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Çorlu fabrikalarında ikinci oluklu üretim 
hattının 2014 yılında devreye girdiğini 
kaydeden Mesut Koyuncu, yılın son çey-
reğinde devreye giren yatırımlarıyla Çorlu 
fabrikalarının yılda 160 bin ton  kapasiteye 
ulaşmış olduğunu aktardı. Gelecek yıl için 
de önemli hedefl erimiz bulunduğuna dik-
kat çeken Koyuncu, 2015 yılı içinde özellik-
le yeni yatırımları olan Eskişehir ve Çorlu 
fabrikalarında kapasite kullanım oranla-
rını artırarak, 850 milyon metrekare satış 
miktarını yakalamayı hedefl ediklerini söy-
ledi. Koyuncu, Çorlu fabrikasındaki bu iki 
oluklu hattının modern bir konveyör hat-
tı ile birbirlerine entegre hale getirildiği-
ni ifade etti.  2014 yılının Modern Ambalaj 
açısından oldukça verimli geçtiğini anla-
tan Koyuncu, “Hedefl erimizi tutturduğu-
muzu söyleyebiliriz. Aralık ayı tahminimiz 
de dikkate alındığında, bu yıl yüzde 19 bü-
yüyerek, 300 bin ton satış miktarını aştık. 
Metrekare açısından da 700 milyon met-
rekare satış miktarına yaklaştık. Benzeri 
büyüme oranlarını 2013 yılında da yakala-

mış ve yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme 
rakamına ulaştık. Bu anlamda kâr hedefl e-
rimizle de bütünleşen büyüme rakamları-
mızdan memnun olduğumuzu ifade edebi-
lirim” diye konuştu. 2014 yılında firmaları 
için iki önemli olayın gerçekleştiğini anla-
tan Koyuncu, “Birincisi Eskişehir fabrika-
mız nisan ayı içinde üretime başladı. Böl-
genin en büyük fabrikalarından biri olan 
fabrikamız, grubumuzun yedinci oluklu 
mukavva ambalaj fabrikası olarak, Marma-
ra ve İç Anadolu bölgelerine hizmet verme-
ye başladı” şeklinde konuştu.

Müşterine en uygun lokasyondan hizmet 
vermek ve nakliye maliyetlerini düşürmeyi 
amaçladıklarını aktaran Koyuncu, bu kap-
samda yoğun müşteri kitlelerinin olduğu 
yerlere fabrikalar açtıklarını belirterek, 
“Son yıllarda faaliyete geçen Kayseri, Geb-
ze ve Eskişehir fabrikalarımız bu strateji-
mizin ürünleri. Sahip olduğumuz yedi üre-
tim tesisi ile müşterilerimiz kendilerine en 
düşük nakliye maliyetine sahip tesisimiz-
den hizmet temin edebiliyor. Diğer yandan 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını spekt esaslı 
belirleyerek, bu çalışmalar doğrultusunda 

birçok müşterimizi gereksiz gramaj kulla-
nımından uzaklaştırıp, ciddi maliyet avan-
tajları sağladık. Ayrıca müşterilerimizin 
ürünlerini görsel anlamda geliştiriyor ve 
onlara yeni alternatifl er sunuyoruz. Bu ko-
nuda da yeniden yapılandığımızı ve gele-
cek yıllarda değerli çalışmalar ortaya koya-
cağız” şeklinde konuştu.

“Dönüşümlü kağıt üret�m�nde
Türk�ye, net �hracatçı konumunda”
Türkiye’de oluklu mukavvanın toplam am-
balaj malzemeleri tüketimi içindeki payı-
nın 2014 yılı Ambalaj Sektörü Raporu’na 
göre, yüzde 27 civarında olduğunu bildiren 
Koyuncu, oluklu mukavva üretiminin ana 
hammaddelerinden biri olan  dönüşümlü 
kağıt üretimi konusunda Türkiye'nin net 
ihracatçı konumunda olduğunu söyledi. 
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E ren Hold�ng 
ş�rketler�nden Modern 
Karton’un üçüncü kağıt 
mak�neler�n�n 2015 

yılında devreye g�receğ�n� aktaran 
Modern Ambalaj Genel Müdürü 
Mesut Koyuncu, böylel�kle 
yıllık 1 m�lyon ton kağıt üret�m 
kapas�tes�ne ulaşacaklarını 
bel�rtt�. Bu kapas�tey� 
kullanılab�l�r hale get�rme ve 
kağıt ambalaj entegrasyonunu 
artırma hedefler�n�n olduğunu 
d�le get�ren Koyuncu, “Bunun 
�ç�n yurtdışında da yen� oluklu 
yatırımlarımız gündeme 
gelecek. Gerek yurt�ç� gerekse 
yurtdışında her türlü satın alma 
ve yen� yatırım olasılıklarını 
değerlend�rme hedef�ndey�z. 
Özell�kle yurtdışı yatırımları 
konusunda çok arzuluyuz. 
Bölgesel güç olmak �st�yoruz” 
ded�.

Modern Ambalaj, yatırımlarıyla 
bölgesel güç olmaya odaklandı

Denizli Organize Sanayi Bölgesinde 80 bin 
metrekare alan üzerinde 10 bin metrekare 
kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini söy-
leyen Mine Kağıt Kutu Ambalaj Finans-
man  Müdürü Hasan Neşiray, “2015 yılı-
nın ilk yarısında ikinci oluklu hattımızı da 
devreye sokacağız. Aynı zamanda kalite 
ve Ar-Ge çalışmalarımız da devam ediyor. 
Ürünlerimiz ile gerek kalite gerekse hiz-
met anlayışımız ile Türkiye'de diğer oluk-
lu mukavva ürünleri yapan işletmeler ile 
rekabet edebilecek düzeydeyiz. 2015 yılı 
ciro hedefimiz 29 milyon TL olması bek-
leniyor” diye konuştu. Neşiray, işletmede 
ortalama 100 kişinin istihdam edildiğini 
ve üretimlerinin Denizli başta olmak üze-
re; İzmir, Manisa, Aydın, Antalya, Isparta, 
Burdur, Uşak, Afyon, Kütahya, Eskişehir, 
Bilecik illerinde bulunan müşterilerine 
ulaştırılarak pazarlandığını belirtti. 2013 
yılını 15 bin ton kağıt tüketimi ile oluk-
lu mukavva üretimini 25 milyon 500 bin 
TL’lik ciro ile tamamladıklarını aktaran 
Neşiray, 2014 yılında hedefl enen 27 mil-

yon TL ciroyu yakaladıklarını dile getirdi. 

İk�nc� oluklu hattı �le ürün
yelpazes�n� gen�şletecek
12 yıldır istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine 
devam ettiklerini söyleyen Neşiray, “Gü-
ney Ege Kalkınma Ajansı’nın Denizli, Muğ-
la, Aydın illerini kapsayan 'Yenilikte Dönü-
şüm Maddi Devlet Programı' kapsamında 
şirketlerinin yer aldığına dikkat çeken Ne-
şiray, “Bu destek programı ile 1 milyon do-
larlık bir yatırım gerçekleştirilerek, kuru-
lacak ikinci oluklu hattımız ile ürün yelpa-
zemiz genişleyecek”dedi. GEKA’nın bu ve 
benzeri destek programları ile Denizli sa-
nayicisine her zaman destek olduğunu ifa-
de eden Neşiray, bu programların istihda-
ma da katkısının olduğunu söyledi. Kalite 
politikalarından taviz vermemeye çalıştık-
larını ifade eden Neşiray, “İşletme sahibi ve 
idarecilerin üretim yöntemlerinde tekno-
lojik gelişmeleri sürekli takip etmelerini 
bunun sonucu olarak da kapasite artırım-
ları sağlanarak ürün teslim sürelerinin kı-

saltılması sağlanarak yüksek verimlilik ve 
karlılık hedefl enmeli ” dedi.

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de oluk-
lu mukavva ambalajı tüketiminin sürekli 
artış gösterdiğini söyleyen Neşiray, oluklu 
mukavva ambalajı olarak hazır giyim, gıda, 
tarım ürünleri, inşaat malzemeleri, et, ba-
lık, yumurta gibi her türlü sektöre hizmet 
verildiğini söyleyerek, Türkiye’de bu alan-
da ortalama her yıl yüzde 10 oranında bü-
yüme gösterildiğini ifade etti. Diğer amba-
laj türleri içinde oluklu mukavva sektörü-
nün gerek maliyetlerdeki ucuzluğu gerekse 
çevre duyarlılığı ve geri dönüşümü ile her 
zaman tercih edilen bir ambalaj türü oldu-
ğunu belirten Neşiray, bu özellikleri ile her 
zaman artan bir talep ile karşı karşıya ol-
duklarını söyledi. DENİZLİ

M�ne Kağıt, �k�nc� oluklu 
hattını 2015’te açıyor
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Oluklu mukavva ve ambalaj üretimi ger-
çekleştiren Toksoy Ambalaj Oluklu Mu-
kavva Karton Kutu Imalat Turizm Taşi-
macılık Sanayi, 2015 yılında tesis geniş-
letme ve makine revizeleri yatırımı ile 
üretim kalitesini artıracak. 2015 yılı için 
gerekli altyapı ve çalışmaların yapıldığını 
belirten Toksoy Ambalaj Şirket Müdürü 
Yusuf Toksoy, “2015 yılı için tesis geniş-
letilmesi ve makine revizeleri ile üretim 
kalitesini artırmak ve maliyeti azaltarak 
müşteri memnuniyeti kazanmak hedefl e-
rimizin başında” dedi.

Firmanın kurulduğundan bu yana ma-
kineleşme sistemi ve tesis alanını geniş-
letmede gerekli değişimleri her yıl ar-
tırdığını belirten Yusuf Toksoy, Maki-
neleşme sistemlerindeki yenilikler ile 
özellikle sıvama kutu üretiminde Ankara 
sanayisinde önemli bir yere sahip olduk-
larını dile getirdi. 2014 ve 2015 yıllarına 
ilişkin değerlendirmede bulunan Toksoy, 

2014 yılında hedefl erinin tamamına ula-
şamadıklarını ancak 2015 yılı için gerek-
li altyapı ve çalışmaların yapıldığını ifa-
de etti. 

Sektörün gelişimine dikkat çeken Tok-
soy, Türkiye’de ihtiyaçların artmasıyla 
doğru orantılı olarak oluklu mukavva sek-
töründe de gelişmeler yaşandığını ifade 
etti. Toksoy, sözlerine şöyle devam etti; 
“Her geçen gün ihtiyaç ve beklentiler artış 
gösteriyor. 33 yıllık tecrübe ile bu beklen-
tileri karşılamak için gerekli çalışmalar  
yapılıyor. Oluklu mukavva üretimi dışın-
da, ağırlık vermiş olduğumuz ofset baskılı 
kutular ile dikkat çeken, gerektiği zaman 
içindeki ürünü sattırabilecek ambalaj-
lar tasarlamak firmamızın önem verdiği 
konuların başında yer alıyor. Aile şirketi 
olmamızın getirmiş olduğu avantajlarla 
birlikte kurumsallığa geçiş için adımlar 
atmaya başladık. Ambalaj sıvama kutu ih-
tiyacını 2007 yılında bünyemize katmış 
olduğumuz laminasyon makinesi ile kar-
şılamayı hedefl iyoruz.”

Toksoy Ambalaj, 2015’te 
üret�m kal�tes�n� artıracak


