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ASD Ambalaj Akademisi Eğitimlerine 
Devam Ediyor! 
 
Eğitim İçeriği: 
Polimer ve Katkı Maddelerini Neden Tanımlamak 
İsteriz? Yaygın Kullanılan Polimerler, Katkı 
Maddelerini Neden Kullanırız? Polimer Katkı 
Maddeleri, Tanımlanacak Malzeme Formları, 
Tanımlanacak Malzemenin Hazırlanma Yöntemleri, 
Polimer Matrisine Göre Çözgen Kombinasyonları, 
Polimerleri Tanımlama Teknikleri, Katkı Maddelerini 
Tanımlama Teknikleri. 
 
Eğitmen: Ayhan Ezdeşir 
1990 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 
Kimya Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede 
1993 yılında yüksek lisans ve 2004 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesinde doktora eğitimini 
tamamladı. İş hayatına 1990 yılında PETKİM 
Holding A.Ş. Ar-Ge Merkezinde Araştırma 
Mühendisi olarak başlamış, 2001-2006 yılları 
arasında Ar-Ge laboratuvar şefi olarak görevini 
sürdürmüştür. 2006 yılından bu yana Ar-Ge 
Yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir.  
 
Kimler Katılabilir? 
Plastik sektöründe üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge 
birimlerinde çalışan kimyagerler, kimya 
mühendisleri, teknikerler, teknisyenler ve 
laboratuvar sorumluları eğitime katılabilecektir. 
 
Eğitim Ücreti 
Eğitimin ücreti kişi başı KDV dahil 250 TL'dir. Ücrete 
öğle yemeği, ara ikramlar dahildir. Eğitim 1 
günlüktür. Katılımlar başvuru sırasına göre kayda 
alınacaktır. Bir firmadan en fazla 3 kişi eğitime 
kabul edilecektir.  
Eğitim için son başvuru tarihi 10 Kasım Pazartesi 
mesai saati bitimidir. Bu tarihe kadar ekli form 
doldurularak ödemenin yapıldığına dair dekont ile 
birlikte ASD Eğitim ve Yayınlar Uzmanı Emre 
Erdoğan'a mail ya da faks yoluyla gönderilmesi 
gerekmektedir. (emreerdogan@ambalaj.org.tr   
Faks: 0 216 545 49 47) 
 
Kayıt Formu: 
 
Plastik Malzeme ve İçerdikleri Katkı Maddelerinin 
Tanımlanması Eğitimi 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASD Ambalaj Akademisi eğitimlerine 
devam ediyor. Petkim Akademi işbirliği 
ile 12 Kasım’da düzenlenecek eğitimde 
plastik malzemeler ve içerdikleri katkı 

maddeleri merceğe alınacak. 
 
2014 yılında eğitimlerine ASD Ambalaj Akademisi bünyesinde devam 
eden olan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), Petkim Akademi işbirliği 
12 Kasım Çarşamba günü Plastik Malzeme ve İçerdikleri Katkı 
Maddelerinin Tanımlanması konulu bir eğitimi düzenliyor. Eğitim 
Dernek Merkezimizde (Koşuyolu Katip Salih Sokak No: 13, Kadıköy-
İstanbul) tam gün (09:00-17:30) olarak gerçekleştirilecektir. 
 
Eğitimin Hedefi: 
Plastik malzeme ve içerdikleri katkı maddelerinin tanımlanması, bu 
amaçla kullanılan sistem ve yöntemler hakkında bilgilerinizi 
geliştirerek üretim sırasında karşılaşılan problemler ile üründe 
yaşanan sorunların tanımlanarak çözümlenmesine katkı sağlayacaktır.  
Polimer ve katkı maddelerini nitel ve nicel olarak tanımlayarak 
ürünlerinizle ilgili olarak müşterilerinizin şikayetlerine çözüm bulmak 
ve proseslerinizle ilgili karar verme yeteneğiniz artacaktır. Eğitim, 
plastik sektöründe üretim ve kalite kontrol birimlerinde çalışan 
kişilerin etkinliklerini geliştirmek ve karşılaştıkları sorunlara çözüm 
bulmayı hedeflemektedir.  
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‘Avrasya’nın En Büyük Fuarı’nda 2015 Takvimi Netleşti 
 
Avrasya Bölgesi'nin her yıl düzenlenen en büyük ambalaj fuarı olan 
İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı’da 2015 yılı takvimi 
netleşti. ASD-Reed Tüyap işbirliğinde önümüzdeki yıl 21.’incisi 
düzenlenecek fuar 22-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek.  
İhracat pazarlarından yoğun katılımın beklendiği fuarı 2014 yılında 93 
ülkeden 50 bini aşkın kişi ziyaret etti. Fuara 41 ülkeden 1170'in üstünde 
firma ve firma temsilcisi de katıldı. Avrupa'nın ilk 4 fuarı içerisinde yer 
alan Avrasya Ambalaj Fuarı, nitelikli ziyaretçilerle katılımcıları 
buluştururken küresel rekabetin kritik önem kazandığı bir dönemde 
ambalaj sektörüne ivme kattı. Ambalaj sektöründe trendleri belirleyecek 
yeni proje ve çalışmalarla fuara, önümüzdeki yıl ilginin çok daha yoğun 
olması bekleniyor. http://www.packagingfair.com/  

Temel Baskı ve Flekso Baskı Teknikleri Eğitimi 
Ambalaj Akademisi’nde Ekim ayında iki önemli program düzenlendi. Baskı teknolojileri alanında uzman bir isim olan Kemal 
Bağdatlı’nın eğitimciliğini yaptığı Temel ve Flekso Baskı Teknikleri Eğitimleri’ne yaklaşık 25 kişi katıldı. ASD binasında 23-24 Ekim 
tarihleri arasında düzenlenen eğitimlerde Temel ve Flekso Baskı Eğitimleri konusunda bilgileri paylaşıldı. Detaylı bilgi için: 
http://www.ambalaj.org.tr/tr/yasam-boyu-egitim-egitimler.html  

WordStar ve AsiaStar Yarışmaları’na Türkiye’den 
Yoğun İlgi 
Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu (APF)  
tarafından düzenlenen WordStar 2015 ve AsiaStar 2014 Yarışmalarına 
başvurular geçtiğimiz Ekim ayında sona erdi. Bu yılki yarışmalara 
Türkiye’den toplam 30 başvuru yapıldı. Yarışma takvimi ise şöyle 
şekillendi. Jüri, WorldStar 2015 için 17 Kasım’da toplanacak ve 
sonuçlar Aralık ayı içerisinde açıklanacak. Ödül töreni ise Mayıs 
2015’te İtalya’da gerçekleştirilecek. AsiaStar 2014 için seçici jüri, 3 
Aralık’ta toplanacak.  Ödül Töreni 4 Aralık 2014’ta Filipinler’in Manila 
kentinde gerçekleştirilecek. 
ASD ve Reed TÜYAP işbirliği ile bu yıl onuncusu düzenlenen Ambalaj 
Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2014'te, ilk üç derece, mansiyon ve 
sertifika alan öğrencilerin katılabildiği  WorldStar Student 2015 ve 
AsiaStar Student 2014 Yarışmalarına ise Türkiye’den 19 başvuru 
gerçekleşti. Böylece dört yarışmaya toplamda Türkiye’den 49 başvuru 
oldu.  
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AMBALAJ SEKTÖRÜNDEN HABERLER 

 
 
 

Tasarımı Tek Merkeze Toplayan Barilla’da Hedef 
Verimliliği Artırmak 

 
Dünyanın birçok pazarında  farklı ambalajlara sahip ürünü bulunan 
Barilla, ambalaj tasarımını tek bir merkezden yönetmek amacıyla 
yeni bir programa geçtiğini duyurdu. Amaç  tasarım onaylama 
sürecini azaltarak  verimliliği arttırmak.  
‘Perfect Package‘ adı verilen program, 3DEXPERIENCE Platformunu 
temel alıyor. Sistem sayesinde  en güncel ürün bilgilerine güvenli 
dijital erişim olanağını sağlanarak ambalajlama konusunda tasarım 
ve onay süreçlerinin birlikte yürütülmesi hedefleniyor.  
Firma bu program sayesinde ambalaj iptalinin azaldığını belirtiyor. 
Ürün ile ilgili  detaylı bilgiye www.3ds.com/customer-
stories/single/barilla/ adresinden ulaşabilirsiniz.  

Aves’in Yeni PET Hattı Faaliyete Geçti 

AVES Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş., yemeklik yağ 
üretiminde kullanılacak yeni bir komple PET hattını 
faaliyete soktu. Sidel tarafından kurulan hat saatte 28 
bin ve 16 bin 800 şişelik bir hızla 1 ve 2 litrelik şişe 
üretme kapasitesine sahip olacak.  

TAPDK – Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 
daha önce alınmış olan “bira dışındaki alkol ve alkollü 
içeceklerin sadece cam ambalajda satışı” ile ilgili karar, 
geçtiğimiz günlerde ilgili Yönetmelikte yapılan değişiklikle 
resmen yürürlüğe girmiştir.  
25.10.2014 tarihli ve 29156 sayılı Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve 
Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince “Alkollü 
içkiler; Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve 
tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime 
sunulacak 5 cl’likler ve bira hariç, cam malzemeden yapılmış 
ambalaj ile iç piyasaya arz edilecektir.” 
En geç; 
- Alkollü içki dağıtıcılarının 1 Nisan 2015;  
- Alkollü içki toptancılarının 1 Mayıs 2015 itibariyle 
yönetmeliğin gereğini yerine getirmeleri;  
- Perakendecilerin ise 1 Eylül 2015’ten sonra bira hariç diğer 
alkollü içeceklerin cam ambalaj haricinde satışını yapmaları 
yasaktır. 

Değişiklik, PET şişelerde ve “Bag-in-Box”larda satışa 
sunulan şarap vb. alkollü içecekleri piyasaya süren tüm 
firmaları ve onların tedarikçilerini yakından 
ilgilendirmektedir.  
İlgili Kurul Kararı ile TAPDK Kamuoyu duyurusunu ayrıca 
bilgilerinize sunarız. 

 
 

Bira dışındaki alkol ve alkollü 
içeceklerin sadece cam ambalajda 

satışı ile ilgili karar, geçtiğimiz 
günlerde ilgili yönetmelikte yapılan 

değişiklikle resmen yürürlüğe 
girmiştir. 

Bilindiği üzere ayçiçeği ve diğer tohum yağlarının satış 
hacmi giderek yükseliyor. Türk pazarında ayçiçeği ve diğer 
tohum yağlarının satış hacmi 2008-2013 dönemi içerisinde 
yaklaşık yüzde 18’lik bir artışla 662 bin 200 tondan 782 bin 
800 tona yükseldi.  
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MAKRO EKONOMİK GÖRÜNÜM 

GAYRI SAFI YURTİÇİ HASILA 
(GSYH), 2014’ün 2. çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit 
fiyatlarla yüzde 2,1’lik artışla 30.803 
milyon TL’ye ulaştı. İmalat sanayi, 
2014’ün 2. çeyreğinde cari fiyatlarla 
yüzde 12,3 artarak 69.305 milyon TL’ye, 
sabit fiyatlarla yüzde 2 artarak 7.835 
milyon TL’ye ulaştı. Finans ve sigorta 
faaliyetleri, 2014’ün 2. çeyreğinde cari 
fiyatlarla yüzde 8’lik azalışla 12.545 
milyon TL, sabit fiyatlarla yüzde 7,1’lik 
artışla 3.710 Milyon TL’ye ulaştı. 
 

DIŞ TİCARET AÇIĞI, TUİK verilerine 
göre, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 8,4 oranında azalarak  6,92 
milyar dolar oldu. İhracat geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 4,6 arttı ve 13,66 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı 
dönemde ithalat yüzde 0,2 azalarak 20, 
58 milyar dolar oldu. Bu veriler ışığında 
ihracatın ithalatı karşılama oranı 2013 
yılının Eylül ayında yüzde 63,3 olarak 
gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde 
yüzde 66,4 oldu.  

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ TÜFE’de 
2014 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 
yüzde 1,90, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 8,96 ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 8,65 artış 
gerçekleşti.  
Yurt içi üretici fiyat endeksi ÜFE’de 2014 
yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0,92, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 8,22, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 10,22 ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 10,11 artış 
gerçekleşti. 
  
 
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ, Eylül 
ayında bir önceki aya göre yüzde 1 
oranında arttı; Ağustos ayında 73,2 olan 
endeks, Eylül ayında 74 değerine 
yükseldi.  Reel Kesim Güven Endeksi 
(RKGE) ise eylül ayında bir önceki aya 
göre 0,8 puan artarak 107.6 puan oldu. 
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim 
güven endeksi bir önceki aya göre 1,4 
puan artarak 107,6 puan seviyesinde 
gerçekleşti. 
 

Kaynak: TUİK-Merkez Bankası 



 
 

Altın Meyveler Serisi Yeni Ambalajında 
 
Papağan Kuruyemiş, ilk olarak 2011 yılında 
tüketicilerin beğenisine sunduğu Altın Meyveler 
Serisi’nin ambalajlarını yeniledi. Tasarımı ve görselliği 
değiştirilen ambalajlar, paketler açıldıktan sonra da 
ürünlerin tazeliğini muhafaza edilebilmesi için zipli 
hale getirildi.  
110- 180 gramlık ambalajlarda satılan Altın Meyvesi 
Serisinde; kuru erik, kuru üzüm, çekirdekli siyah üzüm, 
badem, ceviz, gün kurusu kayısı ve kuru kayısı çeşitleri 
olmak üzere toplam yedi ürün yer alıyor. Seride yer 
alan badem ve ceviz ise çiğ haliyle sunuluyor. 
 
 
 

Bahçıvan’dan Yeni Ambalaj 
 
80 gramlık ambalajda satışa sunulan Lezzetli Peynir Topları 
raflardaki yerini aldı. Ambalaj üzerindeki koruyucu folyo 
kolayca açılırken, kutu içindeki salamura süzülerek Lezzetli 
Peynir Topları tüketime hazır hale geliyor. Ürün kapağında 
ürünü pratik bir şekilde alabilmek için tek kullanımlık çatal 
da bulunuyor.  
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Lezzetli Peynir Topları’nın 
kapağında ürünü pratik bir şekilde 
alabilmek için tek kullanımlık çatal 

da bulunuyor.  

Papia Yeni 
Tasarımıyla 
Kışa Mevsimine 
Hazır 
 
Hayat Kimya A. Ş. 
tarafından üretimi 
gerçekleştirilen Papia 
Cep Mendiller, kış 
mevsimine yeni 
ambalajla girdi. Tekli 
ve 10’lu paketlerde 
satışa sunuldu.  Papia  

White Water adlı içecek markası yeni ürününü piyasaya sundu. 
Tifduruk baskı ile dört renk kullanılarak gerçekleştirilen bu 
baskı ile karanlıkta parlama etkisi veriliyor. Yarım litrelik 
şişelerle ilgiyi bilgiye  www.in2whitewater.com  adresinden 
ulaşabilirsiniz.  

Mendiller, mavi ve fuşya ambalajıyla tüketicinin beğenisine 
sunuldu. Mendillerin parfümlü ve mentollü çeşitleri de 
bulunuyor.  

Bu Şişe 
Karanlıkta 
Parlıyor! 
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Olmuksan’dan Havalı Kutu 
 
Olmuksan International Paper’ın patentli tasarımı olan 
Havalı Kutu V50, akıllı havalandırma sistemiyle yaş meyve 
sebze sektörüne yenilik getirmeyi amaçlıyor.  
Limon ve mandalina taşımacılığına özel tasarlanan V50, 
ürünün hava almasını sağlayan yapısı sayesinde ağır iklim 
şartlarında, uzun süreli ve çoklu aktarmalarda üstün 
taşıma performansı iddiasıyla piyasaya sürüldü. Olmuksan, 
yeni ambalajıyla yaş meyve sebze taşımacılığında nakliye, 
stok, işçilik  ve enerji maliyetlerini de azaltmayı hedefliyor. 

Pınar'dan Keyif Serisi 
 
Pınar, yeni "keyif” serisi peynirlerini tüketicilerin 
beğenisine sunuldu. Yeni seride; Hellim, Örgü, Tel, 
Cheddar ve Dil peynirler yer alıyor. Keyif serisi, 
200 (Örgü, Tel, Cheddar ve Dil) ve 250 gramlık 
(Hellim) ambalajlarda satışa sunuluyor. Seride, 
Cheddar Peyniri'nin ambalajında aç kapa 

fonksiyonu bulunuyor. 

Olmuksan International Paper’ın patentli tasarımı olan ‘Havalı 
Kutu’ V50, akıllı havalandırma sistemiyle yaş meyve sebze 

sektörüne yenilik getirmeyi amaçlıyor.  

Açma, Simit ve Poğaça 
Ambalaja Girdi 
 
Doygun Ekmek’in, yeni 
ürünleri açma, poğaça ve 
simidi  satışa sunuldu. Yarı 
pişmiş donuk ürünler 3-4  
dakikada ısıtılarak tüketime 
hazır hale geliyor.  
Özellikle kafeterya, kantin, 
restoran, otel, hastane, 
süpermarket ve catering 
firmalarına yönelik hazırlanan 
bu yeni ürünler beşli ve sekizli 
ambalajlarda satılıyor. 

Yönetim Yeri: ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneği 
Koşuyolu Katip Salih Sokak No. 13 Kadıköy - İSTANBUL 

Tel: (0216) 545 49 48 Faks: (0216) 545 49 47 
 

Bültenimiz ayda bir yayınlanır. Bültenimizde yer alan yazılar 
bilgi amaçlı verilmektedir. Bu bilgilerin içeriği ve bunlardan 

hareketle gerçekleştirilen işlemlerden herhangi bir 
sorumluluk kabul edilmez.  

Ambalaj Bülteni ile ilgili soru ve önerilerinizi 
asd@ambalaj.org.tr adresine iletebilirsiniz.  

www.ambalaj.org.tr  
 
 

İmtiyaz Sahibi 
Ambalaj Sanayicileri Derneği adına Sadettin KORKUT 

 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Aslıhan ARIKAN 
 

Yayına Hazırlayanlar 
Cihan  DAĞ 

Emre ERDOĞAN 
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