Araþtýrma
Kaynak: Emballage 2008 Fuarý Yayýnlarý, Kasým 2008

Fransýz Ambalaj Endüstrisi Üzerine Bir Araþtýrma

Amballaj Gözlemevi "Observatoire de l'Emballage" tarafýndan, Fransada bulunan ambalaj kullanýcýsý çeþitli
sektörlerin pazar eðilimleri ve geleceðe bakýþ açýlarýný yansýtmak amacýyla hazýrlanmýþ olan aþaðýdaki araþtýrma,
2008 senesi baþýnda, 378 sanayi çalýþaný (238 alýcý ve 140 tedarikçi) arasýnda yapýlmýþtýr. O dönemde, hem
tedarikçilerin hem de alýcýlarýn orta vadede üretimleri konusunda iyimser olduðu anlaþýlmaktadýr.

Farmasötik ve kozmetik / parfümeri sanayileri
büyüyen temel sektörler - bu durum 2005te
kaydedilen eðilimi doðrularken, hemen
arkasýndan takip edilen gýda ve içecek
sanayilerince yakýndan takip edilmektedir.
Büyüme otomotiv, havacýlýk ve sermaye mallarý
sanayilerinde daha az olacaktýr.
Genel olarak alýcýlar - özellikle güzellik / saðlýk,
gýda ve tüketici mallarý sanayilerindeki alýcýlartedarikçilere göre üretimleri açýsýndan daha
iyimser görünmekteler. Alýcýlarýn % 59u ve
ambalaj imalatçýlarýnýn %49u saðlýk /
farmasötik sektöründe büyüme öngörüyor;
alýcýlarýn % 58'i ve imalatçýlarýn % 45'i
kozmetik sektöründe büyüme bekliyor;
alýcýlarýn % 57si ve imalatçýlarýn % 45i gýda
sektöründe büyüme (sývý ürünler hariç)
öngörüyor.
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Bununla birlikte gýda sanayisi ambalaj
imalatçýlarý ve makine imalatçýlarý açýsýndan
birincil pazar olmaya devam ediyor; sývý
olmayan gýda makineleri imalatçýlarý açýsýndan
baþlýca büyüyecek sektördür.
Kaðýt ve karton en yaygýn kullanýlan malzeme
olmaya devam ederken, plastik en güçlü
büyüme potansiyeli göstermektedir.
Kaðýt - karton en büyük ambalaj pazar payýný
oluþtururken (hacimsel olarak satýn almalarýn
% 45i), plastikler orta vadede en güçlü satýn
alma potansiyeli gösteriyor (görüþülen alýcýlarýn
% 60ý plastik alýmlarýný artýrmayý düþünüyor),
ardýndan kaðýt-karton (% 46 artýþ) ve cam
(% 36 artýþ) gelirken, metal ve ahþap sabit
kalacaktýr açýklamasý yapýlmaktadýr.
Yine ayný dönemde, plastik ambalaj
imalatçýlarýnýn % 82'si üretimlerinde artýþ

bekliyordu.
Hem alýcýlar hem de tedarikçiler ihracatta geliþme
bekliyorlardý.
Alýcýlarýn büyük bir bölümü (% 58) ihracat
faaliyetlerinin artacaðýný düþünüyordu. Ýhracat
ülkeleri genel olarak Avrupa Birliði ülkeleri
olarak kalacaktýr: Almanya birinci sýrada yer
alýrken, Ýngiltere, Belçika, Ýspanya ve Ýtalya
ardýndan gelecektir. Avrupa dýþýndan ABD ve
Çin büyüyecek temel pazarlardýr. Tedarikçilerin
büyük bir bölümü de ihracat potansiyelleri
konusunda iyimser. Ambalaj imalatçýlarý Avrupa
(% 58), Magrep (Cezayir, Libya, Moritanya,
Fas ve Tunus), ABD, Asya ve Rusya üzerine
odaklanmýþtýr. Metal, kaðýt - karton ve
komplike ürün imalatçýlarý ihracatlar konusunda
en iyimser olan kesimdir.

Makine ve ekipman imalatçýlarýna göre þiþeleme
hatlarý ve hat sonu ekipmaný en çok ihraç
edilecek olan malzemeler. Bunlarýn % 45i için
en dinamik bölge Avrupa iken ABD ve
Kanadanýn yaný sýra Magrep ülkeleri, Hindistan
ve Güney Amerika da önemli bir potansiyel
sunuyor.
Çinin önemi giderek artsa da pazar büyük
ölçüde Avrupalý kalacak.
Ambalaj alýcýlarý ambalajlarýný büyük ölçüde
Fransa (% 55), Ýtalya (% 10), Almanya (%

6) ve Çinden (% 5) almaya devam ediyor.
Almanya ve Ýtalyanýn makine ve ekipman
tedariki açýsýndan en önemli rakipler olduðu
belirlenmiþtir. Bunlarýn ardýndan Ýspanya
gelmektedir.
Tedarikçiler marjlarýný sabitlemekte zorluk
yaþadýlar.
Yýllarca proses öncesi (malzeme fiyatlarý) ve
proses sonrasý (perakende sanayisinden gelen
baský) yoðun baskýlara maruz kalan ambalaj

imalatçýlarý 2006da iþletme kar marjýnda
bozulma yaþadý (% 40ý) ancak bazýlarý (%
31) marjlarýnýn arttýðýný belirtti. Kaðýt - karton
sektörü plastik sektörüne göre daha az
olumsuz yönde etkilendi, metal sektörü sabit
kaldý. Makine ve ekipman imalatçýlarý açýsýndan
eðilim daha çok istikrar yönünde oldu (%
46,5i 2006da istikrarlý bir marj beyan etti).
Satýþ fiyatý orta vadede ambalaj imalatçýlarý
açýsýndan iþletme üzerinde en büyük etkiyi
yaratacak ekonomik etmendir, ardýndan
malzemeler gelir. Ýþçilik maliyetleri de önemli
bir faktör gibi gözükürken, enerji sýralamanýn
en altýnda yer alýr.
Ekipman imalatçýlarý Ar-Geye odaklanýyor.
Ar-Ge ve tasarým ekipman imalatçýlarý
tarafýndan deðinilen temel geliþme yollarý.
Müþteri sektörlerinin çeþitlendirilmesi ikinci
sýrada gelirken (2005te büyük bir çoðunluk
tarafýndan belirtilen bir strateji), yeni ülkelerde
ortaya çýkmak üçüncü sýrada yer alýyor.
Fransada istihdam orta vadede sabit kalmalý,
hatta yükselmelidir. Yatýrýmlar ambalaj
imalatçýlarý açýsýndan artacak (% 70,5),
makine imalatçýlarý açýsýndan sabit kalacaktýr
(% 51).
Sürdürülebilir kalkýnma yenilikçi ambalaj
etmenleri arasýnda birinci sýradadýr.
Hem alýcýlar hem de imalatçýlar açýsýndan
sürdürülebilir kalkýnma ve eko-tasarým ambalaj
sanayisinde yeniliðe yol açacak temel
etmenlerdir, bunlarý yönetmelikler ve
standardizasyon (özellikle alýcýlar arasýnda),
tüketici alýþkanlýklarý ve perakendecilik
yöntemlerindeki deðiþiklikler izler.
Tüketici artan bir rol oynayacaktýr.
Tüm ambalaj uzmanlarý tüketicilerin ambalaj
üzerinde artan bir etkisi olacaðýný kabul
ediyor. Malzeme üreticileri de ambalajla iliþkili
sanayilerin geliþiminde önemli bir rol
oynayacaktýr. Perakendeciler, özel etiketler
ve markalar ardýndan gelirken, kamu
yetkililerinin ve tasarým ajanslarýnýn rolü biraz
artmaktadýr.
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Ýlaç Ambalajý
Sektörü
ve Bazý
Düzenlemeler

Ýlaç sektörü ambalaj sektörünün üçüncü büyük
ve özelleþmiþ pazarýný oluþturmaktadýr.
Ýlaç ambalajlarý, ambalaj sektörünün en büyük
üçüncü pazarýný oluþturmaktadýr. Avrupa
ambalaj sektöründe ilaç ambalajlarý %5 ile
gýda ve içecek ambalajlarýndan sonra gelen
en büyük pazardýr. Bu pazarýn ambalaj sektörü
için en önemli özelliði sektörünün özelleþmiþ,
niþ pazarýný oluþturmasýdýr. Ýlaç ürünleri bilinen
diðer ana tüketici ürün gruplarýndan birçok
konuda farklýlýk göstermektedir. Ýlaç pazarý
yönetmelik ve kanunlar ile düzenlenen ayrýca
tüketimin büyük kýsmýnýn son tüketici
tarafýndan deðil de saðlýk profesyonelleri
tarafýndan belirlendiði bir sektördür. Çünkü
eczacýlýk ürünleri genellikle lüks ürünler olarak
deðil insan saðlýðý açýsýndan oldukça önemli
ürünler olarak görülmektedir. Ayrýca diðer
endüstrilere kýyasla ekonomide gerçekleþen
ani dalgalanmalara karþý nispeten izole bir
sektördür. Herhangi bir ekonomik kriz yaþansa
bile hastalar ilaçlara ihtiyaç duymaya devam
etmekte ve ilaç sektörü bu tür krizlere karþý
ayakta kalabilmektedir.
Dünya ilaç sektörü liderlerine bakacak
olursak 8 büyük ilaç üretimi yapan ülkeyi
þöyle sýralayabiliriz: Amerika, Japonya,
Almanya, Fransa, Ýngiltere, Ýtalya, Çin ve Ýsviçre.
Bu 8 ülke ilaç ambalajý pazarýnýn %80ini
elinde bulundurmaktadýr. 2003-2004 yýlý ilaç
ambalajý tüketimi artýþý % 11,4 iken bu hýzlý
yükseliþ þu an özellikle Amerika ve Avrupa
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pazarýnda düþüþe geçmiþtir. Bununla birlikte,
Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin gibi
geliþmekte olan piyasalarda büyüme hýzlýdýr.
2011 yýlýnda dünya ilaç ambalajlarý talebi %
5.9 luk büyüme ile 21 milyar Euroyu aþmasý
beklenmektedir. Þu an Batý Avrupada ilaç
ambalajý rakamlarý %4.5 büyüme ile 6.8
milyar Euroyu ve Doðu Avrupada ise %4.1lik
büyüme ile 521 milyon Euroyu bulmaktadýr.
Ýlaç Ambalajý Pazarýndaki Deðiþimler
Ýlaç ürünlerinde en çok kullanýlan ambalajlarýn
baþýnda hala blister ambalajlar gelmektedir.
Geliþen ambalaj teknolojilerinde ise yeni nesil
ürünler geniþ yer kaplamaktadýr. Örneðin, ön
dolumlu þýrýngalar ve sipariþ üzerine yapýlan
reçete hizmetlerinde gözle görülür bir geliþme
gözlenirken, bu tür ürünler saðlýk ve ilaç
hizmetlerini kiþiselleþtiren ve baþarýya götüren
yeni ürünlerdir. Bu yeni ürün gruplarý için
kullanýcýya oldukça büyük esneklik saðlayan
dijital teknolojiye sahip yeni nesil blister
makineleri gibi yeni yaklaþýmlara gerek
duyulmaktadýr.
Dünya ilaç ambalajý pazarýnda, yeni
ilaçlardaki yasal deðiþiklikler ve teknik
geliþmeler sebebiyle deðiþimler görülmektedir.
Ýlaç kapama aksesuarlarý pazarý; çocuklarýn
açmalarýný engelleyen kapama ambalajlarý ve
çevre dostu ambalajlara olan talebin devam
etmesi ve emniyet belirteçli ambalajlara ve
kopyalama karþýtý donatýlara olan talebin

artmasý ile birlikte geliþmeler göstermektedir.
Avrupada yaþlý nüfusun giderek artmasý yaþlý
nüfusa yönelik kolay açýlabilen ilaç
ambalajlarýnýn geliþtirilmesini de hýzlandýrmýþtýr.
Amerikada ilaç ambalajlarýnýn itici gücünü
karmaþýk tedavilerdeki özelleþmiþ ambalaj
gereksinimleri oluþturmaktadýr. Batý Avrupada
tek ünitelik dozlardaki ilaçlara ve yüksek
bariyer özelliðine sahip ambalajlara olan
gereksinimin artmasý ve taklide karþý devlet
tarafýndan çýkarýlan standartlar ilaç ambalajlarý
sektörünün geliþimini etkilemiþtir. Japonyada
sakinleþtirici özellikli ilaç fiyatlarýndaki
kontroller nedeni ile ihraç pazarýna giriþ büyük
imkânlar saðlamaktadýr. Çin pazarýnda
gerçekleþen ürün güvenliði ve kalitesi
standartlarýna raðmen ilaç ambalajý pazarý
güçlü büyüme fýrsatlarý sunmaktadýr. Çünkü
Çin ilaç üretimi kapasitesi hýzlý bir þekilde
geniþlemektedir. Hindistan pazarýnda ise çok
uluslu firmalarýn ilaç ambalajý pazarýna girmesi
ile birlikte hýzlý bir þekilde büyüme
görülmektedir. Hindistan pazarýndaki bu hýzlý
geliþmenin kaliteli teknolojinin ve yeni ambalaj
makinelerinin ülkede bulunmasýndan
kaynaklandýðý düþünülmektedir.
Ýlaç ambalajlarý için taklitçiliði önlemek
en önemli konulardan biridir. Saat, giysi ya
da mücevher bir yana ilaç taklitçiliði de
günümüzde artýþ göstermektedir. Olmasý
gereken dozajýn altýnda olan ve etkisi
bulunmayan ilaçlar ya da yanlýþ aktif bileþenle

karýþmýþ olanlar hatta en kötüsü zehir etkisi
yapan ilaçlar taklitçilik sonucunda ortaya
çýkabilmektedir. Bu gibi durumlar hastalar
açýsýndan gerçek saðlýk riskleri taþýmaktadýr.
Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan bugüne kadar
750 farklý ilacýn taklit edildiði saptanmýþtýr.
Bunlarýn %60ý doðru aktif bileþen
içermemekte, % 16sý üzerinde üretici firma
adý yanlýþ yazýlmakta, % 17sin de ise yanlýþ
miktarlarda ilaç bulunmaktadýr. Birkaç örnek
vermek gerekirse, 1990 yýlýnda öksürük
þurubu Nijeryada 100 kiþinin ölümüne sebep
olurken, 2000 yýlýnda sýtma savar ilacýnýn
taklidi sonucu Kamboçyada 30 kiþi hayatýný
yitirmiþtir. Son olarak ise 2004te Ýsviçre ve
Ýngilterede 22000 ölümcül yan etkisi olan
kaçak ürün bulunmuþtur.

Düzenlemeler
Sahte ilaçlarýn üretilmesini engellemek amacýyla
Türkiyede de yeni bir uygulama
geliþtirilmektedir. 2 Þubat 2008 tarihinde
yayýnlanan Beþeri Týbbi Ürünler Ambalaj Ve
Etiketleme Yönetmeliði Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Yönetmelike göre 1.1.2009 tarihinden
itibaren ilaç ambalajlarýnda karekod
bulundurma mecburiyeti getirilmiþtir.
Kare kodu kýsaca açýklarsak, Kare kod
en basit anlamýyla orjinal adý Datamatrix olan
2 boyutlu barkod tipli barkodlara verilen
Türkçe isimdir. "Kare kod" (Datamatrix) tipi
barkodlar klasik tek boyutlu (çizgilerden
oluþan) barkodlardan farklý olarak beyaz ve
siyah kare veya dikdörtgenlerden oluþan
matris yapýdaki bir barkod türüdür. Karekod
tipi barkodlarýn avantajý klasik 1 boyutlu
barkodlara nazaran daha çok veriyi
içerebilmesidir. Örneðin karekod (Datamatrix)
olarak adlandýrýlan barkod tipi 2.335 karakter
içerebilir.

Bu uygulamanýn amaçlarýný
 Sahte ilaçlarýn ülkemizde yer almasýný
engellemek,
 Sahte kupür ile ilaç yolsuzluðuna izin
vermemek,
 Her kutu ilacýn ancak bir defa ödenmesini
saðlamak,
 Hasta güvenliði açýsýndan ilaçlarý gittikleri
son nokta olan hastalara kadar izlemek,
 Ýlaçlarýn hareketlerini bir veri halinde
görmek ve bu veriyi anlamlý sonuçlara
çevirerek politikalar üretmek
açýklamak mümkündür.
Bu uygulama ile Beþeri Týbbi Ürünler Ambalaj
ve Etiketleme Yönetmeliðine tabi olan ürünler
izlenecektir. Bunlar; reçeteli ilaçlar, reçetesiz
ilaçlar, ara ürünler ve besin takviyeleridir.
Týbbi cihazlar, sarf malzemeleri ve kozmetikler
kapsam dýþýnda bulunmaktadýr. Karekodun
yönetmeliðe göre dýþ ambalaj üzerinde
bulunmasý yeterlidir. Ancak istenirse hem dýþ
ambalaj, hem de iç ambalaja karekod basmak
mümkündür.
Bu uygulama ile ürün ambalajlarý
üzerinden fiyat kupürleri kaldýrýlmýþtýr. Geri
ödeme kurumlarýnýn ödemeleri için ambalajlarýn
hiçbir yerinin kesilmesine gerek kalmamaktadýr.
Karekod uygulamasý nedeniyle ilaç ambalajlarý
tasarýmýnda deðiþiklikler yapýlacak, Karekod
ve barkod kutu tasarýmý içerisinde ruhsat/izin
sahiplerinin belirleyeceði bir noktaya
uygulanacaktýr. Ýlaç takip Sistemi ( ÝTS ) izleme
soy aðacýný çýkarmak için yapýlmaktadýr. Ancak
izleme sonucu ortaya çýkacak soy aðacý
karekod içinde deðil, merkezi bir veritabanýnda
oluþacaktýr.

Bu Yönetmeliðin yayýmlandýðý tarihten (2
Þubat 2008) itibaren 1/1/2009 tarihine kadar
ilaç ambalajlarýna karekod eklenme süresi
verilmiþtir. Yönetmeliðe göre bu tarihten
sonra tüm ürünlerde karekod bulunmasý
mecburi olup, bu tarihten önce karekodsuz

üretilmiþ ve piyasada mevcut olan ürünlerin
31/12/2009 tarihine kadar satýþýna izin
verilmektedir.
Ambalajýn koruma, saklama, kullaným
kolaylýðý saðlama ve bilgilendirme, satýþ
faaliyetlerini destekleme görevleri ile birlikte
ürünün depolanmasýný ve taþýnmasýný
destekleme görevleri de bulunmaktadýr.
Özellikle ilaç ambalajlarýnda ürün
bilgilendirmesi, ürünün korunmasý ve
kopyalanamamasý insan saðlýðý açýsýndan
oldukça kritik bir öneme sahiptir. Ambalajýn
tüm bu özellikleri göz önüne alýndýðýnda artan
rekabet koþullarýnda ambalajýn ürün satýþlarýný
etkilediði görülmektedir.
Tüm bu geliþmeleri göz önüne alýrsak,
bulunduðumuz ekonomik kriz döneminde ilaç
sektöründe yapýlan yasal düzenlemeler
yakýndan takip edilerek, ilaç ambalajlarýnda
yapýlacak teknik ve tasarým deðiþiklikleri ile
birlikte farklýlýklar yaratýlarak bu pazarda
fýrsatlarý yakalamak mümkün olacaktýr.
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