplastik üretimi için 
en çok tercih edilen bileşendir. Ay-
rıca, yakın zamanda bir PHA türü 
olan PHB, oksijen için iyi bariyer 
özelliği sayesinde biyoplastik üret-
mek için yeni bir polimer olarak or-
taya çıkmıştır [2,5]. Alglerden elde 
edilen polisakkaritler, gerek fer-
mantasyon yoluyla gerekse diğer 
biyopolimerlerle formüle edilerek 
biyoplastik üretiminde kullanılabilir 
[10].

Mikroalgler, gıda kaynaklarıyla 
rekabet etmedikleri, atık kaynak-
larda büyüme ve basit yetiştirme 
kabiliyetine sahip oldukları, mini-

mum besin maddesi gerektirdiği 
ve yüksek değerli mahsuller sağ-
layabildikleri için potansiyel olarak 
biyoplastik üretiminde daha iyi bir 
biyokütle kaynağı olabilir [3,10]. 
Ayrıca mikroalglerden biyoplastik 
üretimi daha sürdürülebilir olarak 
döngüsel ekonominin yanı sıra bi-
yoekonomiye de katkıda buluna-
bilir [10]. Biyoplastikler, ambalaj, 
tekstil, elektrik-elektronik, tarım ve 
bahçecilik, tüketim ürünleri, ilaçlar, 
boyalar ve yapıştırıcılar gibi birçok 
alanda kullanılabilir [10,16]. 

Biyoplastik üretiminde kullanılan 
bazı alg türleri Tablo 1’de veril-
miştir. Mikroalglerden biyoplastik 
üretimi ile ilgili araştırmalar şu üç 
yaklaşımı içermektedir [10]:

(1)dMikroalg-polimer karışımla-
rı: Mikroalg biyokütlesi, kullanım 
ömrünü uzatmak, mekanik per-
formanslarını geliştirmek ve özel-
liklerini iyileştirmek için polimerler, 
petrol plastikleri veya doğal ürünler 
gibi diğer malzemelerle karıştırıla-
bilir.

Alg biyokütlesi, örneğin PLA, pro-
tein, PHA, nişasta ve selüloz gibi 
harmanlama malzemeleri sağlaya-
bilir. Biyoplastiklerin hem fiziksel 
hem de kimyasal özellikleri, plastik 
ürünleri diğer malzemelerle karıştı-
rarak geliştirilebilir [10, 17].

(2)dBiyorafineri ile mikroalg bi-
yoplastiklerinin işlenmesi: Mik-
roalg biyobazlı ürün üretimi, bir 
biyorafineri yaklaşımı sayesinde 
sistemin maliyetinin düşürülmesini 
sağlar. Bu nedenle, mikroalg biyo-
bazlı ürünler maliyeti düşürmeye 
yardımcı olur [10,17].

(3)dBiyopolimer üreten mikro-
alg suşlarının oluşturulması için 
genetik mühendisliği yaklaşımı: 
Termoplastik ve biyolojik olarak 
parçalanabilen polyester olan PHB 
gibi bileşikleri sentezlemek üzere 
biyoplastik üretimi için alg türlerini 
değiştirmenin umut verici bir yolu 
olduğu bulunmuştur. Alglerden 
PHB üretimi, genetik mühendisliği 
ile uygulanabilir hale getirilebilir 
[2,10,17].

Tablo 1. Biyoplastik üretiminde kullanılan alg türleri.
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Bitkiler, ökaryotik hücreler ve diğer 
karmaşık organizmalarla karşılaş-
tırıldığında, algler genetik olarak 
daha basittir ve genetik mühen-
disliği prosedürünü kolaylaştırır. 
Bununla birlikte, genetik modifi-
kasyon işlemi, binlerce mutantın 
istenen fenotiplerle taranmasını 
ve ardından yeni modifiye edilmiş 
suşun izolasyonunu gerektirir. İste-
nen mutantların seçilmesi ve onla-
rın izolasyonu için yapılan tarama 
işlemi uzun süre gerektirir. Ek ola-
rak, kitler ve özel ekipman gerek-
sinimi, yeni geliştirilen suşlar için 
genetiği değiştirilmiş organizma 
statüsünün uygulanması, genetik 
mühendisliği yönteminin maliyet 
açısından pahalı olmasına yol aç-
maktadır.

Sonuç

Fosil yakıtlardan üretilen plastikler 
yerine bitki, patates, mısır, biyolojik 
atık ve özellikle alg gibi yenilene-
bilir kaynaklardan üretilen biyop-
lastiklerin kullanılmasının gerekli 
olduğu açıktır. Bu derlemede alg-
lerden özellikle mikroalg kaynakla-
rından biyoplastik üretiminin mev-
cut durumu tartışılmıştır. Bu çalış-
mada yapılan literatür taramasına 
göre biyoplastikler mikroalglerden 
temel olarak üç farklı yaklaşım-
la üretilmektedir. Mikroalglerden 
biyoplastik ürünlerin ticari olarak 
üretiminde değerli yan ürünlerin 
de üretilmesi üretim maliyetini dü-
şürecektir. 
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G Electronics (LG), değer zinci-
rindeki sera gazı emisyonlarını 
azaltmak için 2030 yılına kadar 

yaklaşık 600.000 ton geri dönüştürül-
müş plastik kullanma hedefini duyurdu. 
Bu hedef, LG’nin elektronik atıklar için 
bir geri alma ekosistemi yaratma ve tü-
ketici elektroniği ve ev aletleri ürünlerin-
de tüketim sonrası geri dönüştürülmüş 
(PCR) malzemelerin kullanımını artırma-
ya yönelik daha büyük girişiminin bir 
parçası niteliğinde. 

Şirket, 2020 yılında ürünlerinde yaklaşık 
20.000 ton geri dönüştürülmüş plastik 
kullandı ve bu rakamı 2025 yılına kadar 
on kattan fazla artırmayı planlıyor. Ha-
lihazırda TV’lerde, PC monitörlerinde, 
hoparlörlerde, çamaşır makinelerinde, 
buzdolaplarında ve klimalarda geri dö-
nüştürülmüş plastik kullanan şirket, geri 
dönüştürülmüş plastik kullanımını ürün-
lerinin dışında da genişletecek. LG, daha 
fazla geri dönüştürülmüş plastik kullan-

manın yanı sıra, operasyonları boyunca 
işlenmemiş plastik kullanımını da azal-
tıyor. Bu yıl, plastik kullanımını 10.000 
tona varan oranda azaltmak amacıyla, 
2020 yılındaki 14 modeli artırarak, 2021 
yılında 18 OLED TV modelinde daha az 
ham plastik kullanılacak.

LG ayrıca, 2006 yılında koyduğu, 2030 
yılına kadar 4.5 milyon ton olan elektro-
nik atık geri alma sözünü 8 milyon to-
nun üzerine çıkartarak hedefini yeniledi. 
Şirket, 2020 sonuna kadar 3.07 milyon 
ton atık topladı ve 52 ülkede elektronik 
atıkları geri almak ve geri dönüştürmek 
için girişimlerde de bulunuyor. Güney 
Kore’de 2001 yılında açılan LG Chilseo 
Geri Dönüşüm Merkezi, yalnızca elekt-
ronik atıkları geri almakla kalmadı, aynı 
zamanda geri dönüştürülmüş plastikten 
yeni bileşenler üretti ve bunları, buzdo-
labı gibi yeni ürünlerde kullanılmak üze-
re ev aletleri fabrikasına gönderdi.

Şirket, üretim ve nakliyeden kullanıma 
ve yok edilmesine kadar tüm ürün yaşam 
döngüsü boyunca sera gazı emisyonla-
rını da azaltmaya odaklanıyor. LG’nin 
ana şirketi, sürdürülebilir yönetim he-
deflerinin önemli bir bileşeni olarak, 
ana Ar-Ge kampüsü LG Sciencepark’ta 
plastik içermeyen yönetimi uygulamak 
için Kore Çevre Bakanlığı ve yerel sivil 
gruplarla Haziran ayında bir anlaşma 
imzaladı.

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

LG

LG yarım milyon tondan fazla dönüştürülmüş 
plastik kullanmayı hedefliyor

Şirket, tüketim sonrası geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen 
plastiklerin kullanımını 2025’e kadar on kat artırmayı planlıyor.
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ünümüzde kurumların global 
piyasalarda oyuncu olarak var-
lıklarını sürdürmek için çok kıv-

rak olmaları gerekmektedir. Performans 
geliştirme araçları kurumları stratejik he-
deflerine istenilen hızla ulaştırmak, kârı, 
büyümeyi arttırmak ve değer oluştur-
mak için vardırlar. Günümüzde popü-
lerleşen hatta yıldızlaşan OKR (Hedefler 
ve Anahtar Sonuçlar = Objections and 
Key Results); yeni bir performans yöne-
timi tekniği olarak şirket yönetimlerinin 
dikkatlerini üzerinde toplamaktadır. 
OKR’lerin verimliliği, tatmin ediciliği; is-
tenilen sonuçlar alınmasında ve çalışan-
lara ilham vermesinde yatmaktadır.

Çoklu çalışma ortamları, uzaktan (ev-
den) çalışma, kurumsal iletişimsizlik, 
işgören ve kurum hedeflerinin örtüş-
memesi organizasyondaki birçok kişiyi 
şirket stratejisinden uzaklaştırabilmek-
tedir. Ancak, OKR’yi verimli kullanan 
şirketler, organizasyon bütünlüğünü 
korur,  dostluk ve birlik kültürü oluştu-
rurlar. Böylece, işlerine kolaylıkla odak-
lanan işgörenler, kısa zaman diliminde 

ne yapacağını bilmekte, işlerini ona 
göre ayarlamaktadırlar. Bunun yanında 
takımlar, birimler temelinde hedefler 
(en temel öncelikler) belirlenerek ilerle-
me gerçekleştiğinden ve de yalın, sade, 
şeffaf yöntemlerle çalışıldığından bu sis-
tem, basit bir şekilde izlenebilmektedir. 
Takımlar diğer takımların performans 
hedeflerini gördüklerinden iyileşen hak-
kaniyet algısı dolayısıyla kurumda giri-
şimcilik ve kararlılık gelişir.

OKR,  kalitatif ve ilham verici başarılması 
istenen net, eylem odaklı, yol gösterici 
hedefler ve bu hedeflerle ilişkili, hedefe 
nasıl ilerlendiğini izlemeyi ve karşılaştır-
ma yapmayı kolaylaştıran sınırlı zaman-
lı rakamsal anahtar sonuçları içeren iki 
boyuttan oluşmaktadır. Anahtar sonuç-
lar; olabildiğince gerçekçi, ölçülebilir ve 
kanıtlanabilirler.

Hem yenilikçi teknoloji şirketleri (Orac-
le, Facebook, Netlix vb.) tarafından 
hem de büyük ölçekli teknoloji dışı şir-
ketlerce (BMW, Exxon vb.) bu sistem 
kullanılmaktadır. OKR, ileri saptama 
aşamasında hedefler ve bu hedeflerle 

OKR ve KPI Performans İzleme Sistemleri

YÖNETİM & 
ORGANİZASYON

Dr. M.Raci Hoşgör
  
(MBA) Üst Yönetim              
Danışmanı
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ilgili rakamsal gereksinim olarak                                    
3-5 anahtar sonuç belirlenerek 
sınırlandırılır. Her hedef için beş-
ten fazla sonuç uygun görülmez. 
Çok şeye hedeflenmek hiçbir şeye 
odaklanmamak gibidir. Dikkatleri 
dağıtır. Uygulamalarda kısa dö-
nemlerde geri bildirimler sağlanır. 
Kısacası OKR elimizdeki anahtar so-
nuçlarla ölçülen mevcut bu hedefi 
gerçekleştireceğiz.

Kalibrasyon ise, çalışanlarınızı nasıl 
bir ölçek üzerinde değerlendire-
ceğinize karar vereceğiniz yerdir. 
Çalışanlarınızın geçmişe yönelik ve 
şimdiki hedeflerini ve başarılarını 
anlık izlemek mümkündür. Böy-
lece, kullanılmaya hazır verilerle 
kalibrasyonunuzu daha da iyileşti-
rebilirsiniz.

OKR’ler yatay organizasyonlarda 
yetenekli, çalışkan insanların kı-
demliler arasından görülmelerine, 
kendilerini ispatlamalarına, göster-
melerine imkân sağlar. İşgörenlerin 
şirketlerinde daha önce düşünül-
memiş, örgüte katkı verecek öne-
ri ve yeni fikirleri hayata geçirme 
fırsatı, özgürlüğü vermektedir… 
Hedefler yukarıdan aşağıya olduğu 
gibi aşağıdan yukarıya müzakere, 
muhakeme edilerek iletişim içinde 
verilir. Yöneticiler, bu düzen içinde 
akıl hocası, mentör rolü üstlendik-
lerinden hiyerarşik yapıdan ister is-
temez uzaklaşmaktadırlar.

OKR sisteminde ne bildiğinizden 
ziyade neyi başardığınızın kıymeti 
vardır. Bilgi herkes içindir. Bilerek 
hayata geçirmek onu bir yerden 
bir yere taşıyabilecek kapasitelerini 
değerlendiren insanlar içindir. Na-
sıl ki gelişmek; sorunu çözmek, dö-
nüşmek ise rahatsızlığı kabul edip, 
sorunu kaynağında çözmekse... Bir 
şeyi değiştirmek istediğinizde ola-
nın yerine daha iyi bir şey koymak 
durumunda kalırız. Var olanı haya-
tımızdan siler, çıkarırız. Dönüşüm-
de ise var olanı kabullenerek yola 
devam vardır.  Zihnimizdeki kodla-

ra operasyonel dokunuşlarla büyük 
dönüşümler oluşturabiliriz. 

OKR’ler esnek hedef belirlemeyi, 
değişime uyum sağlamanın yanın-
da hemen cevap vermenizi, etkin 
hale geçmenizi kolaylaştırır. Çalı-
şanlar sürece bir amaçla katıldıkla-
rında başarı güdüleri artar, olağan 
dışı olumlu sonuçlar alırlar. Kurum-
lar veya bireylerin önceden belir-
lenmiş amaç ve hedeflerini hangi 
oranda gerçekleştirdiklerini (başarılı 
olduklarını) ölçen göstergelere Per-
formans Göstergeleri denmekte-
dir. Karşılaştırma yaptığımız ikinci 
verimlilik geliştirme aracı; Anahtar 
Performans Göstergeleri (KPI)’dir.

KPI’lar işletmenin başarısında en 
hassas buldukları görevlere ve sü-
reçlere odaklanmaktadırlar. Bunlar; 
öncü (leading) ve geciken (lagging) 
göstergeler olmak üzere iki çeşittir.

KPI’ların güçsüz yanlarından biri; 
işgörenlerin performans değer-
lendirme kriterlerine, ölçülecek 
parametrelere daha çok ağırlık 
vermelerini (yönlenmelerini) sağla-
malarıdır. Böylece, çalışanların bazı 
piyasa unsurlarının gözden kaçır-
malarına izin verirler. Ayrıca, yine 
bu sistemin yumuşak karnı olarak, 
çalışan tatmini gibi bazı anahtar 
verim göstergeleri ölçmek, denet-
lemek,  öyle sanıldığı kadar kolay 
ve ucuz bir iş değildir. 

KPI’nın geliştirilmesi gereken bir 
yönü de şudur. Kilit göstergeleri 
karşılayabilmek, beklentileri tatmin 
etmek için sürdürülebilir bir gayret, 
süre çalışanların işin içine sokulma-
sını gerektirir. Kimin neyi nasıl kul-
landığı ve nasıl kullanılacağı nok-
tasında kısmi belirsizlikler olabilir. 
İletişimde görülen zafiyet;  KPI’nın 
kurumun son hedefine ulaşmasını 
engeller. 

Anahtar performans göstergele-
ri (KPI) sistemi istenilen sonuçlara 
yansıdığı oranda başarılı olur. LTIP 
(Uzun dönemli planlara bakarak 

ödüllendirme) sistemiyle destek-
lenmesinde faydalar vardır. KPI’lar 
yıllık bazda belirlenmelerine rağ-
men OKR’leri üçer aylık devrelerde 
yenilemek mümkündür. Yetki boş-
luğu kaldırmayan orta çaplı rutin 
üretim yapan olgun şirketlerin KPI 
kullanması düşük işletme maliyeti 
açısından elverişlidir. Ancak, içinde 
biraz ağır aksaklık olduğu için bazı 
şeyleri görmezden gelebilmektedir. 
Pareto ilkesinden esinlendiğinden 
kaynakların yüzde 80’nini anah-
tar göstergelerin yüzde yirmisine 
odaklar.

OKR’ler ise müşteri, pazar ihtiyaç-
larının sıkça değiştiği kişiselleştiri-
len üretim süreçlerinde kullanıldığı 
yenilikçi şirketlere daha uygun gö-
zükmektedir. OKR’lerde sıra dışı, 
üstün nitelikli işgörenlere çok daha 
fazla ihtiyaç vardır. Otoriter yöneti-
cilerin mentörlüğün yaygın olduğu 
bu sistemde çalışması çok zordur.

Örgüt stratejisinden beslendikleri 
ve üretildikleri için OKP ve KPI aynı 
hedeflere odaklanır ve ortak he-
defler doğrultusunda hizalanırlar. 
KPI hedef yelpazesi elverişli sayıda 
olup, her durumda OKR’lerden 
daha geniştir.   

Yönetsel kontrolü sağlayan KPI ve 
OKR’de de ortak payda anahtar 
sözcüğü olup, her ikisi de belirli bir 
sonuçla ilişkilidir. 

KPI hedefi yani istenileni saptarken 
OKR bunu nasıl istediğimizi: (tekni-
ği) belirlemektedir. Çünkü hedefe 
ulaşmanın çeşitli yolları ve metot-
ları vardır. Tercihlerimizi maliyet ve 
zaman faydalarına göre yapabili-
riz. Böylece OKR ile stratejimize en 
uygun taktiklerle her basamaktaki 
yöneticisiyle nasıl uygulanacağı-
nı saptarız.  Bu yüzden, büyüme-
ye çok fazla katkı sağlayan 360 
derece ve LTIP ile tahkim edilmiş 
OKR’lerin oluşumu dev adımlar at-
mak isteyen kurumlar için müthiş 
bir kazanımdır. 
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Çift Cidarlı Borularda Polimerin Isıtılması

Bu çalışmada çift cidarlı borularda po-
limer ve polimeri ısıtan akışkanın, So-
lidWorks programı aracılığıyla, akış si-
mulasyonu gerçekleştirildi. Polimerin, 
çift cidarlı borularda ısıtılmasında ters 
akış prensibinden yararlanıldı. Ters akış 
prensibinin daha iyi anlaşılması için bu 
simülasyon çalışması yapıldı.

İç kısımda sağ tarafa giden polimer sarı 
renkli, dış kısımda ise sola doğru giden 

Murat Yağız KESEMENLİ

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü 
Son Sınıf Öğrencisi

ARAŞTIRMA & İNCELEME

ift cidarlı borulara “ceketli 
borular”da denmektedir. Ortak 
eksenli, büyük çaplı borunun içi-

ne geçirilmiş küçük çaplı boruyu barın-
dıran sisteme çift cidarlı veya ceketli bo-
rular denir. Ceketli borular genel olarak 
sıcak akışkanın taşınması için kullanılır 
ve içinden geçen diğer akışkanın sıcaklı-
ğını korur. Çift cidarlı borular, binalarda, 
gemilerde ve boru hatlarında kullanılır.

Çift cidarlı borunun 3D dizaynı ve analizi (Murat Yağız KESEMENLİ)
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ve polimeri ısıtan akışkan kırmızı 

renklidir. İki akışkanın birbirine zıt 

yönde hareket etmesine “ters akış 

prensibi” denir. Akışkanların bir-

birine göre akışları verimlilik açı-

sından oldukça büyük bir öneme 

sahiptir. Verimliliğin maksimum 

düzeyde olduğu akış türü ters akış-

tır. Verimlilik maksimum düzeyde 

olduğu için polimerin ısıtılmasında 

bu prensipten yararlanılır.

Düzeye Gelen ve Düzeden 

Akan Polimer Eriyiğinin Akış 

Simülasyonu ve Hız Analizi

Düze, sentetik iplik üretiminde 

kullanılan ve üzerinde küçük çap-

ta delikleri olan plakadır. Filament 

üretiminde en hassas adım polimer 

eriyiğinin düzelerden geçmesidir. 

Akışkan polimer çözeltileri, düze 

deliklerinden geçerek, içinde hava 

ya da sıvı olan ortama akar ve po-

limerin katılaşması sağlanır. Lifler 

bu delikler içinden çekilip projeden 

projeye uygun görülen incelik veya 
içi boşluklu yapıda üretilirler. 

Düzenin Solidworks programında 
katı modellemesi yapıldıktan son-
ra, düzeye gelen ve düzeden akan 
polimer eriyiğinin akış simulasyonu 
ve hız analizi yapıldı. Bu çalışmanın 
amacı, düze deliklerinin yapısının 
polimerin hızına olan etkisini daha 
anlaşılır kılmak ve polimerin hızını 
arttırdığını kanıtlamaktır.

Simulasyonda da görüldüğü üze-
re, hız belirgin bir şekilde artmıştır. 
Düzeye giriş delikleri ve düzeden 
çıkış delikleri zaten farklıdır bu da 
polimerin hızını arttırır, fakat bu 
çalışmada, düze deliğinin havşa 
şeklinde oluşunun da eriyik poli-
meri hızlandırdığı vurgulanmak-
tadır. Aşağıdaki fotoğrafta düze 
deliklerinin kesit görünümü veril-
mektedir.

Yapılan analizde türbülans, sıcaklık, yerçekimi, vb. etkileri göz ardı edilmiştir.
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Hava Kabarcıklı Polimerik Ambalaj 
Filmlerinin Üretimi

yardımıyla birleştirilmesiyle üretilmekte-
dir. Şekil 1’de verildiği gibi son yıllarda 
taşımacılıktan (Şekil 1a) sağlığa (Şekil 
1b), yalıtımdan (Şekil 1c) sanata (Şekil 
1d) kadar birçok farklı sektörde yaygın 
bir şekilde kullanılan bu malzemenin 
hikâyesi 1957’li yıllara dayanmaktadır 
[1]. İki polimerik film arasında hava ka-
barcıkları olan duvar kâğıdı tasarlamak 
amacıyla çalışmaya başlayan araştırma-
cılar Alfred Fielding ve Marc Chavannes, 
elde ettikleri ürünün hafif ve yalıtım 
özellikleri açısından avantajlı olması ile 
bu yeni malzemenin hava kabarcıklı po-
limerik ambalaj olarak kullanılmasına 
karar vermişlerdir. Fielding ve Chavan-
nes tarafından kurulan Sealed Air fir-
masının markası haline gelen “Bubble 
Wrap” ambalaj malzemesinin patenti 
1959 yılında alınmıştır ve bu patente 
şuanda ulaşılamadığı için 1964 yılındaki 
patent incelenmiştir (Şekil 2) [2]. Genel-
likle polietilen filmin alt katman olarak 
kullanıldığı hava kabarcıklı polimerik 
ambalajlar; kolayca bulunabilmeleri, 
ucuz olmaları, hafif ve esnek olmaları, 
kullanımlarının kolay olması gibi özel-
likleri ile dikkat çekmektedirler. Ayrıca 
kullanılan filmin (kullanılan malzeme, 
üretim koşulları, katman sayısı) ve hava 
kabarcıklarının (boyut, katman sayısı, 
kabarcık şekli/yoğunluğu/hacmi) özel-
liklerinin değiştirilmesi ile birçok farklı 
kullanım alanına uygun hava kabarcıklı 
polimerik ambalajlar üretilebilmektedir. 
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MAKALE

Özet

on yıllarda kargo sektörünün ge-
lişmesi ve her çeşit ürünün son 
kullanıcılara ulaştırılmaya başlan-

ması ile birlikte ürünlerin sağlam tesli-
matı büyük bir önem kazanmıştır. Bu 
bağlamda ürünlerin zarar görmeden 
ve kırılmadan taşınması amacıyla hava 
kabarcıklı polimerik ambalajlar oldukça 
sık tercih edilmeye başlanılmıştır. Ürü-
nü korumasının yanı sıra hafif, kolayca 
bulunabilir, ucuz olmaları ve sonrasında 
insanlar tarafından stres atma amacıyla 
kullanılmaları ile hava kabarcıklı polime-
rik ambalajlar oldukça yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Birçok farklı sektörde 
kullanılan bu ambalaj malzemelerinin 
tesadüfen ortaya çıkışının üzerinden ne-
redeyse 65 yıl geçmiştir. Günümüzde de 
sıkça kullanılan hava kabarcıklı polime-
rik ambalajların üretiminde kullanılan 
polimerler, üretim koşulları ve makine 
özellikleri bu çalışmada ele alınmıştır.

1. Giriş

Üzerindeki hava kabarcıklarının patla-
tılmaya doyulamadığı ve halk arasında 
“pat pat” olarak bilinen hava kabarcıklı 
polimerik ambalajlar, genellikle kırıl-
gan ürünlerin korunmasında kullanılan 
esnek bir ambalaj malzemesidir. Hava 
kabarcıklı esnek ambalaj filmleri, için-
de hava hücrelerini barındıran en az iki 
polimer film tabakasının özel bir silindir 
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2. Kullanılan Polimerler

Hava kabarcıklı polimer ambalajla-
rın üretiminde birçok farklı polimer 
kullanılabilmektedir. Bu alanda alı-
nan ilk patentte polietilen (PE), po-
lipropilen (PP), polivinil klorür (PVC) 
ve polivinil asetat, poliviniliden klo-
rür, polivinil butiral gibi polimerle-
rin kullanıldığı belirtilmiştir. Günü-
müzde ise son üründen beklenilen 
özelliklere bağlı olarak yaygın bir 
şekilde PE (yüksek yoğunluklu PE, 
düşük yoğunluklu PE, lineer düşük 
yoğunluklu PE), PP ve bu polimer-
lerin geri dönüştürülmüş halleri bu 
ambalajların üretiminde yaygın bir 
şeklide kullanılmaktadır. 

3. Üretimi

50 yılı aşkın süredir hayatımızda 
olan hava kabarcıklı ambalaj ile 
ilgili ilk bilgilere bu alanda 1964 
yılında alınan patentte detaylı yer 
verilmiştir. Patentin çıkış noktası, 
plastiklerin laminasyonunun zor 
olması ve işlemin yapıştırıcı gerek-
tirmesi gibi dezavantajları mini-
mize etmek ve bu amaçla yeni bir 
uygulamayı geliştirmektir. Paten-
tin bir diğer amacı tabakalı yapı 
oluştururken ikinci tabakanın hava 
geçirmez bir şekilde lamine edilip 
hava kabarcıklı yapı üretilmesidir. 
Bu bağlamda hava kabarcıklı film-

lerin üretimi aşağıda görsellerle 
anlatılmıştır. Şekil 2’de hava ka-
barcıklı yapının üretilmesi için ge-
rekli olan sistem verilmektedir. İlgili 
patentte 10 numara ile gösterilen 
silindir kalıplama silindiri olarak 
adlandırılmaktadır ve üzerinde ge-
ometrik şekiller bulunmaktadır. İki 
ayrı plastik film (11 ve 16 numa-
ra) ısıtıcı silindirlerden geçmekte-
dir ve daha sonra üzerinde şekiller 
olan silindire ulaşmaktadır. Burada 
vakum etkisiyle alt film tabakası 
üzerinde hava kabarcıkları oluştu-
rulmaktadır ve ikinci tabakanın si-

lindirlerden geçmesi ile laminasyon 
gerçekleşmektedir. Hava kabarcıklı 
polimerik ambalaj 20 numaralı sa-
rım silindirinden geçirilerek rulolar 
haline getirilmektedir [2]. 

Günümüzde ise hava kabarcıklı 
ambalajların üretimi, ekstrüzyon 
ile üretilen filmin delikli silindirlere 
sarılarak hava kabarcıklı polime-
rik ambalajlar elde edilmesi ile iki 
ana aşamadan oluşmaktadır (Şe-
kil 3). Öncelikle kullanılacak olan 
hammadde ekstrüzyon hunisine 
beslenmektedir ve belirlenen bes-
leme hızında vidaya iletilmektedir. 

a) b) c) d)

Şekil 1 Hava kabarcıklı polimerik ambalajların bazı kullanım alanları a) ürün paketlenmesi, b) pretmatüre doğan bebeklerin 
ısıtılması ve korunması, c) sera izolasyonu ve d) multimedya sanatçısı Bradley Hart’ın hava kabarcıklarına boya enjekte 
ederek oluşturduğu görsel [3–6]

Şekil 2. Hava kabarcıklı naylon üretimi [2]

a) b) c) d)
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Hammaddenin erime sıcaklığına 
uygun olarak ayarlanan vida sı-
caklıkları ile hammadde eriyik hale 
getirilmektedir ve vidanın hareketi 
ile kafa bölgesine doğru ilerlemek-
tedir [7]. Kafa bölgesinin hemen 
altında bulunan silindirlere ileti-
len film, silindirlerden geçirilerek 
üzerinde delikler bulunan silindire 
iletilmektedir ve bu esnada vakum 
etkisi ile deliklere yapışması ile hava 
kabarcıklı yapı elde edilmektedir. 
Silindirler üzerinde farklı şekiller 
bulunabilmektedir (Şekil 4). Daha 
sonra bu tabakanın üzerine film 
kaplanması sonucunda iki tabaka 
arasında hava kabarcıkları hapse-
dilerek hava kabarcıklı polimerik 
ambalaj oluşturulmaktadır.

Hava kabarcıklı polimerik ambalaj-
ların tabaka sayısı üretim prosesine 
bağlı olarak arttırılabilmektedir. Şe-
kil 5’te tek ve çift katmanlı hava ka-
barcıklı ambalajların görüntüsü ve-
rilmiştir. Şekil 6’da ise çift katmanlı 
hava kabarcıklı polimerik ambalaj 
üretim hattı verilmiştir. Şekilden 
de görüldüğü gibi ekstrüder sayısı 
arttırılarak ambalajın tabaka sayısı 
arttırılabilmektedir.

Hava kabarcıklı polimerik amba-
lajlar farklı bir malzeme üzerine 
lamine edilerek üretilebilmektedir. 
Genellikle kraft kâğıt, alüminyum 
folyo gibi malzemelerin üzerinde 
laminasyon yapılmaktadır. Şekil 
7’de laminasyonlu hava kabarcık-
lı ambalaj üretim hattı verilmiştir. 
Şekilden de görüldüğü gibi lami-
nasyon malzemesi üzerine hava 
kabarcıklı film lamine edilmektedir.

4. Sonuç 

Hava kabarcıklı esnek ambalaj film-
leri, içinde hava hücrelerini barın-
dırıan en az iki polimer film taba-
kasının özel bir silindir yardımıyla 

Şekil 3. Hava kabarcıklı naylon ambalaj üretim hattı [8] 

Şekil 4. Üzerinde delikler bulunan kalıplama silindiri [9]

Şekil 5. Tek ve çift katmanlı hava kabarcıklı ambalajlar [10,11]

Plastik film üretimi

Kalıplama silindiri

Sarım silindirleri

Çift katmanlı hava kabarcıklı ambalajTek katmanlı hava kabarcıklı ambalaj
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birleştirilmesiyle üretilmektedir. Ya-
pılarındaki hava kabarcıkları saye-
sinde ambalajlanmış ürünün darbe 
karşısında dayanımını artırmakta-
dır. Ürünlerin tüketicilere ulaştırıl-
masında zarar görmesini engelle-
yen hava kabarcıklı filmlerin kulla-
nımı birçok uygulamada her geçen 
gün artmaktadır. Bu artışın sebebi, 
temelde kolay üretim, hafiflik ve 
düşük maliyet olarak verilebilir. Ge-
reksinimlere göre polimerik, kâğıt 
ve metalize film veya aluminyum 
folyo tabakalardan oluşabilen hava 

kabarcıklı filmler dayanıklı yapıları 
ve defalarca kullanılabilir olmaları 
ile de dikkat çekmektedir.
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FUAR

oliüretan sanayi fuarı Putech Eurasia ve kom-
pozit sanayisinin Avrasya’daki önemli profes-
yonel buluşma noktası Eurasian Composites 

Show 25-27 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezi’nde Artkim organizatörlüğünde katılımcı ve 
ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

7. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı Putech Eurasia 
2021’de Poliüretan Kimyasalları, Poliüretan Makine 
Ekipmanları, Poliüretan Sistem Evi, Poliüretan Kap-
lama ve Yapıştırıcıları, Poliüretan Kalıp ve Sistemler, 
Poliürea Uygulamaları, RIM-Integral Poliüretan Sistem 
Ürünleri sergilenirken, eş zamanlı olarak düzenlene-
cek olan “5. Uluslararası Kompozit Hammaddeleri, 
Yarı Mamülleri, Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı” Eurasi-
an Composites Show 2021’de ise Elyaflar, Takviyeler, 
Hammaddeler ve Kimyasallar, Reçineler Ara Ürünler, 
Yarı Mamuller ve Nihai Ürünler, Uygulama Yöntemle-
ri, Son İşlem ile Kalıplama ve Makineleri sergilenecek 
ve kompozit endüstrisinin önde gelen firmaları 3 gün 
boyunca bir araya gelecek.

2019 yılında eş zamanlı düzenlenen Putech Eurasia ve 
Eurasian Composites Show fuarlarına 21 ülkeden 203 

katılımcı katıldı ve fuarı 69 farklı ülkeden 6 bine ya-
kın ziyaretçi ve alım heyeti ziyaret etti. Putech Eurasia 
2019’a 21 farklı ülkeden 85’i yabancı 144 katılımcı 
katıldı. 69 ülkeden 932’si yabancı 5017 profesyonel 
fuarı ziyaret etti. Eurasian Composites Show 2019’a 
11 farklı ülkeden 26’sı yabancı 55 katılımcı firma ka-
tıldı. 69 ülkeden 786’sı yabancı yaklaşık 3 bin profes-
yonel bu teknoloji şovuna tanıklık etti.

2022’de ise birçok yeniliği bünyesine kazandıran Pu-
tech Eurasia ve Eurasian Composites Show fuarları, 
fiziki fuar ile eş zamanlı açılarak 3 ay boyunca erişi-
me açık kalacak sanal fuar platformu, hem katılımcı 
firmalar hem de ziyaretçiler için uzun süreli iletişim 
imkânı sağlayacak. Bunun yanı sıra fuar öncesinde 
yayına girecek mobil uygulama ile ziyaretçilere daha 
verimli bir fuar deneyimi hedefleniyor. Fuar alanında 
sektör uzmanları tarafından düzenlenecek teknik ve 
ticari konferanslar, kimya sektörünün yayın platformu 
Turkchem TV Youtube kanalında eş zamanlı olarak 
canlı yayınlanacak ve binlerce sektör profesyoneli din-
leyiciye ulaşacak.

Teknik Köpük Endüstrisi ve Teknolojileri ihtisas fuarı 
Foam Eurasia ve Yapıştırıcılar ve Yapıştırma Teknolo-
jilerinin ihtisas fuarı Adhesives & Bonding Eurasia’nın 
da Putech Eurasia ve Eurasian Compostes Show ile 
eş zamanlı düzenlenecek olması ile güçlü bir sinerji 
yakalanacak.

Birbiri ile stratejik olarak bağlantılı olan 4 önemli sek-
törün temsilcilerini buluşturacak olan fuarlar; sektör-
ler arası yeni iş birlikleri kurulmasına olanak sağlaya-
cak. Yüzlerce katılımcı firmanın son çıkan ürünlerini, 
çığır açan yeni teknolojileri ve çözümlerini sergileye-
ceği fuarlarda pek çok endüstrinin ihtiyacı olan; ürün 
uygulamaları, hizmet ve ekipmanlar aynı anda incele-
nebilecek. 

4 stratejik sektör aynı platformda bir araya geliyor
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