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Plastik ambalajlarýn avantajlarý, bu malzemeleri
bazý açýlardan vazgeçilmez kýlmaktadýr:
 Üretimleri ekonomik ve kolaydýr.
 Bu ambalajlara otomatik ve sýcak dolum
yapýlabilmektedir.
 Taþýma/nakliye avantajlarý vardýr. Ýçerdikleri
ürünleri daðýtým zinciri boyunca dýþ etkilerden
korurlarken, fazla yer kaplamazlar ve hafiftirler.
 Þeffaf olabildikleri gibi, farklý renklerde
de tasarlanarak tüketicilerin ilgisini çekerler.
 Neme ve sýcaklýða karþý dayanýklýdýrlar.
 Geri dönüþtürülebilirler.
Aþaðýdaki yazýmýzda, bu özelliklerin hepsini
birden barýndýran plastik ambalajlarýn, baþta
Avrupa olmak üzere, dünya genelindeki
eðilimlerini bazý istatistiklerle sizlerle
paylaþmaya çalýþacaðýz.

Bu ürün WPO tarafýndan düzenlenen WorldStar 2007
yarýþmasýnda dereceye girmiþtir.
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Dünya Plastik Ambalaj Sektörüne Dair Bazý
Ýstatistikler
Ambalaj sektöründe danýþmanlýk hizmeti
veren Pira International, dünya ambalaj sektörü
cirosunun 2009 yýlýnda yaklaþýk 565 milyar

Grafik 1. Bölgelere Göre Dünya Ambalaj Tüketimi, 2009

Doðu Avrupa %7

Orta ve Güney Amerika %4

Ortadoðu %5

Batý Avrupa %25

Afrika %3

Okyanusya %1

Kuzey Amerika %26

Asya %29

ABD Dolarý olacaðýný tahmin etmektedir.
Ambalaj sektöründe önemli bir paya sahip
olan plastik ambalajlarý incelerken, esnek
(fleksibýl) ve sert (rijit) plastik ambalaj
sektörlerindeki geliþmelerin birlikte ele
alýnmasý yerinde olacaktýr. Her iki endüstrideki
eðilim ayný yani büyüme yönündedir.
Plastik ambalaj malzemelerinin, toplam ambalaj
tüketiminde %30luk bir paya sahip olduðu

Kaynak: Pira International Ltd./WPO 2005

Avrupada üretilen ürünlerin yarýsýndan fazlasý
plastik ambalajlar içerisinde satýlmaktadýr.
Ancak, düþük aðýrlýklarýndan dolayý plastikler,
toplam ambalaj sektörünün hacmen sadece
%17sini oluþturmaktadýrlar. Bu, daha az
malzeme ile daha çok ürünün ambalajlanabileceði anlamýna gelirken; özellikle gýdalarýn
ambalajlanmasý, yani korunmasý ve uygun
sýcaklýklarda dondurularak muhafaza edilmesi
sayesinde tüketiciye bozulmadan ulaþtýrýlmasý
anlamýna da gelmektedir.

Tablo 1. Dünya Plastik Ambalaj Tüketimi (milyar ABD Dolarý)
Ambalaj Malzemesi

2000

2001

2002

2003

Büyüme %

Sert (rijit) plastik

63,5

66,7

67,9

77,2

6,2

Esnek (fleksibýl) plastik

46,3

44,3

45,7

52,8

3,9

Toplam ambalaj malzemesi cirosu

383,4

376,1

382,8

427,2

3,5

ve bu oranýn %12sini esnek (fleksibýl),
%18ini ise sert (rijit) plastik ambalajlarýn
oluþturduðu bildirilmektedir (Bu oranlar
tüketim deðeri bazýnda oranlardýr, aðýrlýk veya
hacim oranlarý deðildirler).

finansal krizden önce yapýlmýþtýr).
Plastik Sektöründeki Eðilim
Dünya genelinde 1990 yýlýnda 86 milyon ton
olan plastik malzeme tüketiminin, 2010
yýlýnda 300 milyon tona ulaþacaðý tahmin
edilmektedir (Kaynak: Plastics Europe).
Sektörler bazýnda dünya plastik tüketimi
verilerine bakýldýðýnda ise, ambalaj sanayisinin
miktar olarak dünya genelinde yaklaþýk %2931lik bir oranla ilk sýralarda yer aldýðý
görülmektedir. Öte yandan, Avrupadaki
tüketim alýþkanlýklarý da dikkate alýnarak, bu
oranýn Avrupada daha yüksek, yaklaþýk %3540 arasýnda olduðu da tahmin edilmektedir.

Pira Internationaldan alýnan bir diðer bilgi de
tüketimdeki geliþme eðilimleridir. 2003 2009 dönemi için tüketimin en hýzlý geliþeceði
sert (rijit) plastik ambalajlarda tüketim deðer
bazýnda % 6,2 oranýnda artarken; temel
olarak paketleme ve sargý filmleri de dahil
torbalar, poþetler, vb. ürünlerden oluþan esnek
(fleksibýl) ambalaj malzemelerinin satýþlarýnda
ise %3,9 artýþ beklenmektedir (Bu
projeksiyon, 2008 yýlý ortasýnda baþlayan

Tablo 2. Dünya Plastik Ambalaj Tüketimi Tahmini Geliþmesi (milyar ABD Dolarý)
Ambalaj Malzemesi

2003

2004

Büyüme %

2005

Büyüme %

2009

Büyüme %

Sert (rijit) plastik

77,2

84,8

9,8

90,1

6,2

115,9

6,5

Esnek (fleksibýl) plastik

52,8

57,2

8,5

59,6

4,2

70,8

4,3

Toplam ambalaj
malzemesi cirosu

427,2

459,2

7,5

477,1

3,9

563,8

4,2

Plastik Ambalaj Önemli Bir Ekonomik
Enstrümandýr
Plastik endüstrisi, 1950li yýllarda hýzlý bir
deðiþim sürecine girmiþtir. Birçok kiþi, biliþim
teknolojisinin vazgeçilmezi bilgisayarlar hariç,
bu kadar hýzlý büyüyen baþka bir teknoloji
ve sektörün olmadýðýný düþünmektedir. Tüm
bu geliþmenin sonucunda, plastik malzemeler
günlük hayatýmýzýn vazgeçilmez bir parçasý
olmuþlardýr.
Plastik ambalajlar, baþta medikal ürünlerin
ve ilaçlarýn steril koþullarda muhafaza
edilmesinden; ekmek, et ürünleri ve sebze
gibi gýdalarýn raf ömrünün uzatýlmasýna ve
oldukça hassas olan elektronik eþyalarýn dýþ
etkilerden korunarak ambalajlanmasý gibi
birbirinden farklý birçok uygulamada
kullanýlmaktadýrlar. Tüm bu örnekler, bu
malzeme grubunun yaþam kalitemizin
artýrýlmasýnda son derece önemli rol
oynadýklarýnýn göstergesidir.
Plastikler aslýnda, doðal kaynaklarýn
korunmasýný ve aðýrlýklarýnýn düþük olmasýndan
dolayý da nakliye maliyetlerinden tasarruf
edilmesini saðlarlar. Zaman içinde geliþen
plastik hammadde üretim teknolojilerine baðlý
olarak, bu malzemelerden üretilen ürünler
daha da hafiflemiþ ve diðer birçok ambalaj
malzemesinin yerini almaya baþlamýþtýr.
Grafik 3. Son Kullanýcý Sektörlerine Göre Batý Avrupadaki
Plastik Tüketimi, 2003
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Plastik ambalajlar ilk olarak 1950li yýllarda
polietilenin (PE) keþfedilmesiyle yaygýn olarak
kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bu malzemenin
keþfine kadar, benzer uygulamalar için, kaðýt,
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Dosya
oluþturduðu rekabetçi ortam da Avrupadaki
imalatçýlar için baský unsuru oluþturmaya
devam etmektedir. Tüm bunlara raðmen,
ambalaj sanayisi, artan taleplerden dolayý
büyümesini sürdürmektedir.

Bu ürün WPO
tarafýndan
düzenlenen
WorldStar 2007
yarýþmasýnda
dereceye girmiþtir.

Finansal bir krizin yaþandýðý geçtiðimiz yýla
kadar, dünyada ve Avrupada ambalaj
sektörünün ortalama %4 oranýnda büyüdüðü
bildirilmekteydi.
Krize raðmen, gýda ve içecek sektörlerindeki
hýzlý tüketim sayesinde, bu alanlarda kullanýlan
ambalaj miktarlarýnýn arttýðý düþünülüyor.
Özellikle içecek ambalajlarýnda kullanýlan
polietilen teraftalat (PET) tüketiminin artmaya
devam ettiðini biliyoruz. 1997 yýlýnda küresel
PET tüketimi 4 milyon ton iken, 2007 sonunda
bu rakamýn 11 milyon tona ulaþarak, 10
yýlda 3 kat kadar büyüdüðü görülmektedir.
Batý Avrupa, dünyada en çok PET tüketimi
yapýlan bölgelerden birisidir. PET tüketiminin
az olduðu Orta ve Doðu Avrupada, su ve
gazlý içecek sektörlerinde deðiþim söz
konusudur. Ancak, Batý Avrupanýn tüketim
verileri bazen yanýltýcý olabilmektedir. Ýngiltere,
Ýspanya, Fransa ve Ýtalyada yýllýk kiþi baþý
tüketim rakamlarý 2003 verilerine göre
cam ve ahþap gibi bilinen ambalaj
malzemelerine ek olarak, selüloz asetat ve
selofan gibi malzemelerden elde edilmiþ filmler
kullanýlmaktaydý. Polistiren (PS), polipropilen
(PP), Polivinil Klorür (PVC), polyesterler ve
polietilen kopolimerlerin geliþtirilmesiyle
beraber plastik malzemelerin kullanýlmasýndaki
artýþ hýzlanmýþtýr.
Batý Avrupadaki tüm ürünlerin üçte birinden
fazlasý plastik ambalajlýdýr ve bu malzemeler
kaðýt, karton ve oluklu mukavva ambalajlarýnýn
toplam payýndan sonra bu piyasada ikinci en
büyük paya sahip ambalaj malzemeleridir.
Hacimsel olarak, Batý Avrupada tüketilen
plastik ambalajlarýn %55i esnek (fleksibýl)
ve geri kalan %45i ise sert (rijit) plastik
ambalajlardýr. Ancak, sektör cirosu açýsýndan
durum bunun tam tersidir.
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Grafik 4. Rijit ve Fleksibýl Plastik Ambalaj Sektörlerinde En Büyük Sektör Cirosuna Sahip Ülkeler, 2009
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Kaynak: Pira International Ltd./WPO 2005

Avrupalý plastik ambalaj imalatçýlarýnýn, bir
taraftan yüksek hammadde fiyatlarýyla
boðuþurken; diðer taraftan da özellikle gýda
üreticilerinden gelen fiyatlarýn düþürülmesi
yönündeki baskýlarla da mücadele ettiði
bildirilmektedir. Ayrýca, düþük maliyetle ve
ayný zamanda da kaliteli üretimin yapýlabildiði
Doðu Avrupalý ve Uzak Doðulu imalatçýlarýn

sýrasýyla 4-7 kg kilogram iken, Avrupanýn en
geliþmiþ ülkelerinden birisi olan Almanyada
tüketim yýlda kiþi baþýna 1,3 kilogramý bile
bulmamaktadýr. Bunun nedeni bu ülkede
tüketilen içeceklerin genellikle geri dönüþlü
þiþelerde piyasaya sürülmesidir. Ancak, bu
tür malzemelere gösterilen talep gittikçe
düþmekte ve Almanyada da tek yönlü PET

ambalajlarýn tüketiminin artmasý
beklenmektedir.
Dünya genelinde ambalajlarýn %50sinden
fazlasýnýn gýdalarýn ambalajlanmasý için
kullanýldýðýný biliyoruz. Plastik ambalajlarýn
ise gýda ve içecek sektöründe gittikçe daha
fazla tercih edildiklerini gözlemliyoruz. Özellikle
Avrupada, tek / iki kiþilik hane sayýsýnýn ve
yaþlý insan popülasyonunun gittikçe artmasý
gibi nedenlerden dolayý, tüketicilerin satýnalma
alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi, plastik ambalajlarýn
diðer malzemelerden elde edilen ambalajlara
oranla daha fazla tercih edilmesini
saðlamaktadýr.
Avrupada plastik ambalajlarýn neredeyse
%70lik bir bölümü, gýda ve içecek endüstrisinde kullanýlmaktadýr. Plastiklerin kullanýldýðý
gýda ve içecek harici diðer sektörler arasýnda
endüstriyel ürünler, ev kimyasallarý, kozmetik
ve tuvalet ürünleri, ve týbbi ve farmasötik
ürünler sayýlabilir.
Grafik 5. Avrupada Plastik Ambalajlarýn Son Kullaným
Uygulamalarý, 2007
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Ýçecekler %25

Kaynak: Applied Market Information Ltd., 2008

%25

Günümüzde, mikrodalgaya uygun, küçük,
kolay açýlan ya da tekrar kapanabilen
ambalajlara konmuþ; pratik, zamandan tasarruf
saðlayan, hazýr ya da dondurulmuþ gýdalara
talep gittikçe artmaktadýr. Plastiklerin tüm
bu fonksiyonlarý saðlamalarýnýn yaný sýra,
koruyucu olmalarý ve kolay iþlenebilirlik gibi
özelliklere sahip olmalarýndan dolayý, ambalaj
sektöründe kendilerine önemli bir yer
edindikleri ortadadýr.
Hýzlý bir þekilde büyümekte olan ambalajý
kullanan bir diðer sanayii dalý ise ilaç ve týbbi
ürün ambalajlama sektörüdür. Özellikle
sanayisi geliþmiþ ülkelerde, saðlýkla ilgili
ürünlere olan talep daha fazladýr. Dolayýsýyla
Kuzey Amerika ve Batý Avrupa gibi bölgelerde,
ilaç, protez ve diðer hijyenik ürünler için
sterillik, koruma ve güvenlik bir özelliklerinden
dolayý, plastik ambalajlara olan talep
artmaktadýr.

yoluna gitmektedirler. Benzer bir þekilde,
küçük ve orta ölçekli plastik ambalaj
imalatçýlarýnýn da küresel boyutta ambalaj
tedarikçisi olabilmeleri için, birleþmeleri yani
daha büyük gruplar oluþturmalarý gerekmektedir. Bazýlarý, büyük gruplar içinde hareket
ederek, birleþik alýmlar gerçekleþtirmekte ve
hammadde tedarikçileri karþýsýnda tek seferde
daha fazla miktarda alým gücüne sahip olmaya
çalýþmaktadýr.

Sektörde Ýþbirliði Gereklidir
Küreselleþen dünyamýzda, ambalaj üreticilerinin
de küresel olarak var olma çabasý içinde
olmalarý kaçýnýlmazdýr. Ancak, ambalaj
üreticilerinin ayný zamanda bulunduklarý
lokasyona tedarikte bulunmalarý gerekmektedir. Çinde üretilen bir ürünün, ambalajýnýn
yine Çinden tedarik edilmesi gerektiði
tartýþýlmazdýr.

Beklentiler
Plastik endüstrisinde inovasyonun önemli bir
yeri vardýr. Bu yüzden imalatçýlar son kullanýcýlarýn ihtiyaçlarýna uygun, yeni ürünler ve teknolojiler geliþtirmeye çaba göstermektedirler.
Hammadde çalýþmalarý ile niþ pazarlara
odaklanan bazý firmalar ise, uzun vadede
ticari açýdan daha baþarýlý olmayý
hedeflemektedir.

Özellikle plastik ambalaj sektörüne hammadde
tedarikinde bulunan büyük oyuncular, bugün,
küresel þartlarda rekabet güçlerini koruyabilmek amacýyla kýsmen veya tamamen birleþme

Plastik malzemelerin fiziksel ve kimyasal
özelliklerinin geliþtirilmesine yönelik fýrsatlar
bulunmaktadýr. Örneðin, taze sebze ve
meyvelerin veya et ve et ürünlerinin raf

Grafik 6. Avrupada Ülkelere Göre Plastik Ambalaj Tüketimi, 2007
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üreticilerimizin sorumluluklarý kapsamýndadýr.
Son 20 yýldýr, ambalaj aðýrlýðýný azaltmak için
daha ince filmler ve ince duvarlý plastik kaplar
kullanýlmaktadýr. Avrupada, tüm bu aðýrlýk
azaltma çalýþmalarý neticesinde, 1988 - 1997
yýllarý arasýnda, ambalajda kullanýlan plastik
hacimlerinin %28; filmlerin %78 ve sert (rijit)
kaplarýn ise %27 oranýnda azaltýldýðý
bildirilmektedir.
Önümüzdeki yýllarda plastik ambalajlara yönelik
geliþmeler arasýnda, nefes alabilen filmlerin
geliþtirilmesi, çok katlý plastik filmlerden elde
edilen kompozit yapýlarýn geri kazanýmýndaki
sýkýntýlarýn ortadan kaldýrýlmasý ve yenilenebilen
kaynaklardan elde edilen biyolojik olarak
parçalanabilen plastiklerin geliþtirilmesi gibi
projeler sayýlabilir.

ömrünü uzatabilmek için, plastik filmlerin ve
levhalarýn bariyer özelliklerinin geliþtirilmesine
çalýþýlmaktadýr.

veya konser alaný gibi yerler PET þiþede bira
tüketimini saðlayabilmek amacýyla ortaya
çýkmýþtýr.

Kahve ambalajý olarak kullanýlan, alüminyum
laminasyonlu esnek (fleksibýl) ambalajlar
yerine, alüminyum tabakasý olmayan çok katlý
plastik filmler geliþtirilmeye çalýþýlmaktadýr.
Bir diðer benzer proje de sert (rijit) plastik
PET bira þiþelerinin derin dondurucularda
saklanabilmesine olanak saðlayacak malzeme
geliþtirilmesine yöneliktir. Bu ihtiyaç, stadyum

Tabi ki yeni ürünler geliþtirilirken, çok daha
da hafif ve çok daha kolay geri
dönüþtürülebilen plastik ambalajlarýn
araþtýrýlmasý; bir taraftan hammadde ve
kaynaklarýn tasarrufu ve daha az nakliye
maliyetleri anlamýna gelerek aslýnda tüm
imalatçýlarýn faydasýna iken; diðer taraftan
da çevremizin korunmasý açýsýndan

Bu ürün WPO tarafýndan düzenlenen WorldStar 2007
yarýþmasýnda dereceye girmiþtir.
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Ambalaj ve gýda güvenliði - hijyen arasýnda
doðrusal bir iliþki bulunmaktadýr. Bu yüzden
ambalajlý gýda kullanmak gereklidir. Eðer bir
ambalaj doðru hammadde kullanýlarak doðru
bir þekilde üretildiyse, içerdiði ürünün kalitesini
korur, saðlýk sorunlarýný en aza indirir ve
toplumun refah seviyesini arttýrýr. Kiþi baþýna
ambalaj tüketiminin hýzla artacaðýna
inandýðýmýz çaðýmýzda, plastik ambalaj
üreticilerinin de birer ambalaj çözüm üreticisi
olarak, geliþtirdikleri yeni ürünlerle bu
sektörümüzdeki yerlerini saðlamlaþtýrmaya
devam edeceklerine inanýyoruz.

Kaynak: BCME, Beverage Can Makers Europe, Mart 2009

Ýçecek Kutularý - Tüketici Tercihi

Ýçecek Kutularý

Tüketici Tercihi

2008 senesinde 52,7 milyara yükselen içecek
kutusu satýþýyla Avrupa pazarý büyümeye
devam etti. BCME-Beverage Can Makers Europe
(Avrupa Ýçecek Kutusu Üreticileri Birliði)
istatistiksel bilgilerine göre %5 artýþ
gerçekleþtiði satýþlar, bu bölgede geçen sene
bir önceki yýla göre 2,5 milyar daha fazla
kutu satýldýðýný göstermektedir.

durumdan etkilenmediðine iþaret etti.

Ýçecek kutularý, sektörde geniþ bir ürün
yelpazesi için kullanýlmaktadýr. 2008 senesinde
alkollü içecek/bira %6,5 (28,1 milyar kutu)
alkolsüz içecek ise %3,5 (24,6 milyar kutu)
oranýnda büyümüþtür.

Ýçecek kutularý özellikle çevreye uyumlu olup
sürekli olarak yenilenebilen bir malzeme olan

Terry Cartwright ayrýca içecek kutularýnýn
dolumcular, perakendeciler ve tüketiciler için
daðýtým ve stok kolaylýðý saðlayan, cevre
dostu bir ambalaj malzemesi olduðunu belirtti
ve dünyada en fazla geri dönüþen ambalaj
ürününün içecek kutularý olduðunu vurguladý.

metalden üretilmektedirler. Bu endüstrinin
temsilcileri tarafýndan, kutu geri dönüþümünün
karbon emisyonunu azaltmada son derece
etkili olduðunu ispatlayan detaylý bir geri
dönüþüm etkisi deðerlendirmesi çalýþmasý
yapýlmýþtýr. Avrupa Ýçecek Kutusu Üreticileri
Birliði, tüketicilerin de geri dönüþüme katkýsýný
saðlayacak geliþmelerle, Avrupada geri
dönüþümün artmasýna yönelik çalýþmalarýna
devam edeceklerini bildirmektedir.

Avrupa Ýçecek Kutusu Pazarý
55000

Özellikle Doðu Avrupa ülkelerinde 2007deki
büyümenin üzerine %10,6 daha büyüme
kaydedilmiþtir. Batý Avrupa ülkelerinde ise
artýþ %3,4 olmuþtur. Ýngiltere halen en büyük
içecek kutu pazarý olma özelliðini korumakta
ve onu Ýspanya takip etmektedir.
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Sonuçlar hakkýnda yorumda bulunan BCME
Baþkaný Terry Cartwright; 2008 yýlýnda kutu
satýþlarýnýn son derece cesaret verici olduðunu
belirterek; kriz ve duraklama dönemlerinin
tüketicinin tüketim ve satýnalma alýþkanlýklarýný
deðiþtirmesine raðmen kutu kullanýmýnýn bu
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