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MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; ürünleri dağıtım özelliği, tüketici ihtiyacı ve 

görsel unsurları dikkate alarak ambalajlamayı öğreten 

öğrenme materyalidir. 
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YETERLĠK Ürünleri özelliklerine göre ambalajlamak 

MODÜLÜN AMACI 

 

Genel Amaç  

Uygun ortam ve koĢullar sağlandığında ürünlerin dağıtım 

özelliği, tüketici ihtiyacı ve görsel unsurlarını dikkate alarak 

ambalajlama yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar  

1. Ambalajlamada görsellik ve maliyetin önemini 

doğru araĢtırabileceksiniz. 

2. Ürünü, dağıtım özelliği ve tüketici ihtiyacına göre 

ambalaj yapabileceksiniz. 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.      

 

AÇIKLAMALAR 



 

 1 

GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ambalaj, ürünlerin, nakliye, dağıtım, depolama, satıĢ ve kullanım amacıyla 

hazırlanması için kullanılan koordine edilmiĢ bir sistem olarak açıklanmaktadır. 

 

Ambalajlama ise karmaĢık, dinamik, bilimsel, sanatsal ve ihtilaflı bir ticari iĢlev olup, 

en temel Ģekliyle, kabul edilebilir ekonomik ve çevresel sınırlamalar dâhilinde muhafaza, 

koruma, uygun koĢullarda saklama kolaylığı, kullanım rahatlığı sağlamakta ve bilgilendirme 

ve satıĢ faaliyetlerini de desteklemektedir. 

 

Ambalajlama, tek baĢına gerçekleĢtirilmesi mümkün olmayan bir hizmet iĢlevidir. 

Ambalajlamanın gerçekleĢmesi için bir ürüne ihtiyaç duyulmaktadır, ürün yoksa ambalajın 

kullanılmasına da gerek yoktur. 

 

Ürünün tanınma mücadelesi öncelikle ambalaja teslim edilmiĢtir. Ürünün merkezi 

iletiĢimi olan ambalaj artık günümüzde gerçekten bir “iletiĢim kompleksi” haline gelmiĢtir. 

Bir ürünün baĢarılı olup olmaması paketin ürünü satıp satamayacağına bağlıdır. Paketin 

Ģekli, kullanım uygunluğu, grafik, seçilen baskı rengi, baskı kalitesi, boya kalitesi, kullanılan 

malzemenin kalitesi, reklam iĢlevi baĢarıyı doğrudan etkiler. 

 

Tanımlar ve açıklamalarda bahsedildiği üzere ambalaj yüzyılımızın tanıtım ve reklam 

görevinin büyük bir kısmını omuzlamıĢ ve koruma, taĢıma, tanıtma gibi iĢlevleriyle de 

teknik ve estetik bir alan oluĢturmuĢtur.  

 

Tüketici tutumlarının ne yönde olduğunun ve Ģiddetinin bilinmesi, bu tutumlara 

yönelik hareket edebilme ya da tutumları değiĢtirebilme açısından hayati öneme sahip bilgiyi 

oluĢturmaktadır. Ambalaja yönelik tutumların bilinmesi de, ambalajlama stratejilerinin 

geliĢtirilmesinde aynı derecede öneme sahiptir. 

 

Bu modül ile tüketicilerin tüketim alıĢkanlıkları, satın alma süreçlerinde etkili olan, 

günümüzde bu kadar gerekli ve önemli bir yere sahip olan ambalajda görselliğin ve 

maliyetin önemini, ürünü dağıtım özelliğine tüketici ihtiyacına göre ambalajlamayı ve 

ambalaj standartları ile ilgili kuruluĢların neler olduğunu öğreneceksiniz, öğrendiğiniz 

bilgilerle ve yapacağınız etkinliklerle kendinizi geliĢtirecek, bu bilgileri alanınızla ilgili 

ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda kullanabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar 

sağlandığında, ambalajlamada görsellik ve maliyetin önemini doğru araĢtırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ambalajlamanın gereğini araĢtırınız. 

 Tüketicinin satın alma davranıĢına ambalajın etkilerini araĢtırınız. 

 

1. AMBALAJLAMADA GÖRSELLĠK VE 

MALĠYET 
 

Ambalajlama, dağıtım, saklanma, satıĢ ve kullanımında ürünün korunması ve 

barındırılmasında kullanılan bilim, sanat ve teknolojilerin tamamıdır. Ambalajlama aynı 

zamanda ürünün tasarımı, denenmesi ve üretimi süreçlerinde de kullanılmaktadır. 

 

Ambalajda görsellik her zaman ön plandadır.  

 

 

Resim 1.1: Ġyi bir ambalaj, ürünü elbise gibi korur, aksesuar gibi güzellik katması 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 

AMAÇ 
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1.1. Ambalajlamada Görselliğin Önemi 
 

Ambalaj, ürünün giysisi gibidir. Tüketiciyi satın alma eylemine hazırlaması için 

gerekli tüm güzellikleri üzerinde bulundurması gerekir. Ürünün piyasada tutunabilmesi, 

doğru ve etkili bir ambalaj malzemesinin seçimine bağlı olduğu kadar, ambalajın 

görselliğine ve de tasarımına bağlıdır. Ürünün yapısına uygun seçilen renklerle, uyumlu yazı 
ve biçimlerle tasarlanmıĢ, çekici, güzel görünümlü bir ambalaj, tüketiciyi olumlu yönde 

etkiler. 

 

Ürün, tüketiciye sunulduğu zaman bulunduğu yerde her konumda çekici gücünü, 

etkisini göstermelidir. Satıcılar ürünleri yan yana dizerken her zaman ambalajın geniĢ 
yüzeyini tüketicinin görebileceği Ģekilde yerleĢtirmeyebilir. Ambalajın yan ve üst yüzeyleri 

de ürünün tanıtımı açısından önemlidir. Ürün ambalajının, farklı kuruluĢların ürünleriyle yan 

yana geldiğinde çekiciliğini koruması gerekir. Bu durum, vitrinde ya da market raflarında 

olduğu kadar, tüketici elinde de ona verdiği güven yönünden önem taĢır. 

 

 

Resim 1.2: Ambalajın, ürün hakkında müĢteri satın almadan önce bilgi vermesi 

 

Ambalajın tüketicinin dikkatini çekme ve ilgi uyandırma konusunda etkisi oldukça 

büyüktür. MüĢteriler ambalaj üzerindeki bilgiler sayesinde bir değerlendirme yaparlar ve bu 

değerlendirme satın alma davranıĢının ilk üç aĢamasını oluĢturmaktadır. Dolayısıyla 

tüketicinin deneme aĢamasına geliĢinde ambalajın etkisinin çok büyük olduğu söylenebilir.  

 

Bir ürünün rekabet avantajı kazanması için ambalaj tasarımı Ģu özelliklere sahip 

olmalıdır; içinde ne olduğu hakkında bilgi, miktarı, raf ömrü ve hangi koĢullarda saklanması 

gerektiği, iletiĢim için gerekli logo, Ģekil ve yazılar, marka bilgisi, kullanım talimatları ve 

optimum kullanım bilgileri. Bu bilgilere ek olarak ambalaj yasal gereklilikleri de yerine 

getirmelidir. Örneğin üründe kullanılan malzemelerin neler olduğu ve miktarının ne olduğu 

konusunda yasal düzenlemelere yer verilebilir. 
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BaĢarılı bir ambalajdan söz edebilmek için ambalaj tasarımında müĢterinin merkez 

olarak alınması gerekmektedir. MüĢterilerin demografik özellikleri, ihtiyaçları ve istekleri 

dikkate alınmalı, ambalaj ile müĢteriye verilmek istenen mesaj ambalajın tasarlanması 

aĢamasında belirlenmeli ve ambalajın etkin bir Ģekilde müĢterinin ilgisini çekip çekmediği 

kontrol edilmelidir. IGD‟nin (Institute Of Grocery Distribution) 2003 yılında yaptıkları 

çalıĢmada insanların zaman yetersizliği nedeniyle gıda ürünleri ambalajındaki görsel 

elemanlara daha fazla dikkat ettiklerini ortaya koymuĢtur. Dolayısıyla ambalaj tasarımında 

görsel özelliklere de önem verilmelidir.  

 

1.2. Ambalajda Görsel Unsurlar 
 

Ambalajın üzerindeki renk, yazı, resim, grafik, vb önemli görsel unsurlardır. Bu 

yüzden ambalaj tasarımı tüketicide ilgi uyandıracak Ģekilde yapılmalı, tüketicinin 

duygularına hitap edilerek, tüketici etiketi okumadan ya da ürünü görmeden, ürün için istek 

duymalıdır.  

 

 

Resim 1.3: Ambalajın tüketicinin satın alma duygusunu etkilemesi 

 

Tüketicilerin algılamalarına ve duygularına hitap edebilmek için tabii ki tüketicileri en 

iyi Ģekilde tanımak gerekmektedir. Bunun için de tüketicilerle ilgili olarak ekonomik, 

sosyolojik ve psikolojik bir takım araĢtırmalar yapılmalıdır. 

 

BaĢarılı bir ambalaj, tüketicinin hem bilinç hem de bilinçaltı düzeylerinde 

algılanmalıdır. Bilinçaltı düzeyi ambalaj tarafından motive edilirken, bilinç düzeyi sadece 

ürünü tanır. Ambalaj tüketiciye “Bu, senin almak istediğin ürün” demelidir. Diğer bir 

ifadeyle ambalaj “beni al” diyebilmelidir. 

 

Tüketici ambalajın Ģeklini, markayı, renkleri, kelimeleri, grafik stili ve formları görür 

ve tepki verir. Sonra da içgüdüsel olarak bir imaj hayal eder. Pazarlamacı için kilidi açacak 



 

 6 

anahtar, ambalajı güçlü bir satıĢ silahı haline dönüĢtürmek ve rekabette bir avantaj 

sağlamaktır. ĠĢte bu yüzden ambalaj konusunda yatırımlar her yıl artmaya devam etmekte ve 

ambalaj plânlaması Ģirketler için her gün daha büyük önem kazanmaktadır. 

 

Rafları gezen, alıĢveriĢ yapan tüketicilerin tüm ürünleri tek tek incelemeye vakti 

yoktur. Bu nedenle tüketici, genellikle tipik bir davranıĢ sergiler. Ambalajının fiziksel ve 

görsel yapısı ile üzerindeki bilgiler sayesinde 2-3 saniye içinde incelenmeye değer 

bulunması, 3-10 saniye içinde satın alınma kararının verilmesiyle bir ürün, rafta bulunan 

diğer benzer ürünlerden farkını ve baĢarısını ortaya koymaktadır. 

 

Fonksiyonlarını baĢarıyla yerine getiren bir ambalajın sahip olması gereken bir diğer 

özellik, baĢarılı bir tasarıma sahip olmasıdır. Ambalaj, tasarımının baĢarısı ve özgünlüğü 

oranında rekabet avantajı sağlayacaktır. Ambalaj tasarımının temelini oluĢturan görsel 

unsurlar aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

1.2.1. ġekil ve Resim 
 

Ambalaj, hem tüketicide yarattığı görsel etki, hem de nakliyesi ve satıĢa sunulacağı 

noktada en az yer kaybına neden olacak Ģekilde, dikkatle tasarlanmalıdır. Büyük mağaza ya 

da süper marketlerin raflarında birçok rakip ürünle çevresi sarılmıĢ ambalajın, tüketicinin 

ilgisini çekebilmesi için farklı ve özgün olmasına da dikkat edilmelidir. Ürün, bu yolla 

dikkati çekecek ve akılda kalacaktır. 

 

 

Resim 1.4: Ambalajın içine konan ürünün anlamını taĢıması 
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Görünen Ģeylerin diliyle bir düĢüncenin direkt ve reel ifadesine görüntü denilmektedir. 

Ġyi bir resim iyi bir metin gibidir. 

 

 Ambalaj tasarımında Ģekil ve resmin hedeflediği noktalar Ģunlardır: 

 Tüketicinin ya da alıcının dikkatini çeker. 

 

 Verilmek istenen düĢünceyi çok çabuk açıklar. 

 

 Muhatabın ürünle ilgilenmesini sağlar. 

 

 Ürün hakkında tüketicinin ihtiyacı olan güvenin doğmasına yardımcı 

olur. 

 

1.2.2. Renk 
 

Ambalajda renk seçimi, ürünün alıcısının düĢüncelerini, duygularını etkilemesi, onu 

satın almaya yönlendirmesi açısından ciddi bir konudur. Renkler, her tasarımda önemli bir 

etkendir.  

 

DeğiĢken olmakla birlikte her rengin psikolojik etkisi farklıdır. Örneğin; sıcak renkler, 

neĢe, canlılık, hareket ve arzu etkisi yaratır. Ambalajı daha yakın ve olduğundan daha büyük 

gösterirler. Soğuk renkler ise dinginlik ve rahatlık etkisi yaratırlar. Ambalajı olduğundan 

küçük gösterirler.  

 

Tek renklere baktığımızda, beyaz; içtenliği, siyah; durgunluğu, Ģiddeti ve kederi, 

kırmızı; dehĢeti, canlılığı, aĢırı isteği, tehlikeyi, cesareti, ateĢi, sarı; korkaklığı, uyarıyı, 

hareketi ve neĢeyi, mavi; soyluluğu, dürüstlüğü, sessizliği ve rahatlığı, açık mavi tonlar; 

sınırsızlığı, yeĢil; ümidi, hayatı ve canlılığı, mor; hüznü, içe dönüklüğü ifade eder. 

 

 

Resim 1.5: Renklerin her tasarımda önemli bir etken olması 
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 Ambalajların üzerinde kullanılan renklerin tüketici üzerindeki etkilerini ve 

tüketiciye verilmek istenen mesajları genel hatlarıyla ele alacak olursak; 
 

 Renk, bir markayı tanımlayabilir, 

 

 Renk, eğlence, zarafet, hareketlilik veya sıcaklık gibi bir ruh hali 

yaratmayı sağlar, 

 

 Parlak renkler hafiflik, kutlama, rahatlık ve mutluluk duygusu verirken 

daha koyu yoğun renkler daha ciddi bir hava yaratır, 

 

 Renk, ambalajın içindeki ürünün rengini belirlemeye yarar, 

 

 Renk, ürünleri, ürün çeĢitlerini ve tatlarını ayırmayı sağlar, 

 

 Birkaç yıl öncesine kadar yiyecek kategorisinde asla kullanılmayan yeĢil 

renk, bugün her markanın “sağlıklı ürünler” türü ürünlerinde 

kullanılmaktadır, 

 

 Parlak canlı renkler, genellikle sabah yenen tahıl gevrekleri kutularında 

kullanılır, çünkü sabah günün aydınlık bir bölümüdür, 

 

 Beyaz veya açık renkler diyet, hafif, tuzsuz veya düĢük kalorili ürünlerde 

kullanılırlar, 

 

 Koyu ve yoğun renkler, gurme yiyecekler ve sekerli-çikolatalı ürünlerde 

kullanılarak tat, lezzet ve iĢtah açıcılık verilir, 

 

 Fotoğraf makinesi ve kamera gibi elektronik ürünlerde siyah veya gri 

renk “ileri teknoloji” anlamını yansıtır, 

 

 Ġlaç ambalajlarında beyaz zemin, reçeteli ürünlerin etkinliğini belli eder, 

 

 Ambalajlarda pastel renkler, yaldız ve siyah, moda ve zarafeti yansıtır, 

 

 Metal folyo, koruma amaçlı değil de görsel amaçlı kullanıldığında yüksek 

kalite ve pahalılık imajı sağlar (Özellikle kozmetik, gurme yemek ve lüks 

ürünlerde). 
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Resim 1.6: Ambalaj renginin, ürün yapısı ile bağdaĢması 

Ambalaj rengi, ürün yapısı ile bağdaĢmalıdır. Ayrıca yaratacağı psikolojik etkide 

düĢünülmelidir. Yüzeylerdeki tek renk veya bir rengin tonlarının egemenliği görsel etkiyi 

güçlendirir.  

 

Ambalajdaki yazı ve biçimler zemin rengiyle karıĢmamalıdır. Bulunması zorunlu 

yazılar, önem sırasına göre ve ağırlıklı olarak görülebilecek yüzeylerde kullanılmalıdır. 

KarĢılıklı yüzlerde biçim ve yazılar tekrarlanabilir. Konserve gibi silindir ambalajlarda, belli 

bir noktadan bakıldığında sadece üçte biri görülebilir ve dörtte biri okunabilir durumdadır. 

Yassı ambalajlarda, alt kısımlar, sadece fazla önemli olmayan bilgiler veya tüketiciyi ürünü 

aldıktan sonra ilgilendirecek konular için kullanılır. Ambalajın üst kısımlarında, malın 

markası, firmanın adı, ayırt edici özellikleri gibi, asıl bilgiler yer alır. Diğer yüzlerde, 

özellikle dar yüzde, içerikler yer alır. 

 
Rengin, pazarlama iletiĢimi aracı olarak ambalajda kullanımına baktığımızda, 

özellikle, ürünün cinsinin ve ait olduğu grubun belirlenmesinde kullanıldığını görmekteyiz. 

Temizlik ürünlerinde genellikle, temizlik ve hijyeni çağrıĢtırmasından dolayı, mavi, yeĢil ve 

beyaz tonları kullanılmaktadır. Renk, ürün cinsini tanımladığı gibi, aynı markanın değiĢik 

içerikli veya hedef kitlesi farklı ürünlerini birbirinden ayırmada da kullanılmaktadır. 

 

 Ambalajda kullanılacak rengin seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer 

hususlar ise Ģunlardır: 

 

 Renk, iletilmek istenen mesaja uygun olmalıdır. 

 Renk, ürünün cazibesini yeterince sunuyor olmalıdır. 

 Renk, iĢletme felsefesine uygun olmalıdır. 

 Renk, rakiplerin renklerine göre etkili bir zıtlık oluĢturmalıdır. 

 GloballeĢme sürecinde farklı pazarlarda farklı kültürlerin renklere 

yaklaĢımları bilinmelidir. 

 Modaya bağlı renk seçiminden kaçınılmalıdır. 

 ÇeĢitli pazarların renk konusundaki tercihleri bilinmelidir. 

 ÇeĢitli pazarlarda, kaçınılması gereken renklere dikkat edilmelidir. 

 Ürün tipiyle renk arasındaki uyuma dikkat edilmelidir. 

 Tüketici tipiyle renk arasındaki uyuma dikkat edilmelidir. 
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1.2.3. Biçim 
 

Ambalaj, hem tüketicide yarattığı görsel etki, hem de nakliyesi ve satıĢa sunulacağı 

noktada en az yer kaybına neden olacak Ģekilde, dikkatle tasarlanmalıdır. Büyük mağaza ya 

da süpermarketlerin raflarında birçok rakip ürünle çevresi sarılmıĢ ambalajın, tüketicinin 

ilgisini çekebilmesi için biçiminin farklı ve özgün olmasına da dikkat edilmelidir. Ürün, bu 

yolla dikkati çekecek ve akılda kalacaktır Farklı biçimler farklı insanlar üzerinde farklı 

algılamalara yol açmaktadır. Birçok ürün ambalajının, bu özellik kullanılarak, tüketiciler 

üzerinde istenilen etkiyi yaratması sağlanabilir.  

 

 

Resim 1.7: Tüketicinin ilgisini çekebilmesi için ambalajın biçiminin farklı ve özgün olması 

 

 Ambalaj formunun aĢağıdaki özellikleri, formun algılanma Ģeklini 

etkilemektedir. 

 

 KöĢeli yapılar çeliĢki, dinamizm ve erkeksiliği çağrıĢtırırken; yuvarlaklık 

ise ahenk, yumuĢaklık ve diĢiliği çağrıĢtırmaktadır. Benzer bir ayrım da 

düz ve kavisli yapılar arasında söz konusu olmaktadır.  

 

 Düz Ģekiller çoğunlukla erkeksiliği, keskinliği ve hareketi simgelerken; 

kavisli Ģekiller ise diĢiliği, yumuĢaklığı ve süreğenliği simgelemektedir. 

Örneğin, bayan parfüm ĢiĢeleri çoğunlukla yuvarlak ve kavisli bir 

yapıdayken; erkek parfümleri genellikle köĢeli ve düz hatlara sahiptir.  

 

 Simetri, düzen oluĢtururken; asimetri tam tersine düzensizliği doğurur. 

Ancak görsel imajdaki monotonluğu ortadan kaldırmada bir miktar 

asimetri gerekir.  

 

 Oran, ambalaj formunu algılamamızı sağlayan bir diğer unsurdur.  

 

 Uzun, köĢeli ve dikdörtgen Ģekiller görme alanını geniĢletip, baskın bir 

estetik yaratarak belli bir görüntüyü daha fazla yakalama olanağı yaratır.  
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 KöĢeli, kısa Ģekiller ise daha yumuĢak ve iddiasız görünebilir. Oran ve 

simetri, yuvarlak Ģekillerde genellikle iç içedir.  

 

 Uzun veya geniĢ olan büyük Ģekiller, güçlü ve etkili olarak algılanırken; 

kısa veya ince olan Ģekiller, nazik ve zayıf olarak algılanmaktadır. 

 

 

Resim 1.8: Ambalaj biçiminin markalaĢmaya etkisi 

 

1.2.4. Marka ve Etiket 
 

Marka ismi, belki de ambalajda bulunan en önemli unsurdur. Ürünü belirler ve diğer 

ürünlerden farklılığını belirtir. Marka ismi ile grafik, marka imajının konumunu belirler ve 

iletiĢimi gerçekleĢtirir. Ġyi bir marka ismi; güven, duyarlılık, hız, statü gibi duyguları yaratır. 

 

Bir ürünü pazara sürerken alınacak en kritik pazarlama kararlarının baĢında, ürüne 

isim verme gelmektedir. Ürüne verilecek isim, onun pazarda tutulması ve böylece 

markalaĢmasını, kısaca baĢarısını belirleyecek derecede önemlidir. Çünkü verilen isim, kimi 

zaman Ģirketlerin bir adım önüne bile geçmekte ve Ģirketi sürükleyen bir marka haline 

gelmektedir. 
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Resim 1.9: Ambalajda kullanılan markanın  müĢteri sadakati yaratmaktaki etkisi 

Ambalajın üzerinde kullanılan marka ismi; markayı tanımlamaktan, hatırlatmaktan, 

müĢteri sadakati yaratmaktan ve ürün bilgisi vermekten sorumludur. Ürünün Ģimdi ve 

gelecekte sağlıklı olması için marka isminin biçimlenmesi çok temel ve önemlidir. Özgün bir 

stilde yaratılmıĢ her marka kimliği imza olmaktadır. Tüketiciler arasında tanınır ve de 

dostluk, aĢinalık duygusu yaratır.  

 

1.3. Ambalaj Maliyeti 
 

Ambalajlama maliyetleri ambalaj maddesinin türü, taĢıma, genel giderler ve hasar 

oranına göre değiĢir. Bazen satıĢ ve kârları artırabilmek için ambalaj maliyetini artırmak 

gerekebilir. Örneğin,  aeresol kutular, alüminyum kutuda kola, gazoz ve bira mamullerinin 

ulaĢım araçları ve depolamada etkin yerleĢtirilmesini sağlayarak hasarları önleyip tasarrufları 

arttırabilir.  

 

TaĢımacılıkta ambalajın ağırlığı azaltılarak, maliyet düĢürülebilir. Ambalaj hacminde, 

boyutlarında yapılacak değiĢiklikler, mamullerin ulaĢım araçları ve depolara etkin 

yerleĢmesini sağlayarak tasarrufu artırabilir. Depolama, taĢıma, sergileme ve satıĢ 

alanlarında malların uğrayacağı hasarlarda ambalajlama yoluyla azaltılarak tasarruf 

sağlanabilir. 

 

AĢırı koruma maliyetleri arttırdığı gibi, yetersiz ambalajlama da maliyetleri arttırır. 

Ambalaj üretme maliyeti, kayıp maliyeti (hasar, zarar) ile dengelenmelidir. Bu denge en 

ekonomik ambalaj‟ı verir. Hasar oranları ambalaj çeĢitlerine göre değiĢir. Örneğin,mukavva 

kutu imalatında kabul edilebilir hasar oranı en çok %5-6 „dır. Bu oran aĢılırsa üretim 

durdurulabilir. 
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1.3.1. Ambalaj Tedarik Masrafı 
 

Ambalaj malzemelerinin tedariki için yapılan masraflar en önemli maliyet unsuru olup 

malzemeler ve teknik iĢleme imkan ve seviyelerine göre farklı fiyatta sahiptirler. Satın alma 

fiyatına ambalaj malzemesinin temin edildiği yerden iĢletmeye getirilmesi için yapılan 

masraflar ilave edilmek suretiyle ambalaj malzemesinin tedarik maliyeti bulunur. 

 

1.3.2.Depolama Masrafı 
 

Devamlı üretimde bulunan iĢletmelerde ambalajlama maliyetlerinin bulunması 

yanında, ambalaj malzemelerinin depolanması için de ambara ihtiyaç vardır. Ambarın kirası, 

amortismanı, bakımı üzerinden hesaplanır. Ambalaj malzemelerinin depolanmasında yerden 

tasarruf sağlayıcı teknikler geliĢtirildiği takdirde maliyet düĢecektir. Bu konuda kâğıt ve 

kartondan ambalajlar camdan, tenekeden veya plastikten yapılan ambalajlara nazaran bir 

avantaja sahiptirler. 

 

Ürünün stoklandığı depo ile ambalajın arasında sıkı bir iliĢki vardır. Bazı ambalajların 

üzerinde „serin yerde tutunuz‟ veya „ıĢıktan koruyunuz‟ gibi ifadeler vardır. Ürünler 

depolanırken bu noktalara dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 1.10: Depolamanın ürünün maliyetini arttıran bir unsur olması 

 

Depolamada ürünün maliyetini arttıran bir unsur olduğundan ambalajın üst üste 

konulmasını sağlayan palet sisteminin iĢleyiĢine uygun ambalaj kullanılmalıdır. Bu açıdan 

cam kutular ve kavanozlar yerine teneke ve alüminyum kutular tercih edilmelidir. Aynı 

Ģekilde yuvarlak ambalaj Ģekilleri de dört köĢelilere nazaran aralarında boĢluk kalabileceği 

nedeniyle daha az elveriĢlidir. 

 

Karton ve mukavva ambalajlar az yer tuttukları ve üst üste yığılmalarındaki 

kolaylıklar ile avantajlarına rağmen ince ve çeperli oluĢları nedeniyle cama rağmen daha az 

avantajlıdırlar. 
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1.3.3. Doldurma Masrafı  
 

Plastikten torbalara doldurulması örneğinde olduğu gibi iĢlemin sureti ambalajın 

maliyetini önemli ölçüde etkiler. Dakikada 120 milyon torba yerine 200 milyon adet 

doldurabilirse ünite baĢına doldurma masraflarının düĢeceği tabiidir. Doldurma iĢlemi 

sırasında ambalaj malzemelerinin kırılma, döküntüye çıkma oranı da çok farklıdır.  

 

Resim 1.11: Ambalajın doldurulmasının, mamulü üreten firmaca yapılmasının maliyete etkisi 

Örneğin, cam diğer ambalaj malzemelerine nazaran daha fazla hasara uğradığında 

ambalaj malzemesi seçiminde bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Ambalajın 

doldurulmasının mamulü üreten firmaca bizzat yapılması ve ya bu konuda ihtisaslaĢmıĢ 

firmalara yaptırılmasının da maliyetleri etkileyeceği unutulmamalıdır. 

 

 TaĢıma Masrafı 

 

Bu grupta ambalajı tamamlanan mamulün perakendeciye gönderilmesi için kullanılan 

mali fedakârlıklar ele alınacaktır. Önceden de belirtildiği gibi bu satıĢ alanı çok geniĢ değilse 

ve ambalajlanan mamuller iĢletmenin kendi arabaları ile taĢınacaksa bu takdirde taĢıma 

masraflarının oldukça düĢük olmasına taĢınacak büyük ve geniĢ piyasa için çok miktarda 

satıĢ yapılması ve taĢıma aracı firma vasıtalarından yararlanma söz konusu ise oldukça 

önemlidir. Bu konuda ayrıca “bir defa kullanılıp atılan veya çok defa kullanılan ambalaj” tipi 

seçmede önemlidir. Ayrıca taĢımadan doğan kırılma ve kaybolma gibi zarar unsurlarını da 

hesaba katmak gerekir. 

 

Resim 1.12: Karayolu taĢımacılığından bir görünüm 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ambalajın görselliğinin önemini vurgulayan pano hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Konuyla ilgili genel bir araĢtırma 

yapınız. 

 Yazılı ve görsel basın yayınlarından 

faydalanabilirsiniz. 

 Ambalajın üzerinde taĢıması gereken 

görsel özellikleri araĢtırınız. 

 Yazılı ve görsel basın yayınlarından 

faydalanabilirsiniz. 

 Ġlgili kitap dergi broĢür vb. yayınlardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri önem sırasına 

göre düzenleyiz. 

 Yaptığınız araĢtırmaların bilgilerinden 

yararlanabilirsiniz. 

 Ambalajın tasarımı ve görselliği ile ilgili 

araĢtırmalarınızın vurgulamak 

istediğiniz kısımlarını kısa cümleler ile 

özetleyiniz. 

 Seçtiğiniz sözleri kendi el yazınızla 

okunaklı ve değiĢik yazı karakterlerini 

kullanarak yazabilirsiniz 

 Yazılar ile ilgili resimleri belirleyiniz. 

 Yazılarınızla iliĢkilendireceğiniz 

resimleri görsel kaynaklardan 

seçebilirsiniz. 

 Vurgulamak istediğiniz öge ile ilgili zıt 

konulu resimlerle de dikkat 

çekebilirsiniz. 

 Kendi duygularınızı ifade eden resim ve 

ya yazı yazınız. 

 Öğelerin sizin için anlamlarını ifade 

eden yönleriyle ilgili duygularınızı 
belirtebilirsiniz. 

 Kullanacağınız araç gereçleri temin 

ediniz. 

 Elinizdeki artık materyallerden 

yararlanabilirsiniz. 

 OkunmuĢ dergi gazete, mecmualardan 

yararlanabilirsiniz. 

 Öncelikle vurgulamak istediğiniz öğeyi 

tablonun en dikkat çekici yerine 

yerleĢtiriniz. 

 Öğenin sizin için önceliğinin ne ifade 

ettiğini dikkate alabilirsiniz. 

 Diğer öğeleri öncelik sıranıza göre 

vurgulamak istediğiniz Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 Önceliklerinizi dikkate alarak bir 

kompozisyon oluĢturabilirsiniz. 

 Her öğe ile ilgili destekleyicileri yanına 

yerleĢtiriniz. 

 Resim, yazı, güzel sözler ve kendi 

duygularınızı ifade eden materyallerden 

yararlanabilirsiniz. 

 Vurgulamak istediğiniz konu ile 

iliĢkilendirerek baĢlık yazınız. 

 Anlatmak istediğinizin dikkat çekmesi 

için uyumlu veya zıt ifadelerden tercih 

yapabilirsiniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yaptığınız çalıĢmayı arkadaĢlarınıza 

anlatınız. 

 Ġlk önce arkadaĢlarınızın düĢüncelerini 

öğrenebilirsiniz. 

 Anlatmak istediğiniz konunun benzer ve 

farklılıklarını ifade edebilirsiniz. 

 Panonuza asınız. 
 Herkes tarafında rahatlıkla fark edilecek 

bir yer seçebilirsiniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.     

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygulamanız için ürünleri seçtiniz mi?   

2. Farklı tasarımlı ambalajlara sahip olan fakat ürün çeĢidi olarak 

aynı olan bir ürün belirlediniz mi? 

  

3. Ürün ambalajı olarak biri sıradan, diğeri ilgi çekici bir ürünü 

belirlediniz mi? 

  

4. Tercih yapmak için arkadaĢlarınızı belirlediniz mi?   

5. Farklı ambalaja sahip olan aynı ürünü arkadaĢlarınıza sundunuz 

mu? 

  

6. ArkadaĢlarınızın tercih yapmasını beklediniz mi?   

7. Daha çok hangi ambalaj içerisindeki ürünün tercih edildiğini 

belirlediniz mi? 

  

8. ArkadaĢlarınıza tercih nedenlerini sordunuz mu?   

9. ArkadaĢlarınızın verdiği cevapları ambalajın sahip olduğu görsel 

özelliklere göre değerlendirdiniz mi? 

  

10. Ambalajın görsel tasarımının satın alma üzerindeki etkisini 

belirlediniz mi? 

  

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. …………………… tüketicinin dikkatini çekme ve ilgi uyandırma konusunda etkisi 

oldukça büyüktür. 

2. BaĢarılı bir ambalajdan söz edebilmek için ambalaj tasarımında ………………… 

merkez olarak alınması gerekir. 

3. Ambalajın üzerindeki renk, yazı, resim, grafik, vb önemli ………………. unsurlardır. 

4. Ambalaj, …………………. baĢarısı ve özgünlüğü oranında rekabet avantajı sağlar. 

5. …………………, her tasarımda önemli bir etkendir. 

6. Ġyi bir ………………….. ismi; güven, duyarlılık, hız, statü gibi duyguları yaratır. 

7. Ambalaj malzemelerinin ……………………….. yerden tasarruf sağlayıcı teknikler 

geliĢtirildiği takdirde maliyet düĢer. 

8. TaĢımacılıkta ambalajın ağırlığı azaltılarak……………….. düĢürülebilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar 

sağlandığında, ürünü, dağıtım özelliği ve tüketici ihtiyacına göre ambalaj yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Piyasadan farklı ambalaj çeĢitlerini toplayarak özelliklerini açıklayınız. 

 Ambalajlamaya iliĢkin ulusal ve uluslar arası ilkeleri araĢtırarak doküman 

hazırlayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. AMBALAJ SEÇĠMĠ 
 

Ambalaj seçim kararları Ģekiller, renkler, ambalajlı bir ürünün içine konan broĢürler, 

talimatlar, etiketler, grafikler ve nakliye kartonları hakkındadır. 

 

Resim 2.1: Ambalaj, ürünü tüm yaĢam süresi boyunca ekonomik ve çevreye duyarlı olarak 

korumalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 



 

 19 

2.1. Ambalaj Seçimindeki Kriterler 
 

  Ambalajlama kararı verilirken, ambalajdan yerine getirmesi beklenenler; 

 

 Tasarımı ve grafiği üzerinden ürünü görsel olarak sunmak, 

 Ürünü kapsamak, 

 Ürünü; rafta, hareket halinde, depolamada ve kullanım anında korumak, 

 Ürünü, rakiplerden ayırmaktır. 

 

2.1.1. Ürün Özelliği  
 

Ambalaj, bir ürünün üreticiden tüketiciye kadar uzanan dağıtım zincirinde güvenli 

ulaĢımının sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu araçların tümüdür. Ambalaj, ürünün tüm 

yaĢam süresi boyunca ekonomik ve çevreye duyarlı olarak, korunmasını, barınmasını, 

sunumunu ve tanıtımını sağlamalıdır. Ürün ambalajlanırken, ürüne has özellikler ve 

ihtiyaçlar unutulmamalıdır. Gıda, kimyasal ve akıcı maddeler, zararlı maddeler vb. farklı 

uygulamaları gerektirmektedir. Örneğin, gıdalar basınca karĢı korunmaya ihtiyaç duyarken, 

eczacılık ürünlerinin sıcağa karĢı korunması gerekmektedir. 

 

 

Resim 2.2: Ürün ambalajlanırken, ürüne has özellikler ve ihtiyaçların unutulmaması 

 

Ürün ambalajlanırken, ürünün sahip olduğu özelliklere göre ambalajlama yapılmalıdır. 

Ġçecek maddeleri, kimyasal maddeler ve gıda maddelerinin sahip olduğu özellikler 

neticesinde farklı Ģekillerde ambalajlanmaları gerekir.  
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 En uygun ambalaja karar verirken dikkat edilmesi gereken, ürüne ait 

özellikler Ģunlardır: 

 

 Kırılabilirlik, 

 Dayanıklılık, 

 Yüzeysel aĢınmalara dayanma gücü, 

 Parasal değer, 

 Neme karĢı hassasiyet, 

 Sıcaklık değiĢimlerinden etkilenme oranı, 

 Oksidasyon ve korozyon gibi kimyasal reaksiyonlara tepki, 

 Raf ömrü sayılabilir. 

 

Ambalaj tüketiciye güven verecek bir biçimde ürünü dıĢ etkilere karĢı koruyan, 

ürünün değerini sürdürmesini sağlayan nesnedir. Dolayısıyla, ürüne iliĢkin ambalaj kararları 

verilirken, ambalajın bu özelliği dikkate alınmalıdır. Öte yandan, pazarda tutunmuĢ olan bir 

ürünün taklit edilme ve süpermarketlerde çalınma olasılıklarına karĢıda ürünü korumak 

gerekir. Ambalaj üzerindeki değiĢik kodlamalarla da bu sağlanmalıdır.  

 

Ambalaj ürünün depolanmasını, saklanmasını ve kullanılmasını kolaylaĢtırmalıdır. Bu 

nedenle, pazara sunulacak bir ürünün dağıtım kanallarındaki hareketinden satıĢ noktalarında 

teĢhir edilmesine ve tüketiciler tarafından nasıl saklanıp tüketildiğine kadar geçen aĢamaların 

göz önünde tutulması gerekmektedir. 

 

Kullanılacak taĢıma Ģeklide ambalajın seçimini etkilemektedir. Örneğin, hava 

taĢımacılığı, deniz taĢımacılığına göre daha hafif ambalajları gerektirmektedir. Hem deniz 

hem de hava taĢımacılığında, nakliye Ģirketleri ambalaj konusunda geniĢ bilgi verebilirler. 

 

2.1.2. Dağıtım Özelliği  
 

Ambalajın öncelikli fonksiyonlarından biri de ürünü korumak olduğundan, ürünün 

dağıtım zinciri (iĢletmeden nihai tüketiciye kadar olan aĢamalar) ürünün ambalajını 

belirleyen unsurlar arasındadır. 

 

Uzun bir dağıtım zinciri, taĢıma sırasında hasar görme riskinin artmasına dair bir iĢaret 

olup, bunu karĢılayacak bir ambalajın temin edilmesi zorunludur. Ambalaj ihtiyacı 

belirlenirken dağıtım zincirininde hesaba katılması gerekmektedir. 

 

Dağıtım zinciri boyunca üründe meydana gelebilecek hasarların önceden tahmin 

edilmesinde yarar vardır. Ayrıca ürünün geçmesi planlanan dağıtım ağının her bir noktasında 

mevcut depolama yükleme Ģartları hakkında da detaylı bilgiye sahip olunmalıdır. Ürüne 

uygulanabilecek uluslararası dağıtım ve kodlama / iĢaretleme kuralları da bilinmelidir. 



 

 21 

 

Resim 2.3: Ambalaj ihtiyacı belirlenirken dağıtım zincirininde hesaba katılması 

 

Nakliye boyunca ürünün görebileceği zararlar çok dikkatlice incelenerek en uygun 

ambalaj tipi seçilmelidir. Yükleme sırasında oluĢabilecek kırılma ve ezilmeler, diğer 

yiyeceklerde bulaĢma (kontaminasyon) yoluyla oluĢan hasarlar, iklimden dolayı meydana 

gelebilecek hasarlar (nem, sıcaklık ve don) ve hırsızlık, nakliye boyunca görülebilecek 

hasarlar arasında sayılabilir. Hasarları önlemenin iki yolu vardır: Birincisi iyi bir ambalaj 

ikincisi ise güvenli sigortanın yapılmasıdır. 

 

2.1.3.Tüketici Ġhtiyacı  
 

Günümüz endüstrisinin geliĢimi üretici ve özellikle tüketiciye verilen önem ile eĢitlik 

göstermektedir. Dünyada, ambalaj endüstrisinde de üretici ve tüketici gereksinimleri göz 

önüne alınarak yapılan ürün geliĢtirme ve tasarım çalıĢmalarıyla büyük geliĢmeler 

sağlanmaktadır. Ülkemizde de ambalaj endüstrisinin sağlam temellere oturtularak 

geliĢebilmesi, belli standartların geliĢtirilmesine, araĢtırmalara ve ancak tasarım olgusunun 

ambalaj endüstrisine tam anlamıyla yerleĢmesine bağlıdır. 

 

 Ambalajda kullanılan ölçünün, içeriğin hacmi, porsiyon adedi, evde depolama 

olanakları vb. yönlerden uygunluk durumu 

 

 Ambalajın tüketici tarafından taĢıma, açma, tekrar kapama, boĢaltma, yeniden 

kullanma, boĢaldıktan sonra atma yönlerinden kullanıĢlılık durumu 

 

 Görsel tasarım hedef pazarlardaki tüketicilerin zevkine hitap etme durumu 

 

 Ambalaj üzerinde aĢağıdaki bilgilerin yer alması 

 

 MenĢe ülke 

 Ġmalatçıların adı 
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 Kullanma talimatı 

 Kalite, miktar, bileĢim 

 Renk, model, boyut  

 Son kullanma tarihi  

 Ġmalatçı garantisi vb. 

 

 Görsel tasarımla ve etiketlemeyle ilgili hedef pazarlardaki standart, yasa ve 

yönetmeliklerin gözden geçirilmesi  

 

 Ambalaj üzerindeki bilgilerin açık seçik ve kolay anlaĢılır bir Ģekilde basılmıĢ 

olması 

 

 

Köpük el sabunu 

Elde hijyenik temizlik sağlayan antiseptik madde içerir. Kremsi köpük oluĢturur. 

Ġçerdiği nemlendiriciler ve cilde uygun pH` ı sayesinde elleri tahriĢ etmez. Normal el 

sabunlara göre 5 kat daha ekonomik kullanım sağlar. 

 

TEKNĠK BĠLGĠ: 

pH: 5,5 

Görünüm: Renkli sıvı 

 

AMBALAJ BĠLGĠSĠ: 

18 adet 500 g (koli içi adedi) 

4 adet 5 kg (koli içi adedi) 1adet 20 kg 

Resim2.4:Ambalaj üzerindeki bilgiler tüketici açısından önem taĢır. 
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2.2. Sektöre Göre Ambalajlama 
 

Çevremizde binlerce çeĢit ürün bulunmaktadır. Bunların ambalajlanması sektörlere 

göre değiĢmektedir. Bu sektörlerden bazılarını ele alarak ambalajlamaları görelim. 

 

2.2.1. Gıda 
 

Gıda sanayi içinde ambalaj sanayinin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu önem 

ambalajın besin maddelerini dıĢ etkilerden korumasında taĢıma, depolama, dağıtım, tanıtma 

gibi pazarlama iĢlevlerini kolaylaĢtırılmasından kaynaklanmaktadır. Ambalajlamanın gıda 

sanayin de önemini arttıran bir diğer etmende; besin maddelerinin halk sağlığı ile yakından 

ilgili olmasıdır. Besin maddeleri en iyi biçimde hazırlansa bile yanlıĢ bir ambalajlama 

üretimi bozacağı gibi insan sağlığını da tehdit edecektir. 

 

Resim 2.5: Ambalajlamanın gıda sanayinde önemini arttıran etmenin besin maddelerinin halk 

sağlığı ile yakından ilgili olması 

Genel olarak ambalajlama ülkelerin kalkınma ve yaĢam standartlarına paralel bir 

geliĢme gösteren son derece dinamik bir konudur. Ambalaj malzemesi ve paketleme 

makinelerindeki geliĢmeler gıda sanayi ürünlerinin de geliĢmesine yol açmıĢtır. 

 

DıĢ ticarette de ambalaj malın üretildiği ülkede ihracını ve dıĢ pazarlarda rekabet 

Ģansını arttıran unsurların en önemlilerinden birisidir. Ambalaj hammaddelerinin (cam, 

metal, kâğıt, plastik, ahĢap vb) çeĢitliliği ve değiĢik kombinasyonlarda kullanılabilmeleri 

nedeniyle ambalaj konusu, gıda üreticisinin, makine yapımcısının ve ambalaj sanayicisinin 

koordineli bir ekip çalıĢmasını gerektiren bir uzmanlık dalı haline gelmiĢtir. 

 

 Süt ve süt ürünlerinin ambalajlanması 
 

Çok eski zamanlarda süt bakır kaplarda evden eve taĢınırdı ve kapı önlerine bırakılmıĢ 

olan kaplara kepçelerle doldurulurdu. Geri dönüĢlü cam ĢiĢelerin bulunmasıyla ürünün daha 

iyi korunduğu anlaĢılmıĢ ve bu sebeple cam ĢiĢeler seçilmiĢtir. Ancak ĢiĢelerin büyük oluĢu 

marketlerde satıĢına uygun değildir. Çünkü cam ĢiĢeler ağır, kolaylıkla kırılabilir ve tam 

olarak kapatılamayan materyallerdir. 
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Ambalajlamada kullanılan Tetrapak kutular ise 6 tabakalı olup 3 kat polietilen, 1 kat 

karton, 1 kat baskı filmi tabakası ve 1 kat alüminyumdan oluĢmuĢ olan ürüne iyi bir koruma 

sağlar. Kırılma olasılıklarının olmaması, hafif olmaları ve çocukların kullanımına olanak 

sağlamaları tercih edilmelerine neden olmaktadır. Bulundurduğu tabakalar sayesinde ürün 

ıĢıktan korunup kutuya sağlamlık verilmektedir. 

 

 Ġçme Sütünün Ambalajlanması: Ġçme sütü iĢletmeyi terk etmeden önce 

kullanım amacına göre değiĢik materyallere, değiĢik hacimlerde 

ambalajlanır. Ambalajlama materyali içme sütünün pastörize veya 

sterilize oluĢuna göre değiĢiklik gösterir. Sterilize sütlerin raf ömrü çok 

uzun olduğu için ambalajlama materyalinin özel olması ve 

ambalajlamanın aseptik koĢullarda yapılması Ģarttır. Oysa raf ömrü kısa 

olan pastörize ürünler için aseptik ambalajlamaya gerek yoktur. 

Kullanılan ambalaj malzemesi hangi materyalden yapılırsa yapılsın, 

taĢıması gereken bazı özellikler vardır. Bunlar: 

 

o Her Ģeyden önce sütü rutubet, yabancı maddeler ve ıĢık gibi dıĢ 

etkilerden korumalıdır. 

 

o Ürün kaybına izin vermemelidir. Kapaklı olan ambalajların 

kapaklarının yeniden kullanılmayacak Ģekilde yapılması önemlidir. 

Aksi takdirde süt, kapağının yeniden kullanılması durumunda 

zararlı mikroorganizmalar bulaĢabilir. (kontamine)  

 

o Sağlık açısından hiçbir risk taĢımamalıdır. Ürünle hiçbir kimyasal 

tepkimeye girmemeli, zehirli madde içermemeli, yabancı tat ve 

koku olmamalıdır. 

 

o Ucuz, kullanılması kolay, tekrar kullanılan bir malzeme ise kolay 

temizlenebilecek ve çevreyi kirletmeyecek özellikte olmalıdır. 

 

 Pastörize içme sütünün ambalajlanması 

 

o Cam ĢiĢelere ambalajlama: Tüketici tarafından içindeki ürünün 

görülebilmesi, sütle hiçbir kimyasal tepkimeye girmemesi, 

geçirgen olmaması ve 20–30 defa kullanılabildiği için ekonomik 

olması açısından cam ĢiĢeler özellikle pastörize süt 

ambalajlanmasında geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. Ġçme 

sütünün cam ĢiĢelere ambalajlanması, ĢiĢe doldurma ve kapama 

makineleri ile gerçekleĢtirilir. 

o Geri dönüĢsüz materyallere ambalajlama: Bir kere 

kullanıldıktan sonra atılan yani fabrikaya geri dönmeyen; 

 Plastik esaslı torba 

 Plastik esaslı ĢiĢe 

 Karton esaslı kutu içme sütü ambalajlanmasında geniĢ bir 

kullanım alanı bulmuĢtur. 
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 Peynirlerin ambalajlanması: Peynirler 2 biçimde 

ambalajlanmaktadırlar: 

 

o Kalıp Ambalajlama 

o Dilim Ambalajlama 

 

 

Resim 2.6: Dilim ambalajlama 

 

 Yoğurtların ambalajlanması: Yoğurtların ambalajlanmasında üç tip 

materyal kullanılmaktadır. Bunlar: 

 

o Katı materyaller: Cam kaplar bu grubu kapsarlar ve ürün cam 

kase Ģeklindeki kaplara doldurulduktan sonra plastik kapaklar ile 

ağızları kapatılır. 

 

o Yarı-katı materyaller: Plastik filmler bu grup içerisindedir. 

 

o Esnek materyaller: Bunlar da polietilenden yapılı plastik 

materyallerdir. Daha çok homojenize edilmiĢ yoğurtların 

paketlenmesinde kullanılmaktadır. 

 

 Et ve et ürünlerinin ambalajlanması 

 

Et ürünleri kapsamına kırmızı et, tavuk, balık ve bunların ürünleri girmektedir. 

 

 Taze kırmızı et: Kırmızı et satıĢa sunulmadan önce 2 tipte paketlenir: 

 

o Bütün olarak üreticiye ve satıcıya giderken, 

o ParçalanmıĢ olarak tüketiciye giderken. 

 

Bütün kırmızı etin ambalajı, taĢınım ve depolama için yeterli raf ömrünü sağlamalıdır. 
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 Taze tavuk eti: Tavuk eti için mikrobiyal kirlenmenin engellenmesi ve 

uzun bir raf ömrü gereklidir. Diğer önemli ihtiyaçlar; damlama kontrolü 

ve Ģeffaflıktır. Tavuk eti, kırmızı et gibi renk değiĢimlerine hassas 

değildir. Taze tavuğu bozan en önemli etken mikrobiyolojik bozulmadır. 

 

 

Resim 2.7: Taze tavuğu bozan en önemli etkenin mikrobiyolojik bozulma olması 

 

 Taze balık ve deniz ürünleri: Taze balık, kimyasal ve mikrobiyal 

değiĢimlerle kolayca bozulabilir. Kısa raf ömrü, yakalandıktan hemen 

sonra taĢınmasını gerektirmektedir. Hatta ıstakoz gibi deniz ürünlerinin 

raf ömürleri o kadar kısadır ki, canlı olarak taĢınırlar. En önemli ambalaj 

ihtiyaçları, mikrobiyal kirlenmenin engellenmesi ve ürünün bir arada 

sağlam tutulmasıdır. 

 

 DondurulmuĢ et ürünleri: DonmuĢ etlerin tazesinden en önemli farkı, 

mikrobiyal bozunmanın önemini yitirmesidir. DonmuĢ gıdalar sıcaklığa 

ve ambalajın sunduğu korumaya göre aylarca saklanabilir. Balık, kırmızı 

et ve tavuğa göre daha kısa bir raf ömrüne sahiptir. DondurulmuĢ et 

ürünlerinde görülen iki önemli bozulma sebebi Ģunlardır: 

 

o Kuruma 

o Yanma 

 

 ĠĢlenmiĢ et ürünleri: ĠĢlenmiĢ et ürünlerine; tütsülenmiĢ, konservelenmiĢ 

ve kurutulmuĢ et ürünleri dâhildir. Tamamen veya parça olarak iĢlemek, 

bu ürünleri mikroorganizma çoğalmalarından korur. KonservelenmiĢ ve 

kurutulmuĢ etler oda sıcaklığında aylarca saklanabilir. TütsülenmiĢ etler 

daha dayanıksızdır, buzdolabında saklanırlar. 

 



 

 27 

 Ekmeklerin ambalajlanması 

 

Ekmek %45 su içeren bir üründür, bayatlamaya çabuk uğrarlar. Ürünün ortam 

sıcaklıklarındaki denge nemi korunmalıdır. Kısa raf ömrü nedeniyle su buharı geçirgenliği az 

olan polietilen film torbalar, polietilen kaplı kâğıtlar kullanılır. 

 

 

Resim 2.8: Ekmek ambalajı 

 

 Hububatların ambalajlanması 

 

Dünyadaki gıda ürünlerinin büyük bir kısmı pirinç, buğday, mısır, yulaf gibi tahıl 

ürünlerinden oluĢmaktadır. Birçok tahıl ürünü acılaĢmaya sebep olabilecek yağ içerirler. Su 

ve havanın varlığı tahılları biyokimyasal bozulmalara daha yatkın hâle getirir. Özellikle 

yığın halindeki tahıllar böceklerin ve kemirgenlerin tehdidi altındadırlar. ĠĢlenmiĢ tahıl 

ürünleri un gibi, biraz daha fazla nem içeriğine sahip olduklarından özel bir paketlemeye 

gerek duymazlar. Un için genelde dokuma kumaĢ torbalar, kraft kağıt torbalar, polietilen 

torbalar kullanılır. 

 

Resim 2.9: Un ambalajı 
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 Taze meyve ve sebzelerin ambalajlanması 

 

 Vakum paketleme: Temizlenip, dilimlenen meyve ve sebzeler poleofin 

torbalar veya filmler ile paketlenirler. Paketleme öncesi ortamdaki hava 

vakumla alınır. 

 

 Ġnce Kâğıt: Taze meyve ve sebze paketlemede kullanılan açık yapılı 

kâğıttır. 

 

 Mumlu kâğıt: Suya ve su buharına karĢı orta düzeyde bir direnç sağlar. 

 

 Kâğıt ve ağ torbalar: Ağ torbalar daha yaygın kullanılır. IĢık geçmesini 

ve kontaminasyonun önlenmesini az miktarda sağlar. Özellikle soğanlar 

için kullanıĢlıdır. 

 

 Katı plastik kaplar: Genellikle kiraz, çilek gibi küçük, yumuĢak 

meyveler ve mantar için kullanılır. 

 

 Tahta sandık: Sert meyve ve sebzeler için yaygın olarak kullanılırlar. 

 

 Tahta sepet: Tahta kaplamalı sepetler taze meyve ve sebze taĢımak için 

kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 2.10: Tahtanın havalandırma özelliğinden dolayı taze sebze ve meyvenin 

ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılması 
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2.2.2. Tekstil 
 

Ülkemizde ihracatta bulunan çoğu tekstil firmaları ambalaj konusunda Ģöyle bir 

yöntem izlemektedirler. Ġhracatlarını hariçte iĢleme rejimine göre yaptıklarından dolayı 

kullandıkları ambalajlar ihraç edeceği ülke tarafından onların standartlarına uygun ve 

buradan gidecek ürün adet sayısı kadar ambalaj göndermektedirler. Bu ambalaj askı ve 

poĢetten ibarettir. Giyimde mesela pantolonlar askıya takılıp üzerine geçirilen poĢetlerle tır 

veya baĢka bir ulaĢım aracıyla ve bu araçlarda bulunan askı sistemine koyularak 

gönderilmektedirler. 

 

Bazı tekstil firmaları ise Ģöyle bir yöntem izlemektedirler: AraĢtırması yapılan bu 

firmalar ambalajlarını ya kendi kurduğu küçük ambalaj bölümlerinden ya da ülkemizdeki 

ambalaj tesislerinden karĢılamaktadırlar. Bu firmalarda askı ve poĢet kullanmaktadırlar. 

 

Resim 2.11: Tekstil ambalajı olarak askı, poĢet ve karton ambalaj kullanımı 

 

2.2.3. Diğer 
 

Ürün ambalajlanırken, ürüne has özellikler ve ihtiyaçlar unutulmamalıdır. Yukarıda 

bahsedilen ambalaj sektörlerinin dıĢında diğer ambalaj sektörleri aĢağıdaki gibidir. 

 

2.2.3.1. Deterjanların Ambalajlanması 

 

Deterjanların nitelikleri ile ambalaj ve etiketlerinde bulunması gereken hususlar 

aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 

 Deterjan 

 

Ġçerisinde yüzey aktif maddeler, yoğunlaĢtırıcılar, dolgu malzemeleri ve diğer 

yardımcı maddeler bulunan sıvı, toz, krem, bar, granül, tablet ve benzeri Ģekillerde olan 

evlerde, iĢyerlerinde ve sanayide kullanılan genel temizlik; çamaĢır ve bulaĢık yıkama ve sair 

temizleme iĢlerinde kullanılan preparatlar ile çamaĢırların ıslatılmasında, durulanmasında ya 

da beyazlatılmasında kullanılan yardımcı yıkama preparatları ve çamaĢır yumuĢatıcılarını, 

ifade eder. 
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 Etiket ve ambalajlama  

 

Deterjanların etiketi üzerinde yer alması gereken genel hususlar aĢağıda 

maddelenmiĢtir: 

 

 Üreticinin adı ve adresi,  

 Ürün adı ve markası,  

 Amaçlanan kullanım alanları,  

 Ürünün kullanım talimatı,  

 Nominal dolum miktarı,  

 Üretim tarihi,  

 Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun 

iĢaret,  

 Uyarılar (Bu bendin alt bendlerinde yer alan uyarı yalnız elde yıkanan 

çamaĢır/bulaĢık deterjanı içindir.),  

 

o Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. 

o ÇamaĢırlarınızı ve bulaĢıklarınızı yıkadıktan sonra bol su ile 

durulayınız. 

o Cildi korumak amacıyla ellerin deterjanla uzun süre temasından 

kaçınınız. 

o El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. 

o Çocuklardan uzak tutunuz. 

 

 Var ise, kullanılmaması gereken alanlar,  

 Alınması gerekli koruyucu tedbirler (yazı veya sembolle) dikkat çekecek 

Ģekilde,  

 Deterjan formülünde fosfatlar, fosfonatlar, anyonik aktif madde, katyonik 

aktif madde, noniyonik aktif madde, amfoterik aktif madde, oksijen bazlı 

ağartıcılar, klor bazlı ağartıcılar, EDTA, fenoller ve halojenli fenoller, 

para-diklorobenzen, aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, 

halojenli hidrokarbonlar, sabun, zeolit, bentonit, polikarboksilatlar ve 

benzeri maddeler kütlece % 0,2′den daha fazla ise ambalaj üzerinde, 

o < % 5  

o % 5 - 15  

o % 15 - 30  

o % 30 Ģeklinde belirtilmelidir.  

 Deterjanın formülünde enzim, koruyucu ve dezenfektan maddeler 

bulunuyor ise, konsantrasyonları dikkate alınmaksızın ambalaj üzerinde 

belirtilir.  
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2.3. Ambalaj Standartları Ġle Ġlgili Bazı KuruluĢlar 
 

Ambalaj standartları ile ilgili bazı kuruluĢlar kurulmuĢtur. Bunlar aĢağıda 

açıklanmıĢtır. 

 

2.3.1. Ulusal Standardizasyon Enstitüleri 
 

Bu kuruluĢların adreslerini ISO uluslar arası standardizasyon örgütünden sağlamak 

mümkündür. Her ülkede geçerli olan ambalajlama, etiketleme ve iĢaretlemeyle ilgili kurallar 

hakkında o ülkenin Ulusal Standardizasyon Örgütünden bilgi alınabilir. 

 

2.3.2. Ulusal Ambalaj GeliĢtirme Kurum Ve Enstitüsü  
 

Dünyada birkaç geri kalmıĢ ülke dıĢındaki tüm geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin 

birer “Ambalaj Örgütü” bulunmaktadır. Ambalajlamanın tüm yönleriyle ilgilenen bu 

kuruluĢlardan belirli tipteki materyal, ambalaj kabı ve bazı ürünlerin ambalajlama 

durumlarıyla ilgili yürürlükteki standartlar hakkında bilgi almak mümkündür. 

 

Özellikle herhangi bir malın ihracatından önceki Pazar araĢtırması devresinde söz 

konusu mal için o pazarda geçerli olan ambalaj tipleri konusunda bilgi almak üzere bu 

kuruluĢlarla iliĢki kurulması yararlıdır. 

 

2.3.3. Ulusal Ambalajlama Materyali Ġmalatçıları Derneği 
 

SanayileĢmiĢ ülkelerde rastlanan bu tip kuruluĢlar, kendi ülkelerinde, üretmekte 

oldukları materyalin kullanıldığı alanda geçerli kurallar konusunda yayınlar ve broĢürler 

hazırlamaktadırlar. 

 

2.3.4. Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) 
 

77 ülkenin standardizasyon örgütünün; bu arada ülkemizde faaliyette bulunan TSE‟nin 

de üye olduğu ISO günümüze değin 2600 madde için Uluslararası Standart hazırlayarak 

yayınlanmıĢ bulunmaktadır. Bu kuruluĢun çeĢitli ürünlerde ilgili çalıĢmalarını ve 

hazırlayarak yayınladığı standartları “Türk Standartları Enstitüsü”nden sağlamak 

mümkündür. 

 

2.3.5. BirleĢmiĢ Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü (FAO) 
 

FAO ve kısa adı WHO olan “Dünya Sağlık Örgütü” nün birlikte kurdukları “Codex 

Alimantarius Komisyonu” uluslararası kabul edilen gıda standartları ve hijyenik uygulama 

kod ve esaslarını saptamaktadır. AnlaĢılacağı üzere bu çalıĢmalar doğrudan doğruya ambalaj 

standartlarıyla ilgili olmamakla birlikte, gıda maddelerinin ambalajlanmasında kullanılan 

materyalin gerek gıda maddesine gerekse insan sağlığına olan etkileri konusunda çalıĢmalar 

yapmaktadır. Ayrıca, bu kuruluĢ bünyesinde bulunan “gıda maddelerinin etiketlenmesi” ile 

ilgili komisyon madde standartlarında yer alan etiketleme kuralları üzerinde çalıĢmalar 
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yaparak bunların basitleĢtirilmesi, gereksiz bilgilerin çıkarılması gibi konular üzerinde 

durmaktadır. Aynı Komite, ambalajlı olarak ihraç edilen malların etiketlenmesi konusunda 

genel esasları saptamıĢ ve yayınlamıĢ bulunmaktadır. 

 

2.3.6. Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE) 
 

BirleĢmiĢ Milletlere bağlı bölgesel ekonomik komisyonlardan birisi olan ECE, zaman 

zaman belirli malların ambalaj standartlarıyla ilgili önergeler yayınlamaktadır. Bu önergeler 

ECE ulaĢım bölümünün üye ülkeler temsilcileriyle  birlikte yaptığı çalıĢmalar sonucunda 

oluĢturulmaktadır. Bu önergeler üye ülkelerce kabul edildiği takdirde, bir uluslar arası 

antlaĢma hükmü halini almakta ve üye ülkeler gerekli yasal değiĢiklikleri yerine getirerek bu 

kararları uygulamaktadırlar. 

 

Avrupa Ekonomik Komisyonunca hazırlanan tehlikeli maddeler ve çabuk bozulabilen 

gıda maddeleriyle ilgili pek çok önerge sonucunda alınan kararlar bu Ģekilde uygulamaya 

konmuĢtur. 

 

2.3.7. Avrupa Ekonomik Topluluğu 
 

AET ambalaj standartları üye ülkelere ithal edilen veya üye ülkeler arasında ticarete 

konu olan malların ambalajlanmasıyla ilgili yönetmelikler halinde periyodik olarak 

yayınlanmaktadır. Örneğin 1972 yılından itibaren AET, zararlı malların ambalajlarıyla ilgili 

performans gereksinimlerini yayınlamaya baĢlamıĢtır. 

 

AET yönetmeliklerinin bazıları ambalaj boyutlarıyla etiketleme kurallarını da 

kapsamaktadır.  

 

2.4. Ambalajlamaya ĠliĢkin Ulusal Ve Uluslararası Ġlkeler 
 

Ambalajlamaya iliĢkin ulusal ve uluslar arası belli baĢlı ilkeler vardır. Bunlar aĢağıda 

açıklanmıĢtır. 

 

2.4.1. ISO 9000’e Göre Ambalajlama Ġlkeleri 
 

Madde 4.15.4: Tedarikçi paketleme, ambalajlama ve iĢaretleme proseslerinin 

(kullanılan malzemeler dâhil) belirlenen Ģartlara uygunluğunun sağlandığından emin olmak 

için gereken kapsamda kontrol görevi yerine getirmektedir. 

  

Ambalaj malzemesinin türü ürünün yapısına göre belirlenir. Ambalajlama malzemesi 

ürünün kalitesini etkilememelidir ve ürünler uyum içinde olmalıdır. Bu durum özellikle gıda, 

kimyasal, patlayıcı maddelerinde çok önemlidir. 

 

Örneğin,  bir ürün baĢka bir ülkeye gemi ile gönderilecekse, ürünün ambalajının ürünü 

gemi ile taĢınabilecek özelliğe sahip bir ambalaj olması gerekir. Neme dayanıklı sert 

taĢımaya uygun tuzlu sudan etkilenmeyen bir maddeden yapılması uygun olur. 
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Eğer yeniden kazanılmıĢ eski ve daha önceden kullanılmıĢ bir imaj malzemesi 

kullanılacaksa eski iĢaretlerin tamamen ortadan kaldırılması gerekir. Yeni iĢaretlemenin 

yanlıĢ taĢımayı ya da kullanımı önleyici nitelikte olması gerekir. Bu konuda gereken özen ve 

çaba gösterilmelidir. Ayrıca ambalajı markalama için kullanılacak mürekkep ya da boya 

ürüne zarar vermemeli ve sevkıyat esnasında silinmemelidir. Raf ömrü ile sınırlı gıda, ilaç ve 

diğer ürünler söz konusu olduğunda son kullanım tarihi kullanıcıya ya da distribütöre bilgi 

vermek için ambalaj üzerine açık bir Ģekilde iĢaretlenmelidir.  

 

Bazen alıcı her bir paket üzerine tanım, marka ve diğer talimatları içeren çok özel 

ambalajlama isteklerinde bulunur. Bu istekler kalite planında yer almalı ve uygulama için 

ilgili tüm personele iletilmelidir. 

 

2.4.2. TSE’ye Göre Ambalajlama Ġlkeleri 
 

 Mevcut durum 

 

Ambalaj sanayisinde kullanılan kâğıt, karton, plastik, cam ve metal gibi temel ham 

maddeler ve bunlardan üretilen ambalaj malzemelerine yönelik özel bir mevzuat 

bulunmamaktadır.  

 

Bu bölümde ambalaj ile ilgili ülkemizdeki standartlar ve düzenlemeler derlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

 

 Ambalajla ilgili Türk standartları 

 

Ambalajla ilgili olarak hazırlanan zorunlu Türk standartlarından bazıları Ģunlardır: 

 

 TS 1924 – Nisan 1975 (Tadil 1985/09, 1986/09) konserve kutuları (sebze 

ve meyve mamulleri için silindirik) 

 

 TS 1119 – Mart 1985 oluklu mukavvalar  

 

 TS 4437 – Mart 1985 plastik ilaç kapakları (katı ilaç Ģekilleri için) 

 

 TS 4812 – Nisan 1986 bükülebilir alüminyum tüpler 

 

 TS 5914 – Ağustos 1988 PVC filmler (tarımda kullanılan) 

 

 TS 1234 – EN 10203 – Kasım 1996 tenekeler 
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 Türk gıda kodeksi (16.11.1997 Tarih ve 23172 Sayılı Resmi Gazetede) 

 

Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğinin amacı; üretici ve tüketici menfaatlerini ve halk 

sağlığını korumak, gıda maddelerinin tekniğine uygun ve sağlıklı Ģekilde üretim, hazırlama, 

iĢleme, muhafaza, depolama, taĢıma ve pazarlaması sağlamak üzere gıda maddelerinin 

özelliklerini belirtmektir. Türk Gıda Kodeksi‟nin 9. Bölümünde, gıdalarla temasta bulunulan 

ambalaj malzemeleri ve bu malzemelerin özellikleri yer almaktadır. Buna göre gıdaların 

ambalajlanmasında kağıt, metal, plastik ve cam esaslı ambalaj malzemeleri kullanılabilir. 

 

 Türk Gıda Kodeksinin 9. Bölümü: 

 

o Ambalajlama: Ambalajlama materyalleri, kâğıt esaslı ambalaj 

materyalleri, metal esaslı ambalaj materyalleri, cam esaslı ambalaj 

materyalleri plastik esaslı ambalaj materyallerinden oluĢmaktadır.  

 

o Etiketleme ve ĠĢaretleme: Etiket bilgileri, etiket bilgilerinin tanımı, 

küçük ambalajlı gıdaların etiketlenmesi, dıĢ ambalajların 

etiketlenmesi, dağıtım ambalajlarının etiketlenmesi, dökme gıdalar 

ile ilgilidir.  

 

Gıda ile temasta olan ambalajların üretimi için Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığından izin 

alınması gerekir. Üretim izni alınmadan üretilen ambalajların gıda ambalajı olarak 

kullanılmaları yasaktır.  

 

 Zararlı Kimyasal Madde Ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği (21634 Sayı – 

11. 07. 1993) 
 

Bu yönetmeliğin amacı; hava, su ve toprağa karıĢarak, kısa veya uzun dönemde 

ekolojik dengeyi bozan, çevre ve insan sağlığı açısından zararlı kimyasal madde ve ürünlerin 

kontrol altına alınabilmesinde idari, teknik ve hukuki prensip, politika ve programların 

belirlenerek uygulanmasını sağlamaktadır. Bu yönetmeliğin kapsamı: 

 

 Çevre ve insan sağlığı açısından zararlı ve kimyasal madde ve ürünlerinin 

ticareti, üretimi, ambalaj ve etiketlenmesi, depolanması, taĢıması ve 

kullanılması faaliyetlerine ait esaslar 

 

 Bu madde ve ürünleriyle iĢtigal olunmasına iliĢkin hükümler 
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 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.1991 Tarih Ve 20814 Sayılı 

Resmi Gazete) 
 

Bu yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve atığın çevreye zarar verecek Ģekilde 

doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taĢınması, 

uzaklaĢtırılması vb. faaliyetlerin yasaklanması çevreyi olumsuz yönde etkileyecek olan 

tüketim maddelerinin idaresinin belirli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta 

kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerinin, doğal zenginlikleri ve ekolojik 

dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik politika ve programların belirlenmesi, 

uygulanması ve geliĢtirilmesidir.  

 

Bu yönetmeliğin ambalaj atıklarının geri kazanılması „baĢlıklı 3. Bölümü kapsamada 

yürütülmekte olan kota veya depozito uygulaması ile yönetmeliğin ek 1 „inde 17 madde 

hlinde yer alan süt, yoğurt, ayran yenilebilir sıvı yağ, su, salça, ketçap, konserve gibi gıda 

ürünleriyle, Ģampuan, saç kremi, deterjan, çamaĢır suyu gibi temizlik ürünlerini plastik, 

metal, cam ve termoplastik madde içeren karton esaslı ambalajlarda piyasaya süren 

iĢletmelerin bu ürünlerin boĢ ambalajlarını her yıl belirlenen oranlarda toplama ve kazanma 

sorunluluğu getirilmiĢtir.  

 

Bu uygulamada; plastik sektöründe PET ambalajlarda; SASA Aġ; cam ambalajlarda 

ĢiĢe cam; metal ambalajlarda (alüminyum, teneke) Nacanco Aġ; lamine karton ambalajlarda 

ise Tetrapak Aġ müĢterileri olan dolumcu firmalar adına ambalaj atıklarını toplama ve geri 

kazanma sorumluluğunu ambalaj üreticisi firmalar olarak üstlenmiĢlerdir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ambalaj türleri ve malzemelerini, değiĢik biçim ve dizaynda bulunan ambalajlardan 

örnekler bularak sınıfa getiriniz ve inceleyerek bir rapor hazırlayınız. 

  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ambalaj ve ambalaj geliĢtirme niçin 

önemlidir araĢtırınız.  

 Ġnternetten ve yazılı kaynaklardan 

araĢtırabilirsiniz. 

 Ambalajla ilgili Türkiyedeki kanuni 

düzenlemeleri ve ilgili kurulların 

görevlerini araĢtırınız. 

 Ġnternetten ve yazılı kaynaklardan 

araĢtırabilirsiniz. 

 Ġyi bir ambalaj materyelinin özelliklerini 

araĢtırınız. 

 Çevrenizde ki konu ile ilgili 

kuruluĢlardan yararlanabilirsiniz. 

 Tahta esaslı ambalaj malzemelerinin 

olumlu ve olumsuz özelliklerini 

karĢılaĢtırınız. 

 Tahta esaslı ambalaj materyallerini 

örnekleriyle beraber inceleyiniz. 

 Kağıt ve karton esaslı ambalaj ürünlerin 

olumlu ve olumsuz özelliklerini 

karĢılaĢtırınız. 

 Kâğıt esaslı ambalaj materyallerini 

örnekleriyle beraber inceleyiniz. 

 Cam esaslı ambalaj materyellerinin 

olumlu ve olumsuz özelliklerini 

karĢılaĢtırınız. 

 Cam esaslı ambalaj materyallerini 

örnekleriyle beraber inceleyiniz. 

 Camın kullanılımı ile ilgili kuralları 
araĢtırınız. 

 Plastik esaslı ambalaj materyellerin 

olumlu ve olumsuz özelliklerini 

karĢılaĢtırınız. 

 Plastik esaslı ambalaj materyallerini 

örnekleriyle beraber inceleyiniz. 

 Teneke esaslı ambalaj materyellerinin 

olumlu ve olumsuz özelliklerini 

karĢılaĢtırınız. 

 Teneke esaslı ambalaj materyallerini 

örnekleriyle beraber inceleyiniz. 

 Marketlerde tüketicilerin hangi ambalaj 

malzmelerini daha çok tercih ettiğini 

gözlemleyiniz. 

  Tercih edilen ambalaj malzemesinin 

diğer malzemlere olan üstünlüğünü 

belirleyiniz.  

 AraĢtırma ve gözlem raporlarını sınıfta 

sununuz. 
 ArkadaĢlarınızın düĢüncelerini alınız. 

 AraĢtırma ve gözlem raporlarınızı görsel 

bir dosya haline getiriniz. 

 Dosyanızı daha sonra 

yararlanabileceğiniz Ģekilde saklayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.     

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Sınıf arkadaĢlarınızla gruplar oluĢturdunuz mu?   

2. Gideceğiniz Kurumu belirlediniz mi?   

3. Gerekli randevuları aldınız mı?   

4. Soracağınız soruları belirlediniz mi?   

5. Giyim tarzınızın uygun olmasına dikkat ettiniz mi?   

6. GörüĢme esnasında nezaket kurallarına dikkat ettiniz mi?    

7. Hazırladığınız soruları sordunuz mu?   

8. Aldığınız cevaplarla ilgili notlar aldınız mı?   

9. Aldığınız bilgileri raporlaĢtırdınız mı?   

10. Raporunuzu sınıfta arkadaĢlarınıza sunarak tartıĢtınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME    
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Ürün ambalajlanırken, ürüne has ……………………  ve ihtiyaçlar unutulmamalıdır. 

2. Kullanılacak …………………… Ģeklide ambalajın seçimini etkilemektedir 

3. Ambalaj ………………………. belirlenirken dağıtım zincirinin de hesaba katılması 

gerekmektedir. 

4. Ambalajlama malzemesi ürünün kalitesini ……………………………… ve ürünler 

uyum içinde olmalıdır. 

5. Un için genelde ……………………. kumaĢ torbalar, kraft kağıt torbalar, polietilen 

torbalar kullanılır. 

6. ………………………. kutular bulundurduğu tabakalar sayesinde ürünü ıĢıktan 

koruyup kutuya sağlamlık verir. 

7. …………………… yönetmeliklerinin bazıları ambalaj boyutlarıyla etiketleme 

kurallarını da kapsamaktadır.  

8. Ambalaj malzemesinin türü …………..,…………..,göre belirlenir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Bir ürünü pazara sürerken alınacak en kritik pazarlama kararlarının baĢında, ürüne 

…………. verme gelmektedir. 

2. …………….. bir stilde yaratılmıĢ her marka kimliği, imza olmaktadır. 

3. ……………….. iĢlemi sırasında ambalaj malzemelerinin kırılma, döküntüye çıkma 

oranı da çok farklıdır. 

4. Ambalaj tasarımında ………………… özelliklere de önem verilmelidir. 

5. ……………………… bir ambalaj, tüketicinin hem bilinç hem de bilinçaltı 

düzeylerinde algılanmalıdır. 

6. Ambalajın yan ve üst yüzeyleri de ürünün ……………………. açısından önemlidir. 

7. Ambalaj …………………, ürün yapısı ile bağdaĢmalıdır. 

8. Çikolata, reçel, jöle gibi ürünlerde ise ağırlıklı renk, ürüne ………………  bir kimlik 

veren kırmızıdır. 

9. Ürün ambalajlanırken, ürünün sahip olduğu …………………. göre ambalajlama 

yapılmalıdır. 

10. …………….. göre gıdaların ambalajlanmasında kağıt, metal, plastik ve cam esaslı 

ambalaj malzemeleri kullanılabilir. 

 

Not: Cevap anahtarınız modülün sonundadır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Ambalajın 

2 MüĢterinin 

3 Görsel 

4 Tasarımının 

5 Renkler 

6 Marka 

7 Depolanmasında 

8 Maliyet 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Özellikler 

2 TaĢıma 

3 Ġhtiyacı 

4 Etkilememelidir 

5 Dokuma 

6 Terapak 

7 Aet 

8 Ürünün Yapısına 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Ġsim 

2 Özgün 

3 Doldurma 

4 Görsel 

5 BaĢarılı 

6 Tanıtımı 

7 Rengi 

8 Enerjik 

9 Özelliklere 

10 Tse 

CEVAP ANAHTARLARI 
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