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Retort Ambalajlar

Retort ambalajlar, ýsýl iþleme dayanabilen fleksibýl
(esnek) laminasyonlu gýda ambalajlarý/torbalarýdýr.
Raf ömrü metal kutular kadar uzundur. Retort
torbalar, gýdalarýn ambalajlanmasýnda metal kutulardan
bu yana en önemli geliþme olarak görülmektedir.
Bu ambalajlarýn metal kutu ve cam kavanozlara en
uygun alternatif olduðu düþünülmektedir.
ABD ordusu fleksibýl (esnek) ýsýl iþleme dayanýklý
torba kavramýný 1950li yýllarda savaþ azýklarýnda
kullanýlmak üzere çýkardý. Burada amaç hafif, kolay
ambalajlanan ve raf ömrü uzun bir gýda ambalajý
bularak daha aðýr olan geleneksel metal kutudan
kurtulmaktý. Araþtýrmalar 1960'lý yýllarda devam
etti. 1965 yýlýnda ilk ticari retort torba Ýtalyada imal
edildi. Japonyada, ýsýl iþleme dayanýklý torba teknolojisi
geniþ kabul gördü ve raflarda sukiyakiden çorbaya
kadar çok çeþitli ürünler bulunuyordu.
Aþaðýdaki þekilde, bazý retort torba örnekleri
gösterilmektedir.

Þekil 1
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Isýl iþleme dayanýklý fleksibýl (esnek) bir ambalajýn
metal bir kutuya göre bazý avantajlarý olduðu
düþünülmektedir.
1. Ýnce et kalýnlýðý ýsýtma süresini kýsaltýp ürünün
fazla piþirilme ihtimalini azaltýrken, rengin daha güzel,
yapýnýn daha saðlam ve beslenme deðeri kaybýnýn
daha az olmasýný saðlar. Retort ambalajýn üretimi
için gereken enerji miktarý metal kutulara kýyasla
daha azdýr. Torba (daha ince olduðu için) ýsýyý kritik
noktaya daha hýzlý aktarýr. Böylece iþlenme sýrasýnda,
tam sterilizasyon için gereken ýsý miktarý kritik
noktalara ulaþana kadar ürünün kenar kýsýmlarý fazla
piþmez. Bu þekilde, iþlem döngüsü sýrasýnda aþýrý
ýsýdan dolayý kalite kaybýna uðrayan gýda ürünleri
bu ambalaja konunca hem niteliðini kaybetmez hem
de ýsýya duyarlý besleyici maddeler daha iyi korunur.
2. Bazý torbalarda konserve açacaðý ihtiyacýný
ortadan kaldýran ve eli kesme riskini azaltan bir
açma çentiði bulunur.
3. Lamine ürünlere etiket basýlabilir, böylece
etiket kalýcý olur.
4. Fleksibýl (esnek) torbalarýn daðýtýmý daha
kolay olduðundan nakliye masraflarý azdýr ve bu
ambalajlar daha az atýk anlamýna gelmektedir.
5. Boþ fleksibýl (esnek) ambalajlarý depolamak
için de fazla yer gerekmez. 45 ft (13,7 m) treyler
200,000 tane 8 oz (236 ml) teneke kutu ya da 2,3
milyon ýsýl iþleme dayanýklý torba alýr.

Retort torba sisteminin iþlenme sýrasýnda
dezavantajlarý da bulunabilmektedir:
1. Öncelikle buna özgü makineler için üreticilerin
büyük bir sermaye yatýrýmý yapmasý gerekir. Dolum
iþlemi metal kutu hatlarýna göre daha yavaþ ve daha
karmaþýktýr.
2. Isýl iþlem izlenmesi gereken bazý kritik süreç
parametreleri nedeniyle karmaþýktýr (ör: artýk hava,
torba kalýnlýðý, buhar/ hava karýþýmý). Ayrýca, ýsýtma
aracýnýn akýþýnýn saðlanabilmesi ve torbalarýn birbirine
deðmesinin önlenmesi için özel raf sistemleri kurmak
gerekebilir.
3. Torbalar daha kolay delinebildiði için daðýtým
sýrasýnda daha fazla ambalajlamak gerekebilir.
4. Sýzýntýlarýn tespit edilmesi ve ambalajýn
bütünlüðünün deðerlendirilmesi için patlama test
cihazý ya da gerilme test cihazý gibi özel ekipman
gerekir.
Retort Ambalajýn Özellikleri
Isýl iþleme dayanýklý torba imalatýnda malzeme seçimi
çok önemlidir. Ambalaj ýþýða baðlý bozulmalardan,
nem deðiþikliklerinden, mikroplarla temastan, oksijen
giriþinden ve diðer etkileþimlerden korumalýdýr.
Malzeme yapýsal açýdan saðlam olmalý ve normal
taþýnma sýrasýndaki kötü kullanýmýn yanýnda ýsýtma
sýcaklýklarýna da dayanabilmelidir.

Baskýlý Karton Ambalaj

Ayrýca yönetmelik þartlarýna da uygun olmalýdýr.
Yaklaþýk 16 temel laminasyon malzemesi ile 100
farklý kombinasyon elde edilebilir.
Baþarýlý bir retort ambalajda olmasý gereken
özellikler þunlardýr:
 Düþük gaz geçirgenliði (oksijen)
 Düþük nem geçirgenliði
 Düþük hidrofilik özellikler
 Isýyla yapýþabilme ve sterilize edilebilme
 Uygun malzemeden yapýlmýþ olma (malzeme
ülkedeki gýda mevzuatýna uymalýdýr)
 Katý ve sývý yað ile diðer gýda bileþenlerine
karþý dirençli olma
 Ambalajlama, ýsýtma, depolama ve daðýtma
sýrasýndaki fiziksel istismara (ör: yýrtýlma,
delinme, yorulma, darbe ve aþýnma) direnecek
fiziksel güç.
 Çözücü (solvent) artýklarýnýn olmamasý. Kimyasal
açýdan inert olan polipropilen (PP) filmler için
imalat katalizörleri gerekir ki bunlar da film
gýdalarda kullanýlmadan önce çözücülerle
giderilmelidir.
 Laminasyon için kullanýlan baðlama malzemeleri
gýdalarýn içine taþýnmamalýdýr.
 Iþýk bariyeri güçlü olmalýdýr.
Üretici, torbalarý farklý biçimlerde satýn alabilir.
Fleksibýl (esnek) torbalar önceden þekillendirilmiþ
üç tarafý yapýþýk torba olabileceði gibi þekillendirme
iþlemi hat içinde torba ambalajlama makinesi yardýmýyla
dolum ve yapýþtýrma ile beraber de yapýlabilir. Piyasada
retort torbalarý doldurma ve yapýþtýrmada kullanýlan

birkaç sistem vardýr. Bunlardan biri aþaðýdaki þekilde
görülmektedir. Burada, ýsýl iþleme dayanýklý torbalar
rulo malzemeden yapýlýr ve tek bir rulo merkez çizgisi
boyunca katlanarak kenarlarý ýsýyla birbirine yapýþtýrýlýr.
Tüp biçimindeki malzeme otomatik olarak gereken
uzunlukta kesilir ve alt tarafý da ürün dolum
iþleminden hemen önce yapýþtýrýlýr.
Þekil 2

Lamine Edilmiþ Ürünün Gerilme Direnci
Lamine edilmiþ ürünün gerilme direnci Instron ya da
benzeri bir gerilme test cihazý ile ölçülür. Polyester
filmin folyoya ve polipropilen filmin de filme baðlanma
gücü ölçülerek ýsýl iþleme dayanýklý torba malzemesinin
imalatçýnýn spesifikasyonlarýna uygun olmasý saðlanýr.
Üreticiler genellikle önceden þekillendirilmiþ
torbalarý tercih ederler. Bunlarýn üç kenarý zaten
hazýr olduðu için kapatmak üzere tek bir ýsýtma
çubuðu yeterli olur. Torbalar genellikle 1.000 ya da
daha fazla birim içeren ana kutularla fabrikaya gelir.

Laminasyon kalitesinin kontrolü komponent
malzeme ile baþlar. Elde edilecek lamine torbanýn
karþýlamasý gereken spesifikasyonlar belirlenerek ve
etkili bir izleme programý hazýrlanarak ýsýl iþleme
dayanýklý torbanýn imalatýnda kullanýlan bütün
hammaddelerin yakýndan kontrol edilmesi
saðlanmalýdýr. Laminasyon sýrasýnda izlenmesi gereken
iki önemli özellik, lamine malzemenin aðýrlýðý ve
gerilme direncidir.

Üreticiler boþ torbalarý kullanýlmadan önce þu
açýlardan denetler; torba boyutu, torba biçimi, doðru
malzeme kullanýmý ve imalatçý kusurlarý (örneðin
katlarýn ayrýlmasý, aþýnma, yýrtma çentiðinde anormallik,
vb.). Bu gözlemler kaydedilmeli ve torbanýn hava
geçirmezliðinin bozulmamasý için parametrelere uygun
olmayan torbalar seçilip ayrýlmalýdýr.

Laminasyon
Laminasyon Sonucu Aðýrlýk

Aþaðýdaki þekilde görüldüðü üzere, retort ambalajlarýn

Lamine malzemenin aðýrlýðýný belirlemek için bir
laboratuar terazisi kullanýlýr. Torba malzemesinden
bir numune kesilip alýnarak tartýlýr. Numunenin gram
cinsinden aðýrlýðý daha sonra her malzeme topu için
kilograma dönüþtürülür.
Not: 1 top kaðýtta yaklaþýk 516 adet kaðýt tabaka
vardýr.

çoðu polyester dýþ tabaka, poliamid (naylon) 2.
tabaka, alüminyum folyo 3. tabaka ve polipropilen
iç tabakadan oluþan 4 katlý lamine malzemeden
meydana gelir. Alüminyum folyoya laminasyon
yapýlýrken mat ya da parlak taraf dýþa dönük olabilir.
Normalde mat taraf dýþa bakar.
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Retort Ambalajlar Devamý

Bazý torba malzemelerinde orta kattaki alüminyum
folyolar yerine poliviniliden klorür (PVDC), etilen vinil
alkol (EVOH) veya naylon vardýr. Lamine malzemenin
bileþenleri genellikle etilen vinil asetat (EVA) gibi
yapýþkanlarla bir arada tutulur.

Þekil 3

Retort Torba Çeþitleri
Önceden Þekillendirilmiþ Torbalar
Gýda üreticilerinin en sýk kullandýðý tür olan önceden
þekillendirilmiþ retort torbanýn üç kenarý zaten
torbanýn imalatçýsý tarafýndan yapýþtýrýlmýþtýr.
Hat Ýçinde Þekillendirilen Torbalar
Þekil 3te görüldüðü gibi, rulo lamine malzemesi bir
germe tertibatýndan geçirilerek esnek torbanýn
pürüzsüz olmasý saðlanýr. Daha sonra bir pulluk
takýmý, polipropilen yüzeyler birbirine bakacak þekilde
lamineyi merkez çizgisi boyunca katlar (Bazý rulo
malzeme makinelerinde iki ayrý lamine rulosu bir
araya getirilir.) Ek yerlerini oluþturmak için ýsýyla
yapýþtýrma cihazý kullanýlýr ve oluþan torbalar kesilir.
Sývý ürün için kullanýlan bir dolgu makinesinde,
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Yapýþma gerilme direnci - torbanýn yapýþma yerinin
ayrýlmasý için gereken maksimum kuvvet. Sonuçlar
yapýþma yerinde mm baþýna düþen kg (inç baþýna
düþen libre) cinsinden ifade edilir. Buna, yapýþma
yerinin baðlanma direnci de denir.

Terminoloji

Yapýþma geniþliði  torbanýn yapýþma yerindeki
baðlý bölgenin eni.
Yýrtma çentiði  imalatçý tarafýndaki yapýþma
yerinde bulunan ve ambalajýn nispeten kolayca yýrtýlýp
açýlmasýný saðlayan küçük kesme yeri (Þekil 5e
bakýnýz).

Retort torba terminolojisi ile ilgili detaylý bilgi için
Þekil 4e bakýnýz.
Gövde - yapýþtýrýlan yerin içinde kalan torba
alaný. Torba gövdesinin boyutlarý deðiþiktir.
Kodlama  fleksibýl (esnek) torba üzerine sabit
olarak basýlan harfler ya da rakamlar. Üretici tarafýndan
yazýlan kodlar üretim tesisinin adýný ve gün, ay, yýl
olarak üretim tarihini gösterir. Kodlama silinmez
mürekkeple veya kap için uygun olan benzer bir
kalýcý iþaretle yapýlmalýdýr.
Kozmetik ek yeri  üretici tarafýndan konan ek
yeri. Bunun görevi bir kabartma yüzey oluþturmak
veya ek yerinin hemen dýþýndaki bölgenin kirlenmesini
önlemektir (Þekil 4e bakýnýz).
Lamine  ýsýl iþleme dayanýklý torbalarýn
karakteristik özelliði olan çok katlý yapý. Retort
torbalarda genellikle yapýþtýrýcýlarla bir arada tutulan
4 kat bulunur. Laminenin her katý kabýn bütünlüðüne
bir þekilde katkýda bulunur.
Ýmalatçý ek yeri - torba imalatçýsý tarafýndan
yapýlan ek yerleri. Önceden þekillendirilmiþ torbalarda
bunlar genellikle torbanýn 3 tarafýnda olur.
Ýþleyenin ek yeri  iþleyici tarafýndan yapýlan
primer ek yeri. Burada amaç fleksibýl (esnek) torbanýn
hava geçirmezlik özelliklerini tamamlamaktýr (Þekil
4e bakýnýz).
Rulo malzeme - bütün torbanýn üretiminde iþleyici
tarafýndan kullanýlan lamine.
Ek yeri  ambalajýn, mikroorganizmalarýn giriþine
karþý emniyetli olmasý gereken hava geçirmez kapanma
yeri. Hava geçirmez ek yeri lamine malzemenin ýsýyla
yapýþtýrýlabilen iki tabakasýnýn füzyonu yoluyla yapýlýr
(örn. polipropilen).

Kozmetik ek yeri
4 köþenin hepsinde
kare ya da yuvarlatýlmýþ (isteðe baðlý)
köþeler (3/8)

Ýþleyenin alt
kenarýn içindeki
ek yeri
25.4 mm
maximum

Torbanýn üst ortasýnda
V.C yada U þeklindeki
iki adet yýrtma çentiði

38.1 mm + 0.6 mm
typical

Bileþenlerin her biri ürün raf ömrünün istikrarý
ve ambalajýn bütünlüðü için önemli olan belli bir
iþlevi yerine getirir.
Bazen folyo tabaka yerine ürünün dýþarýdan
görülebilmesi için þeffaf bir tabaka konur. Seçilen
malzemeler genellikle PVDC, EVOH ya da naylondur.
Bu plastikler oksijen moleküllerini engellemekle
beraber, tam bariyer özelliðine sahip olmadýðý için
ambalajýn raf ömrü önemli oranda azalýr.

üretim sýrasýnda torbayý þekillendiren, dolduran ve
ýsýyla yapýþtýran ekipman vardýr. Yapýþtýrma
makinesinden çýktýktan sonra, þekillenen torbalarýn
tomarý silindir býçakla kesilerek torbalar birbirinden
ayrýlýr.

Yan ek yeri

Alt ek yeri geniþliði
en az 3 mm
5.58 mm

38.1 mm + 0.6 mm

Torba geniþliði
120.65 mm
+ 1.6 mm

Ýki yýrtma
çentiðinin torbanýn
alt ortasýndaki
alternatif yerleri

Þekil 4
V çentik tasarým
örneði
60 to 90°
0.76 mm
(minimum)
4.8 mm
(minimum)

Ýç Kýsým

V çentik

Ýç Kýsým

U çentik

U çentik tasarým
örneði
1.20 mm

0.76 mm
(minimum)
4.8 mm
(minimum)

C çentik tasarým
örneði
0.59 mm radius
(approximate)
0.76 mm
(minimum)
4.8 mm
(minimum)

Ýç Kýsým
C çentik

Þekil 5

Dosya
Hazýrlayanlar: Doðan Erberk  ASD Genel Sekreteri
Aslýhan Arýkan  ASD Araþtýrma Uzmaný

Türkiye Ambalaj
Sanayi ve Pazarý
2007 Yýlý Raporu
1. Giriþ

Türkiyede mevcut ve son yýllarda geliþme eðilimi
gösteren sanayi dallarýnda üretilen çeþitli tarým ve
gýda ürünleri ile diðer gýda dýþý ürünlerin amaca
yönelik pazarlanmasýnda, özellikle ihraç mallarýnda
ambalaj giderek çok önemli bir yer tutmaktadýr.
Taþýma torbalarýndan ayrý olarak deðerlendirilmesi
gereken ambalajlarýn, sýnýrlý bir miktarý raftan satýlmak
üzere üretilse de, Türkiye Ambalaj Sanayi genel
olarak endüstriyel veya tarýmsal ürünleri üreten
üretim endüstrilerinden gelen talep doðrultusunda
üretim yapmaktadýr.
Dolayýsýyla da sektörün gerek nitelik gerekse
nicelik olarak geliþmesi, ülkemizde bu ürünleri üreten
üretim endüstrilerinin geliþmesine ve geniþlemesine
baðlýdýr. Ambalaj Sanayimiz çeþitli emtiayý üreten
sektörlerdeki geliþmenin yanýnda ticaret sektöründeki
geliþmelerden de etkilenmektedir.
Bir yandan ambalajlarý ile birlikte ithal edilmekte
olan her türden emtianýn yerli üretilenlerle ikamesi
devreye girdikçe o ürünlerin ortaya çýkan ambalaj
ihtiyaçlarý sektörde geniþlemeye yol açtýðý gibi, yerli
üretilen ürünlerin ihracat þansý da geliþtirilen ambalaj
örnekleri ile yükselmektedir.
Ambalaj Sektörümüzün geliþmesinde kamu
saðlýðý ve tüketicinin korunmasýna yönelik yasal
düzenlemeler de önemli rol oynamaktadýr.

2. Sektörün Ölçekleri

Bu genel yönleri ile raporumuzun ilerleyen
bölümlerinde daha derinlemesine bilgi verilecek olan
Türkiye Ambalaj Sektörümüz 5 yýldýr üst üste büyüme
gösteren genel ekonomiye baðlý olarak geliþmesini
ve geniþlemesini sürdürmüþtür.
Genel olarak ülkemizde imalat sanayilerimizden
istatistiksel veri edinilmesi çok güç ve bazen de
olanaksýz olarak karþýmýza çýktýðý bilinmektedir. Ancak
sektörümüzün en azýndan ana hatlarý ile boyutlarýný
ve bulunduðu küresel konumu belirleyebilmek
açýsýndan bazý tahmin ve uyarlamalarla belirlenmesine
çalýþýlmaktadýr.
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Bu amaçla Türkiye Ambalaj Sektöründe faaliyet
gösteren sektör derneklerinden kendi üyeleri ile ilgili
bilgiler edinilmiþ, daha sonra da bu üretim bilgileri
derneklerle birlikte varýlan mutabakat doðrultusunda
sektör içindeki paylarýna oranlanarak Türkiye ölçeðine
uyarlanmýþtýr. Yapýlan bu çalýþma sonucunda Türkiye
Ambalaj Sektörümüzün fiziksel (aðýrlýk) ve parasal
deðer olarak hacimleri aþaðýda olduðu gibi tahmin
edilmektedir.

Grafik 1: Türkiye Ambalaj Sektörü Aðýrlýk (ton) ve % Olarak
Daðýlým
2006 Türkiye Ambalaj Sektörü
Aðýrlýk (ton) ve % olarak
Plastik: 1.290.000; 29%

3. Dýþ Ticaret

Ahþap: 385.000; 9%
Cam: 553.000; 13%
Metal: 410.000;
9%
Kaðýt: 60.000; 1%
Karton: 362.000; 8%

Oluklu Mukavva: 1.318.000; 31%

Grafik 2: Cirosal Hacim ($) ve % Daðýlým
2006 Cirosal Hacim ($) ve % Daðýlým
Ahþap: $365.750.000; 7%
Cam: $470.050.000; 8%
Plastik:
$2.580.000.000; 46%

Ambalaj sektörümüz yukarýdaki tablodan da
görüleceði üzere deðiþik malzeme gruplarý ve deðiþik
süreçleri (prosesleri) içermekle beraber temelde
hitap ettiði alýcýlar ve nihai kullanýcýlarý açýsýndan
deðerlendirildiðinde bu farklýlýklara karþýn iþlevsel
özellikleri nedeni ile bir bütünlük gösterebilmektedir.
Diðer yandan ambalaj sektörü ticaretine katkýda
bulunduðu ürünlerle birlikte düþünüldüðünde yaklaþýk
150 Milyar $ civarýndaki bir ekonomiden bahsetmek
gerekir. Çünkü ambalaj
satýlabilirliðini saðladýðý
ürünün % 2  5 (ortalama
% 3,5) civarýnda bir maliyetini
oluþturmaktadýr. Sarma,
saklama ve satýþý saðlama
fonksiyonlarý yardýmý ile
emtialarýn daha geniþ Pazar
coðrafyalarýna iletilmelerine,
daha uzun süreler
depolanabilmelerine ve
tanýmlanabilmeleri olanak saðlayabilmektedir.
Ambalajsýz ürünlerde bu olanaklar yok denecek
mertebede sýnýrlý olacaktýr.

Metal: $512.500.000; 9%
Kaðýt: $90.000.000; 2%
Karton: $543.000.000;
10%
Oluklu Mukavva:
$988.500.000; 18%

Dýþ Ticaret penceresinden bakýldýðýnda yýllýk 350 
400 Milyon Dolar mertebesinde ve aðýrlýklý olarak
hammadde ya da yarý mamul niteliðindeki ithalata
karþýn ambalaj sektörü ihracatý yüksek olan bir
sektördür.
Ýmalat sanayinin üreterek yurtdýþý piyasalara
gönderdiði çeþitli emtia ile birlikte ihraç edilen
ambalajlarýn dýþýnda önemli tutarda ihracat da
yapýlmaktadýr.
2006 yýlý deðerleri ÝGEME verilerine göre
1.567.000 $a eriþmiþtir. ÝGEMEden elde edinilen ilk
verilere göre 2007 yýlýnda ihracat tutarýnda 1,95
milyar $ý aþmýþtýr. Bu artma eðilimi genel olarak
piyasa geniþlemesi ile benzer bir eðilim
göstermektedir.

Ýhracat kalemleri arasýnda 650 milyon $ý aþan
sert (rijit) ve esnek (fleksibýl) plastikten mamul
ambalaj ve ambalaj malzemeleri yaklaþýk % 50 oran
ile birinci sýrayý oluþtururken, plastik esaslý dokuma
tekstil torbalarýndan oluþan FIBCler 300 milyon $lýk
bir hacim ile önemini korumaktadýr.
Grafik 3: Ambalaj Sanayi Ýhracat Geliþimi
Ambalaj Malzemeleri Ýhracatý 2001 - 2006 ($)

4. Sektörün Genel Yapýsý
Türkiye'de ambalaj malzemesi üreten yaklaþýk 5.000
firma olduðu tahmin edilmektedir. Bunlarýn yaklaþýk
2.650 kadarý 2006 yýlý içinde ASD tarafýndan yapýlan
ve Türkiyedeki yerel odalarýn kataloglarýndan alýnan
ve birebir aranmak suretiyle teyit edilen bir katalog
çalýþmasý ile belirlenebilmiþtir. Katalog adres ve
çalýþma sahasý teyit çalýþmasý sürmektedir.
Belirlenenlere göre sayýnýn daha yüksek tahmin
edilmesi yalnýz ambalaj sahasýnda faaliyet gösterenlerin
yanýnda deðiþik sektörlerde faaliyet gösteren ancak
potansiyel olarak ambalaj sipariþi alarak bu konuda
ana veya yan ürün üretenlerin de mevcut olmasýdýr.
Bu firmalarýn büyük çoðunluðu orta ve küçük
ölçekli firmalardýr. 2006 yýlý ÝSO  Ýstanbul Sanayi
Odasý sanayi anketine göre 56 ambalaj üreticisi iþ
hacmi bakýmýndan Türkiye'nin en büyük 1.000 þirketi
arasýndadýr. Ambalaj sektöründeki firmalar yoðunluðu
Ýstanbul ve Kocaeli olmak üzere Ýzmir, Gaziantep,
Adana, Ankara, Konya ve Balýkesir'de faaliyet
göstermektedir.
Sektörde çalýþan kiþi sayýsý 80.000  100.000
kiþi civarýnda tahmin edilmektedir. Diðer endüstrilere
göreceli olarak geliþmiþ bir üretim teknolojisi
gerektiren Ambalaj Sektöründe yoðunlukla vasýflý
iþgücü çalýþtýrýlmaktadýr.

5. Sektörü Etkileyen Unsurlar
Sektörün geliþimini etkileyen unsurlar üç ana baþlýkta
toplanabilir:
a) Yasal Çevre
Ambalaj sektörünü bugün için 3 ana yasal düzenleme
ilgilendirmektedir.
1. Bunlar baþta kýsaca Gýda Yasasý olarak tarif edilen
Gýda ve Gýda ile Temas Eden Maddelerin
Üretiminde faaliyet gösteren iþyerleri ile ilgili
düzenleyici kararlar olmak üzere hijyen ve toksikolojiye
yönelik yasal düzenlemeler.
2. Ambalaj Atýklarýnýn Yönetimi ile ilgili yasal
düzenlemeler.
3. Hazýr ambalajlý mamullerin biçimsel nitelikleri baþta

olmak üzere tüketicinin korunmasýna yönelik yasal
düzenlemeler.
4. Diðer beklenen yasal düzenlemeler: AB
uyumlaþtýrmalarý kapsamýnda sektörümüzü
ilgilendirecek baþka düzenlemelerin de 1-2 yýllýk kýsa
dönemde yürürlüðe girmesi gündemimizde önemli
bir yer tutmalarý beklenmektedir.
4.1. REACH: Henüz yasal düzenlemeler arasýna
girmemekle beraber üretim süreçlerinde giderek
artan kimyasal madde kullanýmlarý nedeniyle REACH
(Registration, Evaluation and Authorization of
Chemicals) konusunda AB nezdinde çalýþmalar giderek
þekillenmektedir.
4.2. Kara-Hava-Deniz yollarý ile tehlikeli
maddelerin taþýnmasýnda kullanýlacak kap ve
ambalajlarla ilgili düzenlemeler.
b) Ekonomik Çevre
1. Daðýtým kanallarýnda satýcýsýz satýþa yönelik satýþ
yöntemlerinin geliþmesi ve yaygýnlaþmasý. Bu
baðlamda süper/hiper market zincirlerinin sayýca ve
coðrafi konum olarak yaygýnlaþmasý ile daha fazla
sayýda ve genel amaca uygun ambalajlý ürüne talep
olmaktadýr. Halen geliþmiþ ülkelerdekinin tam tersine
Türkiyede perakende ticaretin ancak ¼ ü marketler
aracýlýðý gerçekleþmektedir.
2. Yeni satýþ ve teslimat yöntemleri özellikle katalogla
satýþ ve kurye ile teslimat yöntemlerinde geliþmeler
ambalaj ve ambalajlý ürün talebini artýþ yönünde
etkilemektedir.
3. Yeni ürünler geliþerek ülkemizde üretilmeye
baþladýkça ve yeni ambalaj talebi de oluþmaktadýr.
Bu kapsamda özellikle gýda sektöründe iþlenmiþ gýda
çeþidinin artmasý yeni talep doðurmaktadýr. Hatta
ambalajýn travmalara karþý koruyucu ve dolayýsýyla
çürümeyi geciktirici etkisi nedeni ile taze sebze ve
meyvelerde da ambalaj kullanýmý dikkat çekmektedir.
4. Yeni malzeme ve üretim teknolojilerinin piyasa
girmesi sektöre bir yandan nitelik olarak deðiþim
getirirken diðer yandan da oluþacak yeni hasýlalarla
hacim olarak da geniþlemeye yol açacaktýr.
c) Sosyal Çevre
1. Demografik deðiþimlerin ve deðiþik segmentlerin
giderek daha fazla farkýna varýlmasý sonucu farklý
demografik özellikteki alýcý gruplarýna uygun ambalaj
talebi oluþmaktadýr.
2. Yaþam kalitesinde artýþ, teknolojik geliþmeler
sonucu yeni ürünler ve bunlarýn elde edilebilmesi
için daha yüksek gelir edebilmek amacýyla daha fazla
çalýþma zamaný kullanýlmasý, bunlarýn sonucunda ise
daha az yemek ve diðer hazýr ürün ihtiyacý bir yandan
daha fazla ambalajlý ürün talebi oluþtururken, diðer
yandan da giderek yaygýnlaþan hareket halinde
yaþam biçimine uygun daha yüksek teknolojili
ambalajlar gerektirmektedir.
3. 2007 yýlýnýn ilk verilerine göre ihracat tutarýnýn
1,95 milyar $ý aþacaðý ve geçen yýla oranla % 30a

yakýn bir artýþ bir artýþ göstereceðini
düþündürmektedir.

6. Türkiye Ambalaj Sektörünün Dünyadaki Yeri
Ambalaj, ASD olarak üyesi bulunduðumuz Dünya
Ambalaj Örgütü (World Packaging Organization)
tarafýndan sanayi olarak geliþmiþ toplumlarda bir
refah göstergesi olarak belirtilmektedir. Ambalajlý
ürün sayýsý ve miktarýndaki artýþ o ülkedeki GSMH
içinde sýnai üretimde niteliksel ve niceliksel bir artýþýn
çok net bir göstergesidir.
WPO  Pira araþtýrmalarýnýn verilerine göre
Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Türkiyeyi de içine alan
46 ülkelik bir bölge olan Batý ve Doðu Avrupada
2004 yýlýnda 803 milyonluk bir nüfus 180 Milyar
Dolar ambalaj harcamasý ile kiþi baþýna 224 $ ambalaj
tüketmektedir. Yalnýz Batý Avrupa ülkelerindeki 392
Milyonluk nüfusun toplam 125 Milyar Dolar ve kiþi
baþýna 316 $ olan ambalaj tüketimine karþýn Doðu
Avrupa ülkelerindeki 410 milyonluk nüfus toplam
56 Milyar $ ile kiþi baþýna 135 $ ambalaj tüketimi
yapmaktadýr.
Geliþmiþ ülkeler olan Kuzey Amerika, Kanada ile
Japonyada ise rakamlar katlanmaktadýr.
Türkiyede ise kiþi baþý tüketim 2006 yýlý için
Nüfus idaresinin belirttiði 74,5 milyon Türkiye
nüfusuna oranla 72 $ civarýnda hesaplanmakta olup
anýlan seviyelerin çok altýndadýr.
Türkiyedeki bu göreceli olarak düþük tüketime
karþýn Türkiye Ambalaj sektörü nitelik ve nicelik
olarak AB ve diðer ülkelerin gereksinimlerini
karþýlayabilecek bir üretim yapabilmektedir. IGEME
verilerine göre 2006 yýlýnda serbest bölgelerden
yapýlan ihracatlar hariç 160 ülkeye yapýlan
1.520.000.000 US Dolarý aþan ihracatýn % 25i ABnin
en seçici ülkeleri olan sýrasýyla Almanya, Ýngiltere ve
Fransaya yapýlmýþtýr. Dördüncü ve beþinci sýralarda
ise ABD ve Rusya Federasyonu (Bulgaristan üzerinden
yapýlanlar dahil) yer almaktadýr.
2007 yýlýnýn ilk 8 ayýn 1.250.000.000 US Dolarýn
aþýlmýþ olmasý, ihracatýn bu yýl da geçen yýla oranla
%10 un üstünde bir artýþ göstereceðini
düþündürmektedir.

7. Türkiye Ambalaj Sektörünün Rekabet gücüne
yönelik konular
Eðitim
Türkiyemizde 39 Üniversitenin 11 farklý bölümünde
43 farklý ders okutulmaktadýr. Ancak Türkçe yazýlmýþ
veya çevirilmiþ literatür neredeyse tek yayýn ile ve
gýda sektörü ile sýnýrlanabilecek derecede yetersizdir.
Bunda akademisyenlerin yayýn üretme konusunda
teþvik edilmelerine karþýn münhasýran ambalaj
konusunda çalýþma yapan araþtýrmacý ve
akademisyenler bulunmamasýnýn sonucu olduðu
kanýsýndayýz.
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Dosya
Ambalaj baðlantýlý eðitim vermekte olanlar da kendi
ana disiplinleri olan Gýda, Orman Ürünleri, Endüstriyel
ve Grafik Tasarým, Matbaacýlýk gibi konularýn alt
bölümleri olarak yaklaþmaktadýrlar. En azýndan bir
Yüksek Öðrenim Kurumunda (ÝTÜ, ODTÜ gibi pek çok
disiplini bünyesinde bulunduran, uluslar arasý
çevrelerde kabul görmüþ ve iliþkili olan) Yüksek
lisans veya ana disiplinlerin altýnda son sýnýfta alýnacak
zorunlu derslerle minor ünvaný (ihtisasý)
kazandýrabilecek programlar açýlmasýnýn yararlý bir
referans olacaðý ve diðer akademik kurumlarca da
örnek alýnacaðý kanýsýndayýz. Sektörümüzün
geliþmesini kendisine misyon edinen bir dernek
olarak fleksibýl ambalajlar, sert plastik ambalajlar,
ambalaj makineleri sahalarýnda birer yayýn ile katkýda
bulunmaya çalýþtýk. Bu yayýnlarýmýz asd@ambalaj.org.tr
adresinden istenebilir.
AR-GE
Araþtýrma-Geliþtirme Laboratuarlarý
TSE- Türk Standartlar Enstitüsü Ýzmir Bölgesi nezdinde
oldukça donanýmlý ancak sadece standartlara
uygunluðun tespit edilmesine yönelik faaliyet gösteren
bir Ambalaj laboratuarý mevcuttur. Bu laboratuar
donanýmýn tercihan endüstrinin ve akademik
kurumlarýn en yoðun olduðu Ýstanbula taþýnarak
ambalaj sektörünün de yönetiminde yer alacaðý bir
tüzel yapýda bir yandan TSEnin ambalajla ilgili
gereksinimlerine cevap verilirken diðer yandan da
sektörün diðer AR-GE çalýþmalarýnda kullanýma olanak
saðlanmasý yerinde bir giriþim olacaðý kanýsýndayýz.
TÜBÝTAK  MAM , Gýda Enstitüsünde gýda
ambalajlarý konusunda araþtýrma ve geliþtirme
çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Ancak gýda dýþý ambalajlar
maalesef kapsam dýþýndadýr.
TURKONFED, ADF-Ambalaj Dernekleri Federasyonu
ve Ambalaj Sanayicileri Derneði tarafýndan bir AR-GE
projesine baþlanmýþtýr. Türkiye düzeyinde 19 farklý
mekan ve konuda çalýþmasý beklenen ilgili kurum
ve kuruluþlarýn kümelenmeleri ile oluþturulacak
inovasyon merkezleri nden birisi de ambalaj konusunu
içermektedir.
Baþlangýç aþamasýnda olan bu proje % 50
oranýnda TÜBÝTAK fonlarý ile desteklenecektir. Adý
geçen kuruluþlarýn yanýnda projeye akademik
kurumlarýn, yerel yönetimlerin ve özellikle de
çalýþmalarýn uygulamalara dönüþtürüleceði özel
sektör sanayicilerin katýlýmý öngörülmektedir.
Yasalarýn uygulanmasý
Yasalarýn mevcudiyetine karþýn (Gýda Kodeksi vb)
uygulama yapýlmamaktadýr. Örneðin Gýda Kodeksi
kapsamýndaki gýdalarýn ambalaj satýlmamasý amir
hüküm iken baþta ekmek olmak üzere pek çok ürün
hijyen ve kamu saðlýðý düþünülmeksizin ambalajsýz
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olarak tüketicilere intikal ettirilmekte, gýda üreticilerinin
bu davranýþlarýna göz yumulmaktadýr. AB Uyumu ile
ilgili sorunlar vardýr. Ambalajý ilgilendiren yasal
düzenlemelerde hammadde teminini ve üretimi
imkânsýz kýlacak düzenlemeler vardýr. Karton ve
benzeri ambalaj hammaddelerinin üretiminde baðlayýcý
olarak kullanýlan Formaldehit miktarý ile Sert plastik
ambalaj üretiminde kullanýlan hiçbir þekilde kontamine
olmamýþ dahi olsa üretim çapaklarýnýn gýda
ambalajlarýnda kesinlikle kullanýlamaz olmasý bunlar
arasýnda 2007 yýlý içinde gündemdeki konulara
örneklerdir.
Genel bilgi  veri bankasý oluþumu
Ýthalat ve Ýhracat ile ilgili olarak bazý analizler
yapýlabilmekle birlikte üretim rakamlarý saðlýklý ve
net olarak elde edilememekte ancak tahminlere dayalý
olarak sonuç ve yönlendirmelere ulaþýlabilmektedir.
Bunun sonucu alýnacak kararlarýn güvenilirliði ancak
tahmin ve varsayýmlarýn gerçek deðerlere yakýnlýðý
ile orantýlý olmaktadýr. En küçümser deðerlerle 4
milyonu tonu aþtýðý öngörülen bir endüstride
iþletmelerin en azýndan temel kapasite ve üretim ile
ilgili bilgileri aktarmalarý yüksek önemdedir. TOBB
bünyesinde yapýlacak çalýþmalarla bir ambalaj meslek
kategorisinin en kýsa zamanda oluþturulmasý, bu
dalda faaliyet gösteren firmalarýn Ýstanbul Sanayi
Odasýnýn her yýl yapmakta olduðu ve genelde Türkiye
Sanayine önemli ýþýklar tutan analizlere ambalaj dalýný
da alabilmesine olanak saðlayabilecektir. Diðer yandan
Gönüllü Sivil Toplum Örgütlerine de Ýhracatçý Birliklerinin
ulaþabildikleri elektronik bilgi-veri bankalarýn ulaþma
olanaðý tanýnmasý bu analizlerimizin güvenilirliðine
önemli katkýda bulunacaktýr.
Bilgi ve dayanýþma köprüleri
Sektör içinde internet ve diðer iletiþim ortamlarý
kullanýlarak bir bilgi ve dayanýþma aðý kurulmalý ve
bu sayede mükerrer çalýþmalardan sakýnýlýrken küresel
piyasalar hakkýnda referanslara ve muhtemel
iþbirliklerine yardýmcý olunabilir.
Türkiye Ambalaj Sanayi Envanteri
Türkiye Ambalaj Sanayinde faaliyet gösteren firmalar

ASD tarafýndan yapýlan bir çalýþma ile yurt genelinde
listelenmektedir.
Odalarýn adres rehberleri, Türkiyedeki bilinen bütün
Ambalaj Fuarlarýnýn katýlýmcýlarý, mevcut iliþkili adres
kataloglarýndan derlenen adresler 3-6 aylýk periyotlarda
telefon ile aranarak güncellenmekte, ve CD halinde
kullanýma sunulmaktadýr. Þu kadar ki bu adres ve
ürün listesi ile sýnýrlý döküm çalýþmasý daha geniþletilip
geliþtirilerek internet ortamýnda ve yaygýn kullanýma
açýlmak suretiyle muhtemel alýcýlar ile Türkiyedeki
üreticiler daha kolay ve düzenli olarak bir araya
gelebilirler. Böylece kolaylaþan ticaret ile sektörün
geliþimine önemli katký saðlanmýþ olacaktýr.
Ticaret Platformlarý
Gerek üreticileri gerekse sektör ticari faaliyetlerinin
en kapsamlý ve nitelikli biçimde sergilenebildiði alýcýlar
ile sunanlarýn buluþabildiði ticaret platformlarý
sektörün geliþmesinde önemli rol oynamaktadýrlar.
Bunlar arasýnda fuarlarýn en önemli yeri tutmakta
olduðu kanýsýndayýz. Muhtelif fuar organizasyonlarý
olmakla birlikte bu etkinliðin giderek Ýstanbul Ambalaj
Fuarýnda yoðunlaþmakta olduðu bir vakýadýr. Sektör
derneklerinin de desteði ile geliþmesini sürdüren bu
fuara alternatif baþka çalýþmalar oldukça yerel
düzeyde kalmaktadýr. Diðer yandan ülkede tek bir
ihtisas fuarýnýn olmasýnýn beklenen ticari faydanýn
verimliliðinin olacaðý düþüncesindeyiz.
Yurt içinde olan bu ticaret platformu ve bu
yönde baþka tanýtým çalýþmalarýnýn Kurumsal Kimlik
geliþtirme çalýþmalarý içinde sürdürülmesi yararlý
olacaktýr.
Kurumsal Kimlik
Türkiye Ambalaj Sanayinin gerek yurt içinde gerekse
küresel ortamlarda olumlu bir kurumsal kimliði
oluþturularak sanayicilerimizin küresel piyasalardaki
itibarý, teklif istenebilirliði ve baþlangýç pazarlýk gücü
arttýrýlmalýdýr. Halen yalnýz ASD tarafýndan sýnýrlý
olanaklarla dar coðrafyalarda çalýþmalar yapýlmaktadýr.

Bu ve diðer gönüllü STKlarca yapýlacak çalýþmalarýn
Türkiyenin Uluslar arasý Piyasalarda tanýtýlmasýna
yönelik projelerin fonlandýrýlmalarýnda doðrudan
yararlandýrýlmalarý yerinde olacaktýr.

8. Türkiye Ambalaj Sektöründe örgütlenme
Geçtiðimiz 3 yýl boyunca ASD - Ambalaj Sanayicileri
Derneðince yapýlan çalýþmalar sonucunda meslek
kategorileri açýsýndan çok çeþitlilik gösteren ambalaj
sektörümüz dikey örgütlenmesini tamamlamýþ
görünmektedir.
A. Halen ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Gönüllü
Sivil Toplum örgütleri þöyle sýralanabilmektedir.
ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneði
AMD - Ambalaj Makinecileri Derneði
ESD- Etiket Sanayicileri Derneði
FASD - Fleksibýl Ambalaj Sanayicileri Derneði
ÝSOMDER - Ýstanbul Oluklu Mukavva Üreticileri Derneði
KASAD - Karton Ambalaj Üreticileri Derneði
OMÜD - Oluklu Mukavva Üreticileri Derneði
SEPA - Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneði
TASÝAD - Teneke Ambalaj Sanayicileri ve Ýþadamlarý
Derneði
TÜRKFIBKA  Büyük Torba Üreticileri Derneði (Pasif)
B. Kendi ana sektörleri olmakla beraber ambalaj
konusunda da önemli çalýþma yapan ilgili dernekler:
ASAD- Aerosol Sanayicileri Derneði
BASEV  Basým Sanayi Eðitim Vakfý
CAMSIAD  Cam Geri Dönüþüm ve Ýþ Adamlarý Derneði
ÇEVKO  Çevre Koruma ve Ambalaj Atýklarý
Deðerlendirme Vakfý
EGEPLASDER  Ege Plastik Sanayicileri Dayanýþma
Derneði

KMO Ege Þubesi- Kimya Mühendisleri Odasý Ege Bölge
Þubesi
PAGEV  PAGDER Plastik Araþtýrma ve Geliþtirme ve
Eðitim Vakfý ile Plastik Sanayicileri Derneði
PÜD  Polistiren Üreticileri Derneði
TALSAD  Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneði
C. Yasa ile kurulmuþ örgütlenmeler
Orta Anadolu Ýhracatçý Birlikleri içinde Makine Sektörü
gurubu içinde ambalaj makinecileri etkin çalýþma
yapmaktadýrlar.
IIB- Ýstanbul Ýhracatçýlar Birliði içinde  Orman
Ürünleri Alt grubu içinde de kaðýt ve Karton Ambalaj
çalýþmalarý yapýlmaktadýr.
D. Dikey örgütlenme  Üst Kuruluþlar
2006 yýlýndan itibaren örgütlenmeler dikey olarak
iki yönde gerçekleþmiþtir.
Birincisi, TOBB bünyesindeki Sanayi ve/veya
Sanayi odalarýnda bir meslek grubu olarak
görünmemesine karþýn TOBB nezdinde düzenli yapýlan
toplantýlar ve alt komite çalýþmalarý ile ambalaj
sektörünün konularý hakkýnda çözümler üretilmek
üzere Ambalaj Sektör Meclisi kurulmuþtur. TOBB
Ambalaj Sektör Meclisinin önemli sayýdaki üyesi
yukarýda adý geçen gönüllü STK larda üye ya da
yönetici konumda olan Ambalaj Sanayi kuruluþlarýnýn
temsilcilerinden oluþmaktadýr.
ASD, AMD, ESD, FASD, KASAD, OMÜD, SEPA, TASÝAD
dernekleri bir araya gelerek 2006 yýlýnda Ambalaj
Dernekleri Federasyonunu kurarak Mayýs 2007den
bu yana aktif çalýþmalara baþlamýþlardýr. ADF- Ambalaj
Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulunda her alt

sektör derneði baþkan düzeyinde ve baðýmsýz bir
ambalaj sanayicisinin koordinasyonunda kendi
sektörünü temsil etmektedir. ADF 2007 yýlý içinde
dikey örgütlenmesini tamamlayarak TURKONFEDe
katýlmýþ ve bir Yönetim Kurulu üyeliði edinmiþtir. Bu
sayede Ambalaj sektörü bir yanda TOBB bünyesinde
resmi temeli bir sektör meclisine sahip olurken,
diðer yandan da Gönüllü Sivil Toplum Örgütlenmesinde
Türkiyede Dernekler yasasýnýn öngördüðü en üst
düzeyde temsil edilebilen örgütlenmeye sahip bir
sektör haline gelmiþtir.
E. Uluslar arasý örgütlenmeler
Türkiyeden bilgi edinmede ve mükerrer çalýþmalarý
azaltarak kaynak tasarrufuna yardýmcý olacak uluslar
arasý çalýþmalar ve örgütlenmelere katýlým ambalaj
özel alanýnda oldukça sýnýrlýdýr. Bilinen çalýþmalar ve
katýlýmlar þunlardýr: OMÜD, FEFCO kýsa isimli Avrupa
Oluklu Mukavva Sanayicileri Federasyonu; KASAD,
ECMA Avrupa Karton Üreticileri Derneðinin, ESD 
FINAT kýsa isimli kendinden yapýþkanlý etiket
endüstrisinin uluslararasý federasyonun ve
PAGEV&PAGDER ise EuPC ve PlasticsEuropa gibi kýsa
isimli Avrupa düzeyinde Plastik Üreticilerinin üyesi
bulunduðu Derneklere üyedir. ASDnin ise geniþ ve
tüm alanlarý ile ambalaj sektörünü kapsamýna bir
örgütlenme bulunmamasý nedeniyle WPO-Dünya
Ambalaj Örgütü, IAPRI (Uluslararasý Ambalaj
Araþtýrmalarý Enstitüleri Derneði), ICPP (Uluslararasý
Plastik Ambalaj Üreticileri Derneði  Ancak münhasýran
tehlikeli maddelerin taþýnmasý konusunda faaliyet
göstermektedir) kuruluþlarda aktif üyedir.
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Turkish Packaging Industry And Market in 2007
1. Introduction

cost of the product that is sold
with it.

Packaging is becoming extremely important in purposeoriented marketing of various agricultural and food products

3. Foreign Trade

and other non-food products made in the existing and
emerging industrial sectors in Turkey.
Although a limited number of packaging, which is not
to be confused with carrying bags, is produced for being
sold in the market shelves, Turkish Packaging Industry
generally manufactures in line with the demands from
production industries that make industrial or agricultural
products.
Therefore, sector development in terms of quality and
quantity depends on the development and ex-pansion of
industries that make these products in our country. The

Figure 1: Turkish Packaging Industry Volume (tons) and %
Values
Turkish Packaging Industry by Type in 2006
Weight (tons) and % Values
Plastic: 1.290.000; 29%

Packaging Industry in Turkey is affected by the developments

Wooden: 385.000; 9%
Glass: 553.000; 13%
Metal: 410.000;
9%
Paper: 60.000; 1%
Cardboard: 362.000;
8%

in commercial sector as well as the developments in sectors
that make various commodities.

Corrugated Board: 1.318.000; 31%

Sector has been developed by the packaging needs
of the products that are imported in their packaging to
replace the domestic products and the export potential
of domestic products grows in parallel with the improving

Figure 2: Turnover Volumes ($) and % Values
2006 Turnover Volume ($) ve % Values

packaging examples.

Wooden: $365.750.000; 7%
Glass: $470.050.000; 8%

The growth of the Packaging Sector in Turkey has
been boosted by legislation directed at protecting public
health and consumers.

2. Sector Scales
Turkish Packaging Sector, for which detailed information

When we look from the Foreign
Trade perspective, packaging
sector is one with a high level
of expor-tation in spite of an
import figure of 350  400
million dollars per annum
obtained from raw materials
and semi-products.
There is significant amount of exportation besides the
packaging that is exported with various commercial goods
made and sent abroad by manufacturing industries.
2006 figures have reached 1.567.000.000 $ according
to the raw data for December 2006 (Source: The ÝGEME 
Undersecretariat of the Prime Ministry for Foreign Trade
Export Promotion Center). It can be seen that in 2007,
the total packaging export exceeded 1.95 billion $ that
this increase is proportional to the improvement in the
overall market in Turkey. Rigid and flexible plastic packaging
covers almost $ 650 million with the percentage of 50%
of the total packaging export (between January and August
2007).
the other
hand,Progress
FIBC is also important segment
Figure 3:On
Packaging
Export
in plastic packaging with almost $ 300 million export
Packaging Materials Export 2001 - 2006 ($)
value in the first eight months of 2007.

Plastic:
$2.580.000.000; 46%

Metal: $512.500.000; 9%
Paper: $90.000.000; 2%
Cardboard: $543.000.000;
10%
Corrugated Board:
$988.500.000; 18%

shall be provided later in the report, has been developing
and expanding in connection to the general economy that
has a growing trend for the last five years.

4. General Structure of Sector

In general, it is either very difficult or even impossible
to obtain statistical data from the manufacturing industries
in Turkey. However, estimation can be made for the outline
of the size and the global position of the sector.
To this end, member information has been obtained
from the sector associations operating in the Turkish
Packaging Sector and then this production data has been
adapted to Turkish scale by comparing to their shares in
the sector. At the end of this study, the following
estimations have been made for the physical volume (in
weight) and financial volume of the Turkish Packaging
Sector.0
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As the table above suggests, although the Turkish
packaging sector includes various material groups and
various processes, it is a whole because of its functional
properties in spite of the differences when considered in
terms of the buyers and end users.
On the other hand, when packaging sector is considered
along with the products that it is commercially linked to,
there is an economy of about 135 billion $ because
packaging accounts for 2  5% (approx. 3.5%) of the

It is estimated that there are about 5,000 companies in
Turkey producing packaging materials. About 2,650 of
them have been determined during a catalogue study that
was made in 2006 by ASD  Packaging Manufacturers
Association in Turkey where the names obtained from local
chamber cata-logues in Turkey were called one by one for
confirmation. Confirmation work is in progress for address
and field of activity. The number is estimated to be higher
than the identified figure because there are companies
operating only in the packaging sector and others operating
in various sectors but receiving orders for packaging to
produce main or side products.
A major part of these companies are small and medium
 scale.

According to 2006 ISO (Istanbul Chamber of Industry)
Industrial Survey, 56 packaging producers are among the
top 1,000 companies in Turkey in terms of business volume.
Packaging sector companies mainly operate in Istanbul,
Izmir, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Ankara, Konya and Balikesir.
There are about 80,000  100,000 personnel employed
in this sector.
There is a high percent of qualified workforce in the
Packaging Sector where a relatively advanced production
technology is required.

more money to purchase these products and therefore
feeling less requirement for food and other ready-made
products have increased the demand for packaged products
on one hand and the requirement for advanced technology
packaging adapted to on-the-go lifestyle on the other
hand.
3. Changes in the number and structure of households,
smaller households and increasing number of working
women change the demands for processed and readymade food and for proper new packaging.

5. Elements Influencing the Sector

6. The Place of Turkish Packaging Sector in the World

Elements that influence the sector development can be
classified under three main headings:
a- Legal Environment
Currently, packaging sector is interested in four main
regulations.
1. Hygiene and toxicology regulations, including regulatory
decisions about companies that produce Food and
Substances that Contact with Food, which is shortly named
as Turkish Food Law.
2. Regulations about Packaging and Packaging Waste
Management.
3. Regulations about consumer protection, particularly the
formal properties of packaged products.
4. The EU studies about REACH (Registration, Evaluation
and Authorization of Chemicals) are on their way, although
not finalised as a regulation yet, because of chemicals
which are being increasingly used in production processes.
This matter is expected to have a significant place on the
legal agenda.
b- Economic Environment
1. Developing and expanding sales methods aimed at sales
without a seller in the distri-bution channels. In that
context, expansion of super/hypermarket chains both in
number and as geographical location has increased demands
for a higher number of general purpose packaged products.
Contrary to the situation in developed countries, in Turkey
only ¼ of retail trading is carried out through markets.
2. New sales and delivery methods, particularly developments
in catalogue sales and courier delivery, have positively
affected demand for packaging and packed products.
3. New packaging demands arise as new products start
to be produced in our country. The increasing number of
the types of processed food in food sector has led to new
demands. Even fresh fruit and vegetables started to be
placed in packs because packaging protects against impact
and therefore retards decaying.
4. The introduction of new materials and production
technologies shall change the quality of the sector on one
hand and cause increasing volumes with new outcomes
on the other.
c- Social Environment
1. As demographic changes and different segments are
recognised more and more, there are demands for packaging
aimed at buyer groups with different demographic properties.
2. Increasing living quality, making new products using
technological developments and working harder to earn

World Packaging Organization, where ASD is a member,
defines packaging as an indicator of welfare in developed
countries. The increase in the number and quantity of
packaged products is a very clear indicator of a qualitative
and quantitative increase in the share of industrial production
in the countrys GNP.
According to findings from WPO  PIRA research, in
the Western and Eastern Europe which covers 46 countries
including Russia, Ukraine, Georgia and Turkey, a population
of 803 million people consumed 180 billion dollars of
packaging, corresponding to 224 $ per capita. 392 million
population in Western European countries consumed 125
billion dollars of packaging, corresponding to 316 $ per
capita, but 410 million population in Eastern European
countries consumed 56 billion dollars of packaging,
corresponding to 135 $ per capita.
These figures are multiplied in developed countries
such as North America, Canada and Japan.
In Turkey, per capita consumption is estimated to be
72 $ in 2006 which is well below the above men-tioned
levels.
In spite of this relatively low consumption in Turkey,
Turkish Packaging sector is able to manufacture to meet
the needs of the EU and other countries in terms of
quantity and quality. 25% of exports are being made to
Germany, England and France which are the most selective
countries in the EU. They are followed by the USA and
Russian Federation orderly in the fourth and fifth place.
The fact that in 2007 we have exceeded $
1.250.000.000 makes us think that export figures shall
again increase more than 10% this year as compared to
the last.

7. Issues about the competitive power of Turkish
Packaging Sector
Education
In Turkey, there are 43 courses in the 11 departments of
39 universities. However, the literature written in Turkish
or translated into Turkish is so little that it is almost
limited to a single publication about food sector. This is
the result of the fact that although academicians have
been encouraged to make publications, there are not many
researchers and academicians working especially on
packaging. Those who give packaging-related courses
view the topic from the perspectives of Food, Forestry
products, Industrial and Graphic Design and Printing which
are their main areas of re-search.

We believe that it will be a useful reference to start
programs for granting minor degree through compulsory
courses that will be taken during graduate education or
in the senior year in a higher education institution (such
as ITU-Istanbul Technical University, METU-Middle East
Technical University which is multidisciplinary and is accepted by and related to international fields) and such
practice shall be an example for other academic institutions.
R&D
Research-Development Laboratories
In the Izmir Region of Turkish Standards Institute, there
is a well-equipped packaging laboratory which is only
active in the field of certifying conformance to standards.
This laboratory equipment should be moved to the city of
Istanbul which has an intense industrial and academic life
and be restructured to include the packaging sector in its
management in order to both meet the packaging related
requirements of TSE and be used for the other R&D work
of the sector.
TÜBÝTAK  MAM has been making research and
development work about food pack-aging in the Food
Institute. However, non-food packaging is not included.
A R&D project has been started by TURKONFED, ADFPackaging Associations Federa-tion and ASD-Packaging
Manufacturers Association. One of the innovation centres
es-tablished by clusters composed of related organisations
and institutions, which are expected to operate in 19
different locations and subjects all over Turkey, is about
the subject of packaging.
This project which is at the starting phase shall be
supported 50% by TÜBÝTAK funds. Besides the above
mentioned organisations, academic institutions, local
governments and particularly private sector industrialists
who will turn theory into practice are ex-pected to participate
in the project.
Implementation of laws
Laws do exist (Food Codex, etc.), but are not implemented.
For instance, although there are provisions stating that
food covered by the Food Directive (Codex) may not be
sold unpacked, many products including bread are delivered
to consumers unpacked neglecting hygiene and public
health and this practice is not punished. T h e r e a r e
problems related to EU harmonisation. Legislation about
packaging includes regulations that hinder the provision
and supply of raw materials. The amount of for-maldehyde
used as binding agent in the production of cardboard and
similar packaging materials and the rule that production
chips from rigid plastic packaging production may not,
even if uncontaminated, be used for food packaging are
examples of issues that were hot in 2007.
Preparation of a general data bank
Although various import and export analyses can be made,
sound and clear production figures cannot be calculated
and conclusions and directions can only be based on
estimates.
Therefore, the reliability of any decisions is based on how
close these esti-mates are to the actual values.
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In an industry that has a minimum volume of more than
4 million tons, it is highly important for operations to at
least be able to transfer data about basic capacity and
production. Work must be performed within TOBB to
establish a packaging profession category as soon as
possible and the companies that operate in that sector
can make it possible for the Istanbul Chamber of Commerce
to include packaging branch into the analyses that are
carried out every year and that shed light on the Turkish
Industry. On the other hand, the reliability of these analyses
shall be enhanced when Voluntary Non-Governmental
Organisations have access to data banks that are open to
Exporters Unions.
Information and solidarity bridges
An information and solidarity network should be established
within the sector using internet and other communication
media in order to avoid repetitive work and to make
references to global markets and help any possible
cooperation.
Turkish Packaging Industry Inventory
In an effort by PMA, the companies in Turkish Packaging
Industry are being listed for the entire country. Chamber
addresses, participants of all packaging fairs in Turkey
and addresses collected from the existing related address
catalogues are updated by making phone calls at intervals
of 3-6 months and are presented in CD format. Potential
buyers and Turkish manufacturers can meet more easily
and regularly by making this address and product list
more comprehensive and easily accessible through internet.
This will facilitate trading and contribute to the sector
development.
Trade Platforms
Trade platforms where both manufacturers and commercial
sector activities are pre-sented in the most comprehensive
and qualified manner and where buyers and supplier can
meet have important roles in sector development. Among
them, fairs have the most significant place. Although there
are various fair organisations, this activity is becoming
focused on Istanbul Packaging Fair. This fair which keeps
on developing with the support of sector associations has
its alternatives at local level only. On the other hand, the
existence of a single specialised fair in the country shall
provide the expected commercial benefit and efficiency.
This domestic trade platform and similar promotional
activities shall better continue as part of the efforts to
develop an organisational identity.
Organisational Identity
Turkish Packaging Industry should have a positive
organisational identity in both do-mestic and global
environments in order to increase the reputation of, demand
for and the starting bargaining power of our manufacturers
in global markets. Efforts are still made by only PMA using
limited resources within a narrow geography.
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The work of this organisation and the other voluntary
NGOs should be able to directly benefit from the funds
allocated to projects aimed at promoting Turkey in
international markets.

7. Organisation in Turkish Packaging Sector
As a result of the work performed in the last 3 years by
PMA  Packaging Manufacturers Association, vertical
organisation of our packaging sector including a vast
number of professional categories has been completed.
A. The Voluntary Non-Governmental Organisations that operate
in the packaging sector can be listed as follows.
ASD  Packaging Manufacturers Association
AMD  Packaging Machinery Manufacturers Association
ESD- Label Manufacturers Association
FASD  Flexible Packaging Manufacturers Association
ÝSOMDER - Ýstanbul Corrugated Cardboard Manufacturers
Association
KASAD  Cardboard Packaging Manufacturers Association
OMÜD - Corrugated Cardboard Manufacturers Association
SEPA  Rigid Plastic Packaging Manufacturers Association
TASÝAD  Tin Packaging Manufacturers and Businessmen
Association
TÜRKFIBKA  Big Bag Manufacturers Association (Passive)
B. Related associations that have their own sectors but do
important work in the area of packaging:
ASAD- Aerosol Manufacturers Association
BASEV  Printing Industry Education Foundation
CAMSIAD  Glass Recycling and Businessmen Association
ÇEVKO  Environmental Protection and Packaging Waste
Utilisation Foundation
EGEPLASDER  Aegean Plastic Manufacturers Association
KMO Aegean Branch  Chamber of Chemical Engineers
Aegean Regional Branch
PAGEV  PAGDER Plastic Research and Development and
Education Foundation and Plastic Manufac-turers Association
PÜD  Polystyrene Manufacturers Association
TALSAD  Turkish Aluminium Manufacturers Association
C. Organisations based on law
Packaging machinery manufacturers work effectively within
the Machine Sector in Middle Ana-tolia Exporters Union.
Paper and Cardboard Packaging work is being performed
within the Forestry Products subgroup of IIB- Ýstanbul
Exporters Union.
D. Vertical Organisation  Senior Organisations
Since 2006 organisations have become vertical in two
directions.
First of all, a Packaging Sector Assembly has been
established in order to find solutions to the packaging
sector issues and to hold regular meetings and
subcommittee work in TOBB although it is not considered
as a profession group in the chambers of industry within
TOBB.

A large number of TOBB Packaging Sector Assembly members
consist of representatives from Packaging Industry
Organisations who are either members or managers of
the above mentioned voluntary NGOs.
ASD, AMD, ESD, FASD, KASAD, OMÜD, SEPA, TASÝAD have
come together to establish Pack-aging Associations
Federation in 2006 and started to work actively since May
2007. In the Board of ADF- Packaging Associations Federation,
each subsector association represents its own sector at
the president level, coordinated by an independent packaging
manufacturer. ADF completed its vertical organisation in
2007 and joined TURKONFED and has obtained a board
membership. So, packaging sector has had a formal assembly
within TOBB on one hand and has become a sector with
an organisation that may be represented at the highest
level suggested by the law of associations in Turkey in
the Voluntary Non-governmental Organisations on the
other.
E. International Organisations
In the packaging private sector, there is limited participation
in international efforts and or-ganisations aimed at saving
resources by reducing repeated work. The reported efforts
are as follows: OMÜD is a member of European Federation
of Corrugated Board Manufacturers FEFCO; KASAD is of
European Cardboard Manufacturers Association ECMA, ESD
is of International Federation of Self-adhesive Label Industry
FINAT and PAGEV&PAGDER is of associations with members
among European level Plastic Manufacturers such as EuPC
and PlasticsEuropa. ASD is a member of WPO-World Packaging
Organisation, IAPRI (International Association of Packaging
Research Institutions), ICPP (International Confederation of
Plastic Packaging Manufacturers  but is exclusively involved
in the transportation of dangerous goods) because of the
lack of a comprehensive organisation that covers all areas
of packaging sector.
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Plastikler

Foto Muhabir: Ebru Kocamanlar, K-2007 fuarýnda çekilmiþtir.

Özet

Küresel vizyon, anýnda iletiþim, altyapý, konut, yol,
telekomünikasyon, enerji ve su þebekesi ihtiyacýnýn
artmasý gibi nedenlerle önümüzdeki on yýlda dünyada
önemli deðiþiklikler olacak.
Ýçinde bulunduðumuz yüzyýla girerken, dünyada
önemli deðiþiklikler meydana gelmeye baþladý ve bu
deðiþim hala devam ediyor. Olaðandýþý zamanlardan
geçiyoruz. Bu bir kriz deðil, uzun süren, çoðu zaman
tahammülü güç, 1977  2007 arasý otuz yýldýr
belirsizliðini koruyan, tarihi ölçekte çok kýsa olan,
büyük bir deðiþim. Dünya deðiþiyor, hayat deðiþiyor.
Hýzýmýz deðiþiyor.
 On beþ yýldan az bir süre içinde küresel hale
gelen; birçok bölgede demokratik yönetim biçimlerine
geçilmesi gibi artý bir deðer getiren dünya deðiþikliði.
 Son yüzyýl içinde meydana gelen yeni hýzlý
ulaþým saðlayan ama daha güçlü ve daha evrensel
bir etki doðuran bir yenilik olarak, bilgiye ve diðer
insanlara neredeyse anýnda eriþim imkaný saðlayan
telektronik dünyanýn oluþmasýyla beraber yaþam
modellerinin deðiþmesi.
 Farklý hýzlarda deðiþim. Avrupanýn geliþmesi
yüzyýl sürdü. ABDninki elli, Japonyanýnki yirmi beþ
ve geliþen ülkelerin en aktifleri de yakýn zamandaki
engellere ve krizlere raðmen on ile on beþ yýl içinde
pulluktan bilgisayara geçti.
Bu moment insanoðlu için önemli bir olaydýr.
Rönesanstan ve Sanayi Devriminden bile önemlidir
ama bu sefer hemen göze çarpmakta ve çok daha
hýzlý meydana gelmektedir.
Katý halde bulunan tüm polimerleri 1960 yýlýndaki
8 milyon tonluk kapasiteden, 1997 yýlýnda 120
milyon tona çýkaran ortalama % 7,5lik yýllýk büyüme
oraný devam ederek, % 5 gibi daha ýlýmlý bir yýllýk
oranla 2007 yýlýnda 210 milyon tonu aþacak ve 2020
yýlýnda 400 milyon tona ulaþacak.
Bu konu çok geniþ kapsamlýdýr. Bu yüzden çok
kýsa süre içinde biraz perspektif verebilmek için dört
bölüme ayýrdýk:
1. Dünyadaki ekonomik manzara.
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2. Dünyanýn baþlýca ülkelerinde ve bölgelerindeki
plastik tüketimi.
3. Tek kullanýmlýk ürünlerin, dayanaklý mallarýn,
altyapý sorunlarýnýn (inþaat) ortaya çýkmasýyla birlikte
plastik piyasalarý.
4. Tahminler ve uzun vadeli eðilimler, 19601997, 1997-2020.

Dünyadaki Ekonomik Manzara

Hatýrlatýcý bir zemin hazýrlamak için, dünyanýn baþlýca
bölgelerindeki nüfus ve gelir miktarlarý karþýlaþtýrýldý.
Rakamlar, Nisan 1998de yayýnlanan ve dolar cinsinden
1996 rakamlarýný içeren ve yerel para biriminde
dolara göre meydana gelen deðiþiklikler dolar cinsinden
gayri safi milli hasýlayý büyük ölçüde etkilediði için,
bu yöntemin tuzaklarýný da barýndýran Dünya Bankasý
Kalkýnma Göstergelerinden alýndý.
Plastik tüketimi ile ortalama gelir düzeyi arasýnda
doðrudan baðlantý var gibi görünmektedir ki ham
plastik tüketimi endüstriyel faaliyetin ve göreceli
zenginliðin bir göstergesi olduðu için bu gayet
normaldir. Bu durum, kiþi baþý ortalama gelir ile
dönüþüm (konverting) endüstrilerinde tüketilen ham
plastik anlamýna gelen kiþi baþý plastik tüketimi
arasýnda log-log ölçeðinde korelasyon kurulan bir
grafik ile gösterilmiþtir.
Genel kural olarak, ortalama GSMHnin kiþi baþý
15.000 dolar ve daha fazla olmasý 60 kgdan fazla
plastik anlamýna gelirken, ortalama GSMHnin 2.500
dolar ya da daha az olmasý ortalama plastik
tüketiminin kiþi baþý 15 kgdan az olduðunu gösterir.
Kuþkusuz bu çok yaklaþýk bir deðerdir, çünkü kiþi
baþý plastik tüketimi son tüketicinin tüketim düzeyini
deðil endüstriyel faaliyetin derecesini ölçer.

Dünyada Plastik Tüketimi

Plastik benzersiz özellikleri sayesinde baþarýlý bir
geçmiþe sahiptir. Ýþin özü þudur ki bu polimerleri
oluþturan çeþitli moleküllerin neredeyse sonsuz
sayýdaki kombinasyonuyla plastikler gerçekten
mucize malzemelerdir.

Plastiðin baþlýca özelliði, fazla çarpýcý olmayan
ama tümünün sinerjisiyle birçok uygulamaya deðer
katýlan çok sayýda özelliðin bir bileþimini sunmasýdýr.
Plastiðin en önemli özelliklerinden biri ayný zamanda
hem esnek camsý hem de þeffaf metalimsi
olabilmesidir.
Bu makaledeki plastik tanýmý sadece katý haldeki
plastikleri içermekte, boyalar, yapýþkanlar, baðlayýcýlar
ve benzeri yerlerde kullanýlan sývý haldeki tüm
polimerler hariç tutulmaktadýr.
Yirminci yüzyýlýn baþýndaki baþlangýcýndan bu
yana dünyadaki toplam plastik üretimi/tüketiminin
ortalama yýllýk büyüme oraný % 15 olmuþ, ya da her
on yýlda iki katýna çýkmýþ ve 1975 yýlýnda bu eðilim
ilk petrol þokunda kýrýlarak, Asya ve Latin Amerikada
üretim ve tüketim yapan yeni ülkelerin de iþin içine
girmesine raðmen ayný yüksek büyüme oranýna bir
daha asla ulaþýlamamýþtýr. Plastiðin ortalama yýllýk
büyüme oraný 1955 ile 1974 arasýnda % 15, daha
sonra 1975 ile 1998 arasýnda ise %5 idi.

Plastiðin Üretildiði/Tüketildiði Baþlýca Yerler ve
Ülkeler
Batý Avrupa ve ABDde plastik tüketimi daima aþaðý
yukarý ayný olmuþ, her birinde yaklaþýk 30 milyon
ton katý plastik tüketilmiþtir. Japonyada rakam
bunun yarýsýnýn biraz altýndadýr, böylece üç önemli
bölgenin tamamý dünyadaki toplam tüketimin yaklaþýk
üçte ikisinden sorumlu olmaktadýr. Ancak, 1997
krizinden önceki zengin Asya baþta olmak üzere
diðer ülkelerdeki ve bölgelerdeki büyümenin daha
çabuk olmasý nedeniyle bu pay hýzla azalmaktadýr.
Bu bölge tahminleri ile ilgili çarpýcý gerçeklerden biri
Batý dünyasýnda plastik tonajý bakýmýndan görülen
göreceli düþüþtür. Bu üç bölge olan Batý Avrupa, ABD
ve Japonya:
 1974 yýlýnda dünyadaki plastik tüketiminin %
75ine
 1985 yýlýnda % 70ine
 1997 yýlýnda % 62sine karþýlýk geliyordu ve,
 2007 yýlýnda % 52sine

* 2020 yýlýnda yaklaþýk % 40ýna karþýlýk gelecek.

Plastik Piyasalarý ve Uygulamalarý

Baþlýca sanayi uygulamalarý, ambalaj, inþaat, elektrik
endüstrisi/elektronik, ulaþým, tarým ve tüketim
ürünleri arasýnda daðýlmýþ standart plastik tüketimi
yerine, çevre konusu her yerde konuþuldukça,
önümüzdeki yýllarda baþka bir analiz giderek önem
kazanmaktadýr. Bu da plastiklerin ömründeki farklýlýktýr,
þöyle ki:
Tek kullanýmlýk ürünler, bir yýldan az ömrü vardýr,
tüm ambalajlarý, tek kullanýmlýk ev araçlarýný, týbbi
ürünlerin çoðunu, hazýr gýda için olan ürünleri içerir.
Dünyadaki toplam tahmini miktar 55 milyon ton
plastiktir.
Dayanýklý mallar, üç ile on beþ yýl arasý veya daha
fazla ömrü vardýr, cihazlarý, görsel-iþitsel aletleri,
bilgisayarlarý, telekomünikasyon araçlarýný, mobilyayý,
oyuncak ve spor malzemelerini, otomotivi, diðer
araçlarý, sanayi ekipmanýný içerir. Dünyadaki toplam
tahmini miktar 40 milyon ton plastiktir.
Altyapý, yirmi yýldan uzun ömrü vardýr, borularý,
bina ve imar uygulamalarýný, elektrik daðýtýmýný,
telekomünikasyon araçlarýný içerir. Yaklaþýk 30 milyon
ton plastiktir.

ve PET daha çok ambalajlarda ve kýsa ömürlü ürünlerde
kullanýlýr.
Yeni geliþen bütün ülkelerde, bazen sanayileþmiþ
ülkelerde zaman içinde meydana gelen ara adýmlar
atlanarak en umut verici perspektifler tüm plastik
uygulamalarýnda bulunabilir. Örneðin:
Ambalaj
Geliþmekte olan ülkelerde mahsulün daha büyük
bölümünü kurtarabilmek için dökme türde daha fazla
ambalaj acil bir ihtiyaçtýr.
Kýsa ömürlü tek kullanýmlýk ürünlerde de geliþme
olacaktýr. Modern daðýtým kanallarý, süpermarketler,
geliþen dünyada hala az sayýda olduðundan birim
tüketici ambalajý fazla yoktur. Metal, cam, kaðýt,
mukavva gibi geleneksel malzemelerden plastikle
deðiþtirilebilecek olan da pek yoktur. Birim tüketici
ambalajlarýnda meydana gelmesi beklenen geliþmeler
sonucunda, sýfýrdan baþlanarak kestirme yoldan
doðrudan plastik çaðýna geçilebilir.

Baþlýca Plastiklerin Uygulama Alanlarý

Baþlýca plastiklerin ana uygulamalarý genel olarak
tüm alanlarda aynýdýr.
PVC en çok inþaatta ve imar iþlerinde dayanýklý
ürünler ve altyapý uygulamalarý için kullanýlýr.
Mühendislik plastiði ve ABS en geniþ anlamda
otomotiv ve elektrik endüstrisinde kullanýlýr, aletler,
telekomünikasyon, radyo-TV, vb. dahil.
PVC, PP ve PA (naylon) olarak bilinen üç plastik
joker olarak kabul edilebilir ve en geniþ uygulama
alanýna sahiptir.
PP ticari mallarda kullanýlan plastiklerin en çok
yönlüsü ve en hýzlý büyüyenidir. Bazý uygulama
biçimleri olgunlaþmýþ olmakla beraber, fiyat, düþük
yoðunluk ve yeni bir plastik olarak daha pahalý
plastiklerin yerini alabilme olasýlýðý gibi avantajlarý
nedeniyle hala büyük bir büyüme potansiyeli vardýr.
Büyük tonajlý ticari mal plastikleri olan PE, PS

Ambalajýn geleceðinde sert (rijit) ambalajlar
yerine daha basit ve daha ucuz ambalajlar, filmler
ve poþetler yatmaktadýr. Asyada OPP, PET, PE filmlere
çok büyük yatýrým yapýlmaktadýr. Asya ve Hindistanda
son üç yýlda ondan fazla yeni PET film tesisi iþlemeye
baþladý ve su ve diðer sývýlar için torba yapýmýnda
orijinal uygulamalar var.
Alkolsüz içecekler ve su için PET þiþe tüketiminin
yýllýk büyüme oraný Latin Amerikada % 20den fazla

olup miktar olarak 1997 yýlýnda yarým milyon tona
ulaþtý ki bu da Avrupadaki tüketimin yaklaþýk %
50sidir.
Bina Yapýmý
Plastiklerin hafiflik, yüksek fiyat/performans oraný,
ahþap gibi nadir bulunan geleneksel malzemelerden
tasarruf saðlama, kolay iþlenme ve montaj imkaný
gibi özelliklerinin kullanýldýðý uygulamalar her yerde
vardýr ve bunlar geliþen ekonomilere yeni ve orijinal
çözümler getirebilir.
Örneðin, PVC profil ve siding tasarýmlarý, az
bulunan ve pahalý olan bazý ahþap malzemeler için
iyi bir alternatif olabilir. Asya ülkeleri, Endonezya ve
Hindistan PVC ve % 25 alümina atýðýndan kýrmýzý
çamur olarak bilinen mükemmel bileþimler yaparak
kil renginde, saðlam ve ucuz olan hafif tabaklar
üretti.
Kuzey Avrupada PVC pencere profili talebi
azaldýkça, güneyde, örneðin Türkiyede yeni talepler
doðmakta, yeni tasarýmlar ve kavramlar, akrilik renkli
laminatlar yapýlmaktadýr.
Ýnþaat altyapýsýnýn hala emekleme döneminde
olduðu geliþmekte olan ülkelerde, boru sektöründe
de büyüme görülmektedir. Örneðin, Þanghayda yeni
spesifikasyonlara göre kanalizasyonda PVC boru
kullanýlmalýdýr. Sadece bu büyük þehirde yýllýk PVC
boru talebi þu anda 30.000 tondur.
Elektrik Endüstrisi, Cihazlar
Dünyanýn yarýsýnda sýfýrdan elektrifikasyon þebekesi
yapýlmalý ya da olanlar iyileþtirilmelidir. Önümüzdeki
on yýl boyunca ve daha sonra da elektrik kablolarýna
büyük talep olacaktýr.
Geliþen dünyada mobil telefonlara hýzlý yatýrým
yapýlmakta ve telektronikteki son geliþmeler de daha
aðýr telekom altyapýlarýnýn ara aþamalarýný
köprülemektedir.
Hindistanda cihaz sanayi harcanabilir gelire
sahip yeni orta sýnýfýn ilk ihtiyaçlarýný karþýlamak
üzere maksimum kapasite ile çalýþmaktadýr. Bu
geliþme ellili yýllarda Avrupada meydana gelen
geliþmeye benzer ama üç kat daha büyüktür.
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Dosya

Brezilya zaten üçüncü dünyanýn televizyon
üreticisi olup tüm telektronik mallar için çok büyük
potansiyeli vardýr ve mühendislik plastiði ihtiyacý da
giderek artmaktadýr.
Otomobil Endüstrisi
ABD 2007  2010 döneminde hala en büyük otomobil
üreticisi olacak, bunu Japonya takip edecek, ardýndan
Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan gelecektir.
1997 yýlýnda yaklaþýk 50 milyon adet olan
dünyadaki araba üretimi 2015 yýlýnda 100 milyon
adet olacak, önümüzdeki on beþ yýlda da genel olarak
1,5 milyar araç üretilecektir ki bu rakam yüzyýl
önceki baþlangýcýndan itibaren araba endüstrisinde
üretilmiþ olandan bile fazladýr.
Avrupada zaten araba baþýna ortalama 100
kgdan fazla olan plastikler sürekli yeni uygulama
alanlarý bulmakta ve mevcut olanlarda mükemmele
doðru gitmektedir. En çok ümit veren geliþmelerden
biri de farlarda PC kullanýlmasý olup 2003 yýlýna kadar
Avrupada yapýlan araçlarýn tamamýna takýlacaktýr.
Kaputun altýndaki mühendislik plastiklerinin baþarýsý
da giderek artmakta ve cesur tasarýmlar yapýlmaktadýr.
Uzun zaman önce geliþtirilen ve PAdan yapýlan emme
manifoldu mükemmel hale gelmiþtir ve birkaç yýl
içinde geleneksel alüminyum olanýn yerini alacaktýr.

Otomobil karoseri metalin en son kalesidir ama
plastikler tarafýndan fethedilmektedir. PPE/PA
(polifenilen eter/poliamid) alaþýmlarýndan yapýlan
yeni çamurluklar Avrupadaki bazý araba modellerinde
baþarýlý olmuþtur. Otomobil karoserinde metalin sonu
henüz gelmedi, ama otomobil endüstrisi bu piyasadan
daha fazla yararlanmak istiyor.
Tarým
Tarýmda plastik uygulamalarý geliþen büyük ülkelerde
çok önem kazanacaktýr. Çin zaten tarýmda kullanýlan
filmler için 600.000 ton gibi bir rakamla en büyük
pazardýr. En azýndan buna eþit bir potansiyeli olan
Hindistan hala bu düzeyin çok gerisindedir.
Bu astropikal bölgelerde tarýmda kullanýlan
filmler sade ve basit olup genellikle küçük yerel
firmalar tarafýndan karþýlanýr. Yüksek performanslý
filmlere, iyileþtirilmiþ üretim tekniklerine, mahsul
korumaya, seralara, barakalara olan ihtiyaç giderek
artacaktýr.
Genel olarak, sanayileþmiþ ülkelerdeki tüm
plastik uygulamalarý geliþmekte olan ekonomilerde
de kat kat fazla miktarlarda olacak, geleneksel
malzemelerin tüm ara aþamalarý atlanarak en son
çýkan plastik çözümler tercih edilecektir.

Tahminler
Plastik endüstrisinde 1955 ile 1975 arasýnda yýlda
% 15 ile görülen ile geliþme ve çeþitlenme üç aþamalý
bir baþlangýcý temel almýþtý:
 Batý dünyasýnýn savaþtan sonra ekonomik olarak
hýzlý büyümesi
 Yaþam, konut, araba ve alet standardýnýn
yükselmesiyle beraber yeni dayanýklý mallara yapýlan
ilk yatýrým
 Endüstrinin yoðunlaþtýðý ve karar verici kiþilerin az
olduðu gýda ambalajýnda olduðu gibi geleneksel
malzemelerin yerini bazen neredeyse bir gecede
plastiðin almasý.
Son otuz yýl içinde Batý dünyasýnda, plastik
talebi birbiri ardýna büyümeye yol açan dalgalar
þeklinde bazý hýzlý geliþmelerle körüklendi. Tarihsel
olarak yazarsak:
1960  1974 arasý,
PVC borular, genel ambalaj için PE film, aðýr çuvallar,
EPS izolasyonu, sert ve þiþirme kalýplama yöntemi
ile üretilen ambalajlarýn baþlangýcý
1975  1985 arasý,
PVC ve PE þiþirme kalýplama ile üretilmiþ kaplar, PE
kasalar, PVC pencere profilleri, araba döþemeleri ve
gösterge paneli, cihaz muhafazalarý, PS tepsiler ve
fincanlar, telekomünikasyon altyapýsý
1986  1995 arasý,
Arabalarda ve elektrikte kullanýlan mühendislik
plastikleri, telektronikte ABS, görsel-iþitsel cihazlar,
aletler, OPP film, streç film, fleksýbýl (esnek) ve sert
(rijit) ambalaj için bariyer malzemeleri, PET þiþeler,
arabalarda kaput altý uygulamalar, aküler, benzin
depolarý.
Ve 1990  1995 arasý ekonomik yavaþlamaya
raðmen yukarýdaki uygulamalarda süregelen geliþmeler.
1996  2000 arasý,
 Özellikle poliolefinlerde metalosen katalizörlerle
üretimin etkisi,
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 PEN (polietilen naftalat) gibi yeni polimerlerin
piyasaya sürülmesi,
 PC (polikarbonat) ve PBT (polibütilen teraftalat)
talebinin artmasý, bunlarýn mühendislik plastikleri
sýnýfýnda poliamidlerin önüne geçme olasýlýðý,
 PPE/PA gibi bazý mühendislik plastiði alaþýmlarýnýn
büyük otomotiv parçalarýnda, çamurluklarda, vb.
yerlerde baþarýsý,
 Yeni bariyer malzemelerine, SiOx (silisyum oksit)
kaplamalara, PVOH (polivinil alkol) ve diðerlerine
duyulan aktif ilgi,
 Doðada ayrýþabilen plastiklerin tekrar gündeme
gelmesi.
Baþka birçok örnek verilebilir. Bu geliþmeler
otuz yýl sürdü, sayýca artýþlar oldu ve yavaþ yavaþ
çeþitlenerek daha deðerli uygulamalara geçildi.
Tahminlerdeki anahtar, dünyadaki yeni pazarlarda
plastik medeniyetinin yükselerek önümüzdeki on yýl
ve sonrasý için umut veren bir sinerji oluþturmasýndan
büyük destek gören yeni dalgalarýn, yeni
plastiklerdeki geliþmelerin ve yeni uygulamalarýn
keþfedilmesidir.

Geliþen Dünyada Plastik Talebinin Artmasý

Bu geliþme, Batý dünyasýnda olduðu gibi aþaðýdakileri
temel almalýdýr:
 Yýlda ortalama olarak % 5  7 ile, Çinde % 10un
üzeri ve zengin dünyada % 3ün altý arasýnda deðiþen
genel ekonomik büyüme.
 Gerekli altyapýlarýn, binalarýn, elektrik þebekesinin,
su þebekesinin, kanalizasyonun, sulama ve

telekomünikasyon sistemlerinin kurulmasý.
 Mahsulü korumak ve daðýtýmý iyileþtirmek için tarým
ve ambalajda temel ihtiyaçlarýn karþýlanmasý.

2020de Dünyadaki Plastik Tüketimi Tahminleri

Gelecekteki plastik talebi hem geliþmiþ ekonomilerin
belki daha yavaþ olan ama çok büyük miktarlarý
temel alan devamlý talebinden hem de geliþmekte
olan ülkelerdeki son otuz yýlýn tekrarý olan talep
birikiminden destek alacak ve en son geliþmeler tam
manasýyla kullanýlmaya baþlanacaktýr.
Semi-log grafiðinde, 1960 ile 2020 yýllarý
arasýndaki 60 yýllýk süre içinde geçmiþteki ve
gelecekteki plastik büyüme oranlarý görülmektedir.
Dört ana plastik kategorisinden birinin mertebesinde
hafif bir deðiþiklik olmasý, yani grafikteki log
döngülerinin kaymasý bu kadar uzun sürmektedir.
Ayrýca, mühendislik plastiklerinin en dinamik
olanlarýndan hiçbiri 2020 yýlýna kadar ticari mal
plastiði statüsüne ulaþmýþ olmayacaktýr.

küçülmesi buna eþlik ediyor.
Batýdaki zenginlerce yaygýn olarak yapýlan hata,
küresel ekonominin yüz milyonlarca insan için daha
yüksek bir yaþam standardýna hýzla ulaþacaðýný ve
bununla beraber talebin artacaðýný algýlayacak kadar
hayal gücünün olmamasýdýr. Yoksullarýn sonsuza
kadar yoksul kalmayacaðýný unutmayýn.
Yeni polimerlerde, karýþýmlarda, bileþimlerde ve
uygulama geliþmelerinde yenilikçi olmak yetmez.
Bugün, bütün bunlar hýzla geniþleyen bir dünyada
meydana gelmektedir.
Dünyada Plastik Üretimi/Tüketimi (1000 ton)

Ticari
polimerler
Mühendislik
polimerleri
Özel
polimerler
Kompozitler
Toplam

1960 1974

1979

1989

1997

2007

2020

Büyüme Büyüme
1960-97 1997-20
7.000 43.000 60.000 85.000 120.00 195.000 350.000 8 %
4,8 %
50

600

900

2.000

4.000

7.000

17.000

126 %

6,5 %

3

25

40

100

150

350

1.200

11,1 %

9,5 %

0
0
1
15
50
100
430
24 %
8.000 48.000 50.000 90.000 125.000 210.000 380.000 12,7 %

10 %
5%

Dünya Plastik Üretimi/Tüketimi (1.000 ton)

Sonuçlar

1999 yýlýnda, yüzyýl öncesine paralel bir düþünce
vardý, çünkü 20. yüzyýla damga vuran tüm yenilikler
o tarihte yeni yeni filizleniyordu, otomobiller, elektrik,
telefonlar ve sonra uçaklar.
Bugün, bilgi teknolojisindeki ve yaþam
bilimlerindeki yeni atýlýmlarýn kapsamý ve nasýl
geliþeceði iyi ve kötü yönleriyle beraber kýsmen
görülürken, küreselleþme ve ekonomik boþluklarýn

Plastik Tüketimi ve GSMH (1996 yýlý rakamlarý)

Hazýrlayan: Françoise Pardos, Pardos Marketing
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