
 
 

 

Değerli Sektör Mensubumuz, 
 
Ambalaj; Türkiye Plastik Sektörünün % 40'ını, ihracatının ise % 70’ini oluşturuyor. 
Dolayısıyla ambalaj sektörünü etkileyen tüm tehlikeler, başta mamul üreticileri olmak üzere, 
hammadde üreticisi veya distribütöründen plastik makine ve ekipman üreticisine, 
kalıpçısından masterbatch üreticisine kadar tüm değer zincirini kökten etkiliyor. 

Son günlerde Plastik Endüstrisi büyük bir tehdit altında. Plastik ambalajlara ekstra vergiler 
getiriliyor, AB tek kullanımlık plastiklerin kullanımını yasaklıyor, plastik kasalarla ilgili 
yasaklama talepleri gündemde, mikroplastiklerin ve köpük ambalajların yasaklanması 
tartışılıyor, plastik poşetlerle ile ilgili uygulamalar başladı bile. Kısacası bu tehditler hem 
dönüşümü hem de kendini doğru anlatmayı gerekli kılıyor. Bunlar olurken sektörde yeni 
fırsatlar da doğuyor, özellikle geri dönüşümde yaşanan gelişmeler, geri dönüştürülmüş 
hammaddelerin gıdaya teması, kimyasal geri dönüşüm ve daha birçok konu. Ancak hepimizin 
kafasında aynı soru var. Bu değişim ve dönüşüm nasıl olacak? 

İşte PAGEV olarak bu yıl 22 Ekim 2019 tarihinde Swissotel The Bosphorus İstanbul 'da 6. 
kez düzenleyeceğimiz PAGEV Plastik Ambalaj Kongresi'nde, "Plastik Ambalajda 
Güncel Tehditler ve Fırsatlar" teması ile bu değişim ve dönüşüme odaklanacağız. 

Devlet kurumlarından, uluslararası kuruluşlardan, üreticilerden ve akademik çevrelerden 
önemli temsilcilerin yer alacağı kongremiz; hammadde ve pazar, yeni teknolojiler, inovatif 
gelişmeler, akıllı ambalajlar, tasarım ve markalaşma, çevre ve geri dönüşüm, döngüsel 
ekonomi, Türkiye ve Dünya mevzuatı gibi konuların tartışılacağı eşsiz bir forum olacak.   
 
Kongrede tartışılacak konu başlıkları aşağıdaki linkte yer almakta olup, konuşmacı olarak 
başvuru yapmak isteyen sektör mensuplarımızın PAGEV Kongre Komitesi’nden Habibe 
Tosun (habibe.tosun@pagev.org.tr, 0212 425 13 13) ile iletişime geçmesi gerekmektedir. 
  
Kongrelerimizde ayrıca firmalarımıza tanıtım imkanı sağlayacak etkin sponsorluk 
seçeneklerimiz bulunmaktadır. Sponsorluk dosyası da tarafınıza ayrıca gönderilecektir. 
 

Bir önceki kongrenin tanıtım filmi için; https://www.youtube.com/watch?v=SSSIojhIf4w 

Geçmiş ambalaj kongrelerimiz için; http://www.turkishpic.com/plastik/tr/site/kongreler 

PAGEV tanıtım filmi için; https://www.youtube.com/watch?v=DSMRmDUMvNw 

 
Saygılarımızla, 
 

Ahmet MERİÇ 
PAGEV 1. Başkan Yardımcısı 
 

 

 

 



 
 

 

EK - BAŞVURU FORMU 

KONUŞMACI BAŞVURU FORMU 

 

 

 

Ad  Soyad  

Unvan  

Firma  

Firma Faaliyet Alanı  

Adres  

Tel. / Faks  

E-mail  

Sunum Konusu  

Sunumun Kısa Özeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ana Başlıklar   

 İnovatif plastik ambalajlama çözümleri 

 Türkiye ambalaj sektör durumu ve global trendler 

 Plastik ambalajlarda son işleme ve ürün teknolojileri 

 Ambalajlarda yeni stratejiler 

 İnovatif teknolojik gelişmeler (Hammadde, makine ve yardımcı ekipmanlar) 

 Plastik ambalaj malzemelerinde yeni gelişmeler ( yüksek bariyerli polyester 

malzemeler, Steril plastik ambalaj malzemeleri, nano-plastik ambalaj malzemeleri) 

 Biyobazlı plastik ambalajlar: hammadde, üretim, pazar  

 Markalaşmada ambalajın önemi  

 Ambalajlarda fonksiyonellik ve kullanım kolaylığı 

 Dizayn, prototip, 3-D yazılım 

 Ürün tasarımı ve gelişmeler 

 Ambalajda grafik tasarım ve baskı 

 Patent yaratıcılığı? Yeni fikirler nasıl üretilir? 

 Ambalajda güncel mevzuat, standartlar, testler ve fikri mülkiyet hakları (GEKAP, 

depozito uygulaması, sıfır atık, tek kullanımlık ambalajların yasaklanması vb) 

 Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm (Gıdaya temasta geri dönüşümün kullanımı, 

kimyasal geri dönüşüm vb.) 

 Döngüsel ekonomi ve plastik ambalajlar 

 Plastik ambalajların güvenliği ve izlenebilirliği 

 Yaşam döngü analizi ve karbon ayak izi 

 Atık önleyici olarak ambalaj 

 Tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinde ambalajın rolü 

 Gelişmekte olan ülkelerde plastik ambalaj sektörü için yatırım potansiyeli 

 Paketlenmiş tüketici ürünlerinde tüketici davranışları trendi 

 İnternet markası ve ürün pazarlama trendleri 

 Plastik kapaklarda yeni gelişmeler 

 Bariyer malzemeler ve raf ömrü kararlılığı 

 Retort & Aseptik ambalajlama 

 Scavenger ve bariyer filmler 



 
 

 

 Yeni ambalaj filmlerinin kullanım alanları 

 Fonksiyonel ve akıllı ambalajlama 

 Sahteciliğe karşı, izlenebilirlilik, regülasyonlar 

 Bariyer teknolojisi, sızdırmazlık ve kapatma, bağlama katının avantajları 

 Film üretim makinelerinde küresel trendler 

 Mikroplar dikkate alınarak raf ömrü analizi 

 Ambalaj raf ömrünü arttırmak 

 Gıdaya geçişin en aza indirilmesi 

Özel Hususlar: 

 Sunumlar her bir konuşmacı için 15 dakika ile sınırlıdır. 

 Özel ürün tanıtımı içeren sunumlar için sponsorluk gerekmektedir. (Lütfen sponsorluk 

seçeneklerine bakınız.) 

 Ulaşım ve konaklama bedelleri konuşmacılar tarafından karşılanır.  

 PAGEV Kongre Komitesi tarafından sunum özeti incelenerek sunum konusunun kongre 

ana temasına uygunluğuna göre kongre programına eklenip eklenmeyeceğine karar 

verilir. 

 Kongre, sunumlar ve panel olmak üzere iki bölümden oluşur. Konuşmacıların yer 

alacağı bölümler PAGEV Kongre Komitesi tarafından sunum konularına göre belirlenir. 

 Formu göndermek için son tarih 09 Eylül 2019’dur. 

 

İletişim: 

Habibe Tosun 
PAGEV Kongre Komitesi 
Tel.: +90 212 425 13 13 Faks: +90 212 624 49 26  

E-mail: habibe.tosun@pagev.org.tr 
 

 

 

                                   www.turkishpic.com 


