
Pazar
Tetra Pak’ın ürün ve hizmet sunduğu Türkiye sıvıgıda ambalaj, süt ve meyve suyu sektörleri dinamikbir yapıya sahip. Ülkemizin genç, yeniliklere açıkbir nüfusa sahip olması, Avrupa Birliği’ne uyumsürecinin etkileri, giderek güçlenen tüketici bilincipazardaki gelişmelerin seyrini belirliyor.Türkiye süt pazarına bakıldığında öncelikleambalajlı sütteki düşük tüketim oranları dikkatçekiyor. Avrupa ülkelerinde kişi başına yıllık süttüketimi ortalama 94 litre düzeyindeyken,ülkemizde bu miktar yılda 24 litre olarakgerçekleşiyor, ambalajlı süt tüketimi ise 12 litredüzeyinde bulunuyor. Meyve suyu pazarında dabenzer bir durum söz konusu.Yılda kişi başınadüşen meyve suyu/nektar tüketimi Almanya’da50, İspanya’da 40, Fransa’da 35 ve İtalya’da 20litreyken, bu miktar Türkiye’de kişi başına yıldasadece dokuz litre olarak gerçekleşiyor.Ne var ki, ülkemizde 2004 yılından itibarengerek ambalajlı süt, gerekse meyve suyutüketiminde artış yaşanıyor ve bu durum pazarabüyüme getiriyor. Hijyenik olmayan açık sütüntoplam süt tüketiminden aldığı pay 2006 yılında%53 iken, 2007 yılında %50’ye geriledi. Ambalajlımeyve suyu tüketimi de 2007 yılında artışgösterdi. Meyve suyu, nektar ve meyveli içecekpazarında 2007 yılında %24 oranında büyümeyaşandı. %100 meyve suları pazarında ise büyümeson iki yılda %100’ü aştı.
Baflar›lar
Tetra Pak’ın geliştirdiği aseptik ambalajlama veUHT işleme teknolojisi, gıda sektöründe birdevrim yaratırken, süt gibi, besin değerimilyarlarca insanın sağlıklı beslenmesinde önemlirol üstlenen bir gıdanın, uzak mesafelere güveniçinde ulaştırılmasını mümkün hale getirdi.Günümüzde, 150’yi aşkın ülkede milyarlarcainsana, süt ve meyve suyu gibi sıvı gıdalar Tetra Pak aseptik karton ambalajları içindeulaştırılıyor.

Tetra Pak,Türkiye’de de ambalajlı süt ve meyve suyu tüketiminin artmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Bugüne kadar gerçekleştirdiği kitlesel ve uzunsoluklu projelerde önemli başarılar elde edenTetra Pak’ın, ülkemizde ambalajlı süt ve meyvesuyu tüketim oranlarında yaşanan artışta büyükpayı bulunuyor.2001 yılından bu yana devam eden “SağlıklıSüte Çağrı Seminerleri”nde, Hacettepe Üniversitesive Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle,Tetra Pak bugüne kadar yaklaşık 3.5 milyon kişiyeulaşarak, sütün neden ambalajda tüketilmesigerektiğini anlattı. Halk Eğitim Merkezleri kursiyerve öğretmenlerinin katıldığı, akademisyenlerinsağlıklı sütün özellikleri ve açık sütün sağlık açısındanyarattığı tehditler hakkında bilgi verdiği seminerlerdevam ediyor.“Sağlık İçin Sağlıklı Süt İçin” kampanyası da,Tetra Pak’ın önemli projeleri arasında yer alıyor.Kampanya kapsamında, 11 ilin İl Sağlık Müdürlüğügörevlilerine süt tüketimi, açık sütün yarattığıtehdit ve sağlıklı sütün özellikleri hakkında eğitimverildi. Aynı zamanda, Sağlık Ocakları ve AnaÇocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri’nde(AÇSAP) görevli 1.900 hemşire ve ebenineğitimi gerçekleştirildi. Halen devam etmekteolan kampanyada, şimdiye kadar, görevli ebe vehemşireler aracılığıyla, yaklaşık 2 milyon kişiyeyeterli miktarda sütü, sağlıklı koşullarda tüketmeninönemi anlatıldı.Tetra Pak, tüm dünyada yetişme çağındakiçocukların yeterli beslenmesinde önemli rolüstlenen “Okul Sütü Programı”nın ülkemizdedüzenlenmesine öncülük etti. ProgramTürkiye’de 2001-2002 ve 2003-2004 eğitimöğretim dönemlerinde olmak üzere iki kez,İstanbul, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’dagerçekleştirildi. İlk dönemde dört ilde 1 milyon, ikinci dönemde 1 milyon 100 binöğrenciye, her gün ücretsiz süt dağıtıldı.Programın çocukların sağlıklı beslenmelerinekatkıları, yapılan anket çalışmaları ile tespitedildi.Tetra Pak, kurumsal çevreci kimliği ile desektöründe özel bir yere sahip. Ürettiğiambalajların %100 geri dönüşümlü olması

ile güçlenen çevreci kimliği ile çevreninsürekliliğinin korunması için gerçekleştirdiğiçalışmalarına devam ediyor. Tetra Pak 2007yılında düzenlediği geri dönüşüm kampanyalarısayesinde yaklaşık 22 milyar adet içecekkartonunun geri dönüşümünü sağladı. DoğalHayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) “İklim KoruyucularıProgramı”nı destekleyen 12 şirketten biri olanTetra Pak, 2005 yılında 390 bin ton olankarbondioksit salınımını 2007 yılında 365 bin tonadüşürerek %7 oranında azalttı.Tetra Pak 2010yılına kadar toplam karbondioksit salınımını %10oranında azaltmayı hedefliyor.
Tarihçe
Tetra Pak 1951 yılında İsveç’in Lund kentindekuruldu. İlk aseptik dolum makinesini 1961 yılındadünyaya tanıtan Tetra Pak gıda sektöründe birdevrim yarattı. Aseptik sistem ile süt gibi çabukbozulan gıdaların soğutma ve katkı maddesiolmaksızın aylarca bozulmadan saklanabilmesi veuzak mesafelere taşınabilmesi olanaklı hale geldi.
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1968 yılında ilk Tetra Brik Aseptik sistem makinesiİsviçre’de kuruldu. Dikdörtgen şekilli, istiflenmesison derece kolay, uluslararası ambalaj yüklemestandartlarına uygun olarak tasarlanan boyutlarıylaTetra Aseptik Brik, uzun ömürlü içecekler için ençok kullanılan ambalaj olma özelliğini kazandı.Tetra Pak 1971 yılında Kayseri’de bulunan MeysuMeyve Suyu Fabrikası’nda kurduğu makine ileTürkiye’de faaliyet göstermeye başladı. 1978yılında ise, İzmir Kemalpaşa’da Tetra Pak lisansı ilepaketleme malzemesi üretmek üzere ilk fabrikafaaliyete geçti.Tetra Pak 1992 yılında fabrikayısatın alarak müşterilerine doğrudan hizmetvermeye başladı.Tetra Pak İzmir Fabrikası halen yılda 3.2 milyarpaket üretim kapasitesi ile Türkiye sıvı gıdasektörünün ambalaj gereksiniminin önemli birbölümünü karşılıyor. Buradaki üretimin bir kısmı13 ülkeye ihraç ediliyor.
Ürün
Tetra Pak, büyüyen ve gelişen gıda sektörünündaha da çeşitlenen beklentilerini yenilikçi ürünleriile karşılıyor. İlk aşamalarda Tetra Pak ambalajlarındasadece süt ve meyve suyu sunulabiliyorken bugünçok çeşitli, şaşırtıcı gıdalar Tetra Pak aseptik kartonambalajlara girebiliyor. Bu gıdalara şarap, zeytinyağı,hazır yemekler, domates ürünleri örnek olarakverilebilir.Tetra Pak karton ambalajlama sistemlerinde iki ayrı grup ambalaj üretiliyor : oda sıcaklığındasaklanabilen gıdalar için üretilen ambalajlar vesoğutma sistemi gerektiren gıdalar için üretilenambalajlar. Oda sıcaklığında saklanabilen gıdalariçin üretilen ambalaj türlerini “Tetra ClassicAseptic”, “Tetra Brik Aseptic”, “Tetra PrismaAseptic” ve “Tetra Wedge Aseptic” oluşturuyor.“Tetra Brik”, “Tetra Classic,” “Tetra Rex” ve “TetraTop” ise soğutma sistemi gerektiren gıdalar içinüretiliyor.Tetra Pak ayrıca, işleme ekipmanları, paketlememakineleri, dağıtım ekipmanı olmak üzere kapsamlıişleme ve ambalajlama sistemleri de sağlıyor.Böylece Tetra Pak müşterileri tek bir tedarikçi ilebağlantıya geçerek tüm paketleme ihtiyaçlarınıkarşılayabiliyorlar.Tetra Pak müşterilerine çokçeşitli ambalajlama seçenekleri de sunuyor.
En Son Geliflmeler
Türkiye’de süt tüketiminin artması yönündeçalışmalarını sürdüren Tetra Pak, son olarak“Osteoporozdan Korunmak İçin... Her Gün Sütİçin” kampanyasını başlattı. Kampanya özellikle 25 yaş üstü kadınların osteoporozdan korunması,bunun için her gün yeterli miktarda, sağlıklıambalajda süt içmeye teşvik edilmelerini amaçlıyor.Kampanyada süt içindeki yüksek kalsiyum oranıile osteoporoz riskinden korunabileceği mesajıveriliyor ve TV reklamları, gazete ilanları ile süpermarketlerde gerçekleştirilen tanıtımlardanoluşuyor.
Promosyon
Tetra Pak, pazara yeni bir soluk getiren en sonürünlerini tanıtmak üzere ulusal ve uluslararasıfuarlara, çeşitli kongre ve seminerlere katılıyor.Türkiye’de süt ve meyve suyu tüketiminin

artması yönünde sürdürdüğü çalışmalarçerçevesinde, mesajlarını ulaştırmak için kitleiletişim araçlarından yararlanıyor. Sağlıklı süt vemeyve suyu tüketimi konusunda yürüttüğüprojeler çerçevesinde çeşitli medya kuruluşları ileiş birlikleri geliştiren Tetra Pak, böyleliklemesajlarını geniş kitlelere ulaştırabiliyor.Tetra Pak, sağlıklı süt ve meyve suyu tüketimineyaptığı katkıları aktarabilmek amacıyla, sektörü veakademi dünyasını buluşturan kongre veseminerlerde de yer alıyor. Örneğin, HacettepeÜniversitesi’nin düzenlediği Uluslararası Beslenmeve Diyetetik Kongreleri,Tetra Pak’ın katıldığı vegüvenli gıda tüketiminde önemli rol üstlenenUHT işleme ve aseptik ambalajlama teknolojilerihakkında bilgi verdiği kongreler.Almanya’da düzenlenen, dünya gıda sektörününbüyük buluşması olan Uluslararası Gıda ve İçecekTeknolojileri Fuarı Anuga FoodTec 2006’ya dakatılan Tetra Pak, standında her gün 250 binambalajın dolumunu gerçekleştirdi.Tetra Pak,fuarda ayrıca yenilikçi ambalajlama çözümlerini,yeni ambalajlarını, hız rekorları kıran A3/Hızdolum hattındaki son gelişmeleri tanıttı.Tetra Pak Sağlıklı Süte Çağrı Seminerleri ve“Sağlık İçin Sağlıklı Süt İçin” gibi projelerlemesajlarını bugüne kadar milyonlarca kişiyeulaştırdı. Her iki proje de Tetra Pak’a, genişkitlelere ulaşmak ve sütün neden sağlıklıambalajda içilmesi gerektiğini anlatmak içinönemli fırsatlar sundu.
Marka De¤erleri
Tetra Pak tüm dünyada 150’yi aşkın ülkede,“iyi olanı korur” ilkesi ile milyarlarca insana sıvıgıda ürünlerini sağlıklı ve güvenilir bir şekildeulaştırıyor. Tetra Pak aseptik karton ambalajaçılmadığı sürece ürün, hiçbir katkı maddesiolmaksızın aylarca tazeliğini koruyor. Bunusağlayan UHT ve aseptik ambalajlama teknolojisi,bugün gıda işleme ve ambalajlama alanındaulaşılan en üstün teknolojiyi temsil ediyor.UHT ismi Ultra High Temperature-Ultra YüksekIsı sözcüklerinin ilk harflerinden oluşuyor. UHTişlemi, sütün 2-6 saniye süreyle 135°C-150°Cısıya tabi tutulduktan sonra, hızla oda sıcaklığınasoğutulması ile gerçekleştiriliyor. Süt çok kısa birsüre yüksek ısıda tutulduğu için tadında,görünümünde ve besin değerinde herhangi birdeğişim meydana gelmiyor.UHT işlemi uygulanan süt daha sonraambalajlanmak üzere aseptik ortama aktarılıyor.Burada sütün ambalajlanması kapalı ortamda,kesintisiz ve tek işlem halinde gerçekleştiriliyor.Aseptik karton ambalajlama, koruyucu polietilen,sağlamlaştırıcı ve güçlendirici karton, yapıştırıcıpolietilen, oksijen, koku ve ışığı engelleyen aseptikalüminyum folyo, sütün havayla ve ışıkla temasınıkesin olarak önleyen yapıştırıcı polietilen ve sıvıtutucu polietilen olmak üzere altı katmandanoluşuyor. Böylelikle uzun ömürlü olma özelliğikazanan süt, hiçbir katkı maddesi içermeksizin,aseptik karton ambalajda ve oda sıcaklığındadört ay boyunca ilk günkü tazeliğini koruyor.Aseptik ambalajda sunulan UHT uzun ömürlüsütleri, ambalajın altında yer alan “UHT UzunÖmürlü Süt” logosundan tanımak mümkün.Tetra Pak, kurulduğu gündenbu yana ekonomik faaliyetlerininçevre ve doğal kaynaklarüzerindeki etkilerini en azaindirmek için büyük çabagösteriyor. Üretilen ambalajlarınkarton hammaddesi ağaçlardanelde edildiği için, buhammaddenin sağlandığıormanların sürdürülebilir olması,üretimde kullanılan her ağacınyenilenebilmesi Tetra Pak içinbüyük önem taşıyor. Tetra Pakbugün kullandığı kağıthammaddesini bilinen ve kabuledilebilir kaynaklardan teminediyor.

Tetra Pak yenilenebilirliği tamamen başarabilmekiçin, hammaddesini elde ettiği ormanların doğruve ekosistemi tehlikeye atmayacak bir şekildeişletilmesine dikkat ediyor. Bunun için uygulamayakonulan yenileme ve işletme programlarınınbağımsız, güvenilir bir üçüncü taraf aracılığıylabelgelenmesini hedefliyor.Tetra Pak ambalajlar %100 geri dönüşümlüolma özelliğine sahip. Dolayısıyla Tetra Pakürünlerinin, çevrenin korunması ve doğalkaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanmasıaçısından özel ve önemli bir yeri bulunuyor.Tetra Pak bu nedenle güçlü kurumsal çevrecikimliği ile tanınıyor ve çevre alanında sürdürdüğüfaaliyetlerle çevreci kimliğini sürekli güçlendiriyor.
www.tetrapak.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Sadece 2007 yılında tüm dünyada yaklaşık138 milyar Tetra Pak ambalajı üretildi.
Ülkemizde yüksek miktarlarda tüketilen ve açıktasatılan süt insan sağlığını tehdit ediyor. İçindekizararlı mikroorganizmalardan arındırılmak içinevlerde uzun süre kaynatılan süt, besin değerini%60’dan %100’e varan oranlarda yitiriyor.
Tetra Pak aseptik karton ambalajlarındakiürünler, hiçbir katkı maddesi olmaksızın,ambalaj açılmadığı sürece, dört ay boyuncaoda sıcaklığında tazeliğini koruyor.
Her iki yılda bir “Tetra Pak Türkiye, Çevre veGelecek Raporu” yayımlanıyor. Rapor, dünyanınçok ciddi çevre sorunları ile karşı karşıyaolduğunu hatırlatmayı,Tetra Pak’ın bukonudaki yaklaşımını ve yaptıkları hakkındakamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor.
Tetra Pak içecek kartonları,YEKPAN® adlıyonga levhalara dönüştürülüyor. Ambalajlardanelde edilen levhalar inşaat, ambalaj ve mobilyasektörlerinde kullanılıyor. 1999 yılındaTetra Pak içecek kartonlarının kağıt geridönüşümüne başlandı. Bu ambalajlardan eldeedilen kağıt elyafı dayanıklı, uzun ve parlakolması açısından değer taşıyor.

Tetra Pak
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