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GĠRĠġ 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ambalaj, günümüzde çok hızlı değiĢiklik gösteren ve önemle üzerinde durulan bir 

konudur. Ambalaj sektöründe yaĢanan sürekli değiĢim ve geliĢim nedeniyle üreticilerin bu 

değiĢimlere karĢı uyumlu olarak hareket etmesi onlara büyük ölçüde rekabet avantajı 

kazandırmaktadır. Bu amaçla tüketici profilindeki değiĢimlerin üreticiler tarafından 

değerlendirilmesi gereklidir. Tüketicilerin ambalaja iliĢkin tutumlarında meydana gelen 

değiĢimler, onların ambalaj kullanımını etkilemektedir.  

 

Ambalajın içindeki ürünü sunmadaki baĢarısı, tüketicinin kullanımına yönelik 

sağladığı faydalar tüketici tarafından değerlendirilmektedir. Bu nedenle ambalaj konusunda 

en son karar tüketiciye aittir. Ürünün baĢarı sağlamasında önemli olan kıstas tüketicinin 

ambalajı onaylaması, ambalajdan memnun kalmasıdır.  

 

Bu nedenle üreticilerin, tüketicilerin ambalaja ve ambalajın fonksiyonlarına iliĢkin 

tutumlarını, ambalajın içindeki ürünü kullanım ve satın alma alıĢkanlıklarını, sosyo-

demografik ve ekonomik özelliklerini iyi tespit etmeleri gerekmektedir. Ancak bu doğrultuda 

belirlenen ambalaj kararları baĢarılı olacaktır. 

 

Bu modülde, ambalaj türlerini ve malzemelerini, ambalajın fonksiyonlarını tüketicinin 

satın alma davranıĢındaki rolünü öğrenecek ve ambalajlama iĢlemlerinde öğrendiğiniz bu 

bilgileri kullanma Ģansına sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgiler doğrultusunda; ambalaj fonksiyonlarını dikkate 

alarak ürünlerin özelliklerine göre ambalaj malzemelerini belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ambalajın önemini ailenizdeki ve çevrenizdeki insanlara sorarak araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki ambalaj firmalarını araĢtırınız. 

 Ambalajın tüketicilerin satın alma davranıĢındaki etkilerini araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1.AMBALAJ 
 

Ambalaj, malın içine konulduğu bir kap ya da örtüdür. Tüketiciyi satın alma eylemine 

hazırlaması için gerekli tüm özelliklere sahip olması gerekir.   

 

1.1. Ambalajın Tanımı ve Önemi 
 

Ambalaj, ürünleri dıĢ etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak; taĢıma, depolama, 

dağıtım, tanıtım ve pazarlama iĢlemlerini kolaylaĢtıran, metal, kâğıt, plastik, cam, karton vb. 

malzemelerden yapılmıĢ dıĢ örtülerdir. Kısaca ambalaj, içinde ürün bulunan koruyucudur. 

Ürünü çarpma, ısınma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur. 

 

Teknik anlamda ambalaj; depolama ve taĢıma özellikleri de dikkate alınarak, en 

elveriĢli malzemenin seçilmesi ve belirli Ģekil verilmesi suretiyle en ucuza ve tüketici 

ihtiyaçlarını en iyi karĢılayacak Ģekilde paketlenmesi sarılması iĢlemidir. Bu tanımda bir 

yandan ambalaj ve ambalaj malzemelerinin teknik özelliklerine değinilirken, bir yandan da 

ucuz olması üzerinde durularak olayın ekonomik boyutu ele alınmıĢtır. 

 

Ambalaj, ürünün tüketiciye en ekonomik yolla ulaĢmasını ve depolama kolaylığı 

sağlar. Önemli bir görevi de taĢıdığı bilgilerle tüketiciye seçim ve kullanım kolaylığı 

sağlamasıdır. Üzerinde yazılı olan ağırlık, fiyat, üretim tarihi, son kullanım tarihi, ürünün 

içeriği, üretici firmanın adı, kullanımının açıklaması, TSE’li olup olmadığı gibi tüm bilgiler, 

tüketiciye ve satıĢ yapana büyük kolaylıklar sağlar. Tüketicinin sorma Ģansı olmayabilir, bu 

nedenle ambalajın ürünle ilgili tüm bilgilerinin üzerinde olmasında fayda vardır. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 

AMAÇ 
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Ambalajın bir pazarlama aracı olarak önem kazanması, modern pazarlama anlayıĢının, 

self servis yönteminin ve süpermarketlerin geliĢimi, çalıĢan kadın sayısında artıĢ, tüketici 

gelir düzeyindeki artıĢ, ambalajlama teknolojisindeki geliĢmeler, üretimin çeĢitlenmesi ve 

ekonomik kalkınma gibi faktörlerden kaynaklanmıĢtır. Bunların yanında ithalat ve ihracatın 

geliĢmesiyle ve bunlara paralel olarak rekabet ortamının oluĢmasıyla da ambalajın önemi her 

geçen gün artmaktadır. 

  

Bir markete girdiğinde tüketici eline aldığı ürünü yerine koymadan alıĢveriĢ çantasına 

atabiliyorsa, bunda ambalajın önemli etkisi vardır. ġüphesiz ne tek baĢına güzel bir ambalaj 

kötü bir ürünle, ne de tek baĢına kaliteli bir ürün kötü bir ambalajla satıĢını artırabilir. 

 

Ürünün piyasada tutunabilmesi; uygun ve etkili bir ambalaj malzemesinin seçimine 

bağlı olduğu kadar, ambalajın tasarımına da bağlıdır. Ürünün yapısına uygun seçilen 

renklerle, uyumlu yazı ve biçimlerle tasarlanmıĢ, çekici, güzel görünümlü bir ambalaj, 

tüketiciyi olumlu etkiler.   

 

 

Resim 1.1: Ġyi bir ambalajın tüketicinin ilgisini çekmesi 

 

Dünyada ambalaj teknolojisi ürün politikasının bir parçası haline gelmiĢtir. Bu politika 

müĢteriyi kazanma açısından firmalar için büyük önem taĢır. Bazıları için ise ambalaj 

kolaylık sağlayan, yırtılıp atılan bir araç olarak görülür. Bu yanlıĢtır. Gerçekte ambalaj 

sağlamlığı, biçimi, büyüklüğü, ağırlığı, malzemesi, rengi ve grafiker tarafından yapılan 

grafik düzenlemeleri, tüketiciyi etkileyecek ve kullanıĢlı olacak bir biçimde seçilmelidir. 

 

 Günümüzün rekabet ortamında müĢteriler süpermarketleri her ziyaret ettiklerinde 

ürünlerin üzerindeki binlerce mesajla karĢılaĢırlar. Etkili bir ambalaj ürünün reklâmını 

yapabilecek özelliklere sahipse, plansız alıĢveriĢlerde ürünlerle baĢ baĢa olan tüketicilerin 

ürünü tercih etme olasılığı fazla olmaktadır. 
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Ambalaja sessiz satıĢ elemanı denilmesinin nedeni, ürünün satıĢına katkıda 

bulunmasıdır. Ambalajın tüketicinin dikkatini çekme ve ilgi uyandırma üzerindeki etkisi 

büyüktür. 

 

 

Resim 1.2: Canlı renklerle tasarlanmıĢ ambalajlar 

 

 Bir ürünün rekabet avantajı kazanması için ambalajlarda olması gereken 

hususlar: 

 

 Ġçinde ne olduğu hakkında bilgi, 

 Raf ömrü ve hangi koĢullarda saklanması gerektiği hakkında bilgi, 

 ĠletiĢim için gerekli logo, 

 ġekil ve yazılar, 

 Marka bilgisi, 

 Kullanım talimatları, 

 Optimum kullanım bilgileri, 

 Üründe kullanılan malzemelerin neler olduğu, 

 Miktarı bulunmalıdır. 

 

1.2. Tüketicinin Satın Alma DavranıĢında Ambalajın Rolü 
 

Günümüzde ambalaj, üretici isletme ile tüketici arasında iletiĢimi sağlamaktadır. 

Fiyat-kalite değerlendirmesinde birçok faktörün etkisi altında kalan tüketici, alıĢveriĢ 

sırasında çok sayıda mal ve markayla karsılaĢmaktadır. Ambalaj ise böyle bir tüketiciyi karar 

vermede yönlendirmektedir. 
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GeliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kiĢi basına düsen ambalaj tüketim payı 

hızla artıĢ göstermektedir. Ambalajın önemli iĢlevleri olup reklam unsuru olmadan bile bunu 

gerçekleĢtirebilmektedir. Örneğin, taĢımada kolaylık sağlaması açısından ambalaja eklenen 

bir kulp, kapağın baĢka bir materyal gerektirmeden açılması, açıldıktan sonra ürün içerisinde 

muhafaza edebilmesi gibi özelliklerin geliĢtirilmesi ürünün rakiplerinden ayrılmasın sağlar. 

Bu konuda plastik ĢiĢesine bir kulp takan x firması reklam ve satıĢ geliĢtirme çabalarına 

gerek duymaksızın satıĢlarını büyük ölçüde artırmıĢtır. Ambalajın tüketicinin dikkatini 

çekme ve ilgi uyandırma konusunda etkisi büyüktür. Tüketicinin ürünü değerlendirmesi 

ambalaj üzerinde yer alan bilgiler sayesinde olmaktadır. Ürünün satın alınıp denenmesinden 

sonra benimsenmesinde fiyat ve kalite gibi ürüne ait özellikler daha etkili olmaktadır. 

Süpermarket raflarında yaklaĢık 25 bin ürün tüketicilere sunulmaktadır. Buna karĢılık 

tüketiciler süpermarketlerde ortalama 30 dakika geçirirken, her bir ürün için sadece 2-6 

saniye harcamaktadırlar. Ürünün tüketiciyi bu 2 ile 6 saniyede etkilemesi gerekmektedir. 

Bunu yapacak olan ise ürün ambalajıdır. Burada ambalajın satıĢa etkisi devreye girmektedir 

yıllardır müĢteriyi elde tutmanın nihai sırrının, en kaliteli ürünü en ucuza satmak olduğu 

düĢünülürken, bugün rekabet biraz daha karmaĢık bir hal almıĢ durumdadır. Artık tüketiciyle 

kurulan duygusal bağın da oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Ambalajın göze hitap 

etmesi ve dokunma isteği uyandıracak biçimde olması duygusal bağ kurmada etkili 

olabilmektedir. Bu durumu bazı ekonomistler tüketicilerin ya da çalıĢanların duygularıyla 

karar vermesi olarak tanımlamaktadır. 

 

Ambalajın önemi tüketicinin rafta bütünüyle kendi kendisiyle baĢ baĢa kaldığı karar 

anında ortaya çıkmaktadır. Ürünle ilgili yapılan tüm reklam, pazarlama, halkla iliĢkiler 

faaliyetleri geride kalırken, tüketici ürünle baĢ baĢa kalmaktadır. Tüketiciyi o anda o ürünü 

almaya ya da almamaya ikna edebilecek Ģey ürünün ambalajıdır. Bu noktada marka ise 

ambalajın fiziksel ve grafik albenisiyle son kozunu oynamaktadır. Tüketicilerin satın alma 

sürecinde ürün miktarının artırılması ve üründen birkaç tanesinin bir arada olmasını sağlayan 

ekonomik ambalajların yapılması, ambalajın indirim, taĢıma ve hediye vermesi gibi 

avantajlar fiyat açısından ambalajın sağladığı faydalardır. Süt paketlerinin kendi ambalajına 

ilave olarak altılı Ģekilde ambalajlanması, deterjanların konsantresinin satıĢa sunulması örnek 

olarak verilebilir. ĠĢlevsellik açısından ambalajın taĢıma, saklama ve kullanımdaki kolaylığı 

tüketiciler tarafından göz önüne alınmaktadır. Günlük yasamda zamanın artan önemi 

tüketiciler için iĢlerini kolaylaĢtıran ambalajlı ürünlerin tercih edilmesini sağlamaktadır. Bazı 

salça firmaları ürettiği salçalar küçük ambalajlı ve bir kez kullanım miktarına sahip 

olmasından dolayı, çalıĢan kadınların ve yalnız yaĢayanların tercihleri arasındadır. Estetik 

anlayıĢına sahip ambalajlar, yaĢam standardının yüksek olması ile yakından bağlantılıdır. Bu 

konuda en belirgin örnek parfüm ĢiĢeleridir. Son zamanlarda zeytinyağı ĢiĢelerinde bile 

estetik açıdan göze hitap etmesi ve tercih edilmesi açısından Ģık ve Ģekilli ambalajlar 

kullanılmaktadır. 

 

Ambalajda kullanılan materyallerin genellikle bilinçaltında tüketicilerin duygularını 

etkilediği bilinmektedir. Örneğin; metal ambalaj, daha dayanıklılık ve soğukluk hissi 

uyandırırken, plastik ambalaj, yenilik, hafiflik ve temizlik duyguları yaratmaktadır. Kadife, 

kürk gibi yumuĢak materyaller ise kadınsılığı çağrıĢtırmakta kullanılmaktadır. 
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Günümüzde süpermarketlerin ve hipermarketlerin sayısında meydana gelen artıĢlar 

nedeniyle, tüketiciler herhangi bir ürünü satın alırken satıĢ elemanı ile değil ürünün ambalajı 

ile karĢı karĢıya gelmektedir. Ambalajın önemi bu noktada ortaya çıkmakta tüketiciye 

ulaĢtırılmak istenen mesajı taĢımakta, tüketicinin ilgisini çekerek ürün bilgisi ve özelliklerini 

tanıtarak “sessiz satıĢ elemanı” görevini yapmaktadır. 

 

 Doğru ve etkin bir Ģekilde uygulandığında ambalajlama, tüm reklam araçları 

arasında en etkili tutundurma ve geliĢtirme aracı görevini yapabilmektedir. Ambalaj göze 

hitap eden, ele alınan, tutulan, saklanan, ürünü boĢaltmak için kullanılan, evde, rafta veya 

masa üzerinde defalarca bakılan ve görülen bir malzemedir. Ambalaj kullanıcının yaĢamına 

giren, nerede ise bir arkadaĢ gibi tanıyabileceğimiz bir varlıktır. 

 

Günümüzde modern pazarlama ve iletiĢim yaklaĢımları ile birlikte ürün ambalajına 

yönelik algılar değiĢmiĢ ve farklı beklentiler ortaya çıkmıĢtır. Ürün ambalajı sadece bir kutu 

ve kap olmanın ötesinde günümüz iĢletmelerinde üretilen ürünlerin satıĢlarını artırarak, 

kârlılık ve talep yaratmada önemli bir etkendir. “Ürünü satan ambalajdır.” düĢüncesi artık bir 

slogan olmaktan çıkmıĢ, üreticilerin temel pazarlama stratejilerinden biri olmuĢtur. 

Ambalajlama ürünün rakip ürünlerden ayrılmasını sağlayan, ürünü koruyan, dayanıklılığını 

artıran, ürünün taĢınma ve depolanmasını kolaylaĢtırarak tüketiciye cazip ve dikkat çekici 

Ģekilde sunulan, ürünün çekiciliğini artırarak satıĢ artırıcı etki yapan bir değer yaratma 

iĢlevidir. Son zamanlarda ambalaj, kuvvetli bir pazarlama aracı olmuĢtur. Ġyi düzenlenmiĢ 

bir ambalaj müĢteriler için kullanım değeri, üreticiler içinde tutundurmaya yönelik değerli 

bir araç olarak düĢünülebilir. Pek çok pazarlamacı ambalajı; fiyat, ürün, dağıtım ve satıĢ 

çabaları (tutundurma) ile birlikte pazarlamanın beĢinci P’ si olarak adlandırmaktadır. 

Bununla beraber çoğu pazarlamacı da ambalajı, ürün stratejisinin bir elemanı olarak ele alır. 

Bu açıdan bakıldığında ambalaj pazarlamanın ayrılmaz bir elemanı olup, pazarlama 

karmasına ait diğer elemanları etkiler ve bunlardan etkilenir. 

 

1.3. Ambalajın Fonksiyonları 
 

SatıĢ anlayıĢının olduğu dönemlerde ambalajdan beklenen temel fonksiyon ürünü 

korumasıydı. Ancak günümüzde hem üreticiler hem tüketiciler ambalajdan farklı faydalar 

beklemektedirler. Ambalaj bugün de ürünlerin korumasını sağlamakla birlikte farklı pek çok 

fonksiyonu da yerine getirmek zorundadır. Günümüzde ürünler arasındaki rekabet önemli 

ölçüde ambalajlar arasında da sürmektedir. Dolayısıyla üreticiler ambalajın belirli 

fonksiyonları yerine getirmesini sağlamalıdırlar. Aksi halde ürünlerin pazarda rekabet 

edebilme Ģansı azalır.  

 

Ambalajın fonksiyonları çeĢitli kaynaklarda farklı sayılarda ele alınmakla birlikte 

genel olarak Ģu fonksiyonlardan bahsedilmektedir: 
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1.3.1. Koruma Fonksiyonu 
 

Ambalajın koruma fonksiyonu ambalajın içindeki ürünü kimyasal özellikleri 

değiĢmeden ve dıĢ etkilere maruz kalmadan korumayı amaçlar. 

 

Ambalajın koruma fonksiyonu fiziki koruma ve kimyasal koruma olmak üzere iki 

baĢlık altında incelenebilir: 

 

 Fiziki koruma 

 

Ürünün çarpma, ıslanma, zedelenme gibi durumlara karĢı fiziki bakımdan 

korunmasını sağlar. Bütün dağıtım sistemi içinde aynı Ģekilde kalmasını sağlar. Üreticiden 

toptancıya, oradan perakendeciye, perakendeciden de nihai tüketiciye ulaĢıncaya kadar ilk 

üretildiği andaki özelliklerini saklı tutmasını sağlar. Fiziki koruma, nihai tüketicinin satın 

aldığı yerden kullanım alanına gelinceye kadar ve kullanım süresince olan korumayı da 

kapsamaktadır.  

 

 

Resim 1.3: Fiziki koruma sağlayan ambalaj örnekleri 

 

Ambalajın koruma fonksiyonu farklı bir boyutu da kapsamaktadır. Örneğin, ürünün 

pek çok kiĢinin dokunmasına karĢı korunması, çocuklardan uzak tutulması gereken ürünleri 

koruması da ambalajın yerine getirmesi gereken koruma fonksiyonu kapsamı altındadır. 

Örneğin, ekmeklerin poĢetlenmesi ile ekmeğe elle temas önlenmiĢ ve böylece tüketiciye 

sağlıklı bir Ģekilde ulaĢması sağlanmıĢ olur. Bazı zararlı olabilecek ürünlerin, örneğin, 

ilaçların kapakları da çocukların açamayacağı Ģekilde yapılmaktadır. 
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Ambalajın koruma fonksiyonunu yerine getirebilmesi için ambalajın üzerinde koruma 

ile ilgili bilgiler yer almalıdır. Ambalajın üzerine gerekli yazı veya resimler mutlaka 

konmalıdır. Aksi takdirde içinde ne olduğu bilinmeyen ambalajların koruma fonksiyonunu 

tam olarak yerine getirmesi beklenemez. Ambalajın taĢınması, depolanması sırasında bunlar 

dikkate alınarak davranılırsa ambalajın koruma fonksiyonunu yerine getirmesi 

engellenmemiĢ olur. Örneğin, içinde cam ürün olan ambalajların üzerinde cam bardak resmi 

bulunmaktadır. Bu resim ambalajın içindeki ürünün kırılabilir olduğunu ifade etmektedir. 

 

 Kimyasal koruma 

 

 Ürünün kalitesinin bozulmamasını sağlar, ekĢime, bozulma, çürüme gibi etkilerden 

korur. Ġyi bir ambalaj ürünün raf ömrünü uzatır, belirli bir kullanım süresince korur.  

 

Resim 1.4: Süt ambalajlarının kimyasal koruma da sağlaması  

 

1.3.2. SatıĢ Fonksiyonu 
 

Ambalaj ürünü, tüketicilerin dikkatini çekerek, ürünü koruyarak ve ürünü kullanıĢlı 

hâle getirerek sattırır. Ambalajın üç önemli özelliği müĢterinin satın alma kararını etkiler. Bu 

özellikler: Ambalajın rengi, Ģekli, boyutu gibi görsel özellikler, ambalajın üzerindeki bilgiler 

ve ambalajın üretiminde kullanılan teknolojidir. Ambalajın ürünün markasının tüketicilerin 

aklında kalmasında önemli bir rol oynadığı belirlenmiĢtir. Sonuçta ambalaj tüketicileri satın 

almaya ve kullanmaya motive etmeye yardımcı olmaktadır. 
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Resim 1.5: Dikkat çekici ambalajlar 

 

1.3.3. ĠletiĢim Fonksiyonu 
 

Tüketici ile ambalajı yapılan ürün arasında bir bağ kurabilmek ancak ambalajın bilgi 

verme fonksiyonu sayesinde mümkündür. Bu iliĢki dıĢarıdan görünmeyi sağladığı ölçüde 

camdan ya da Ģeffaf malzemeden yapılan ambalajda en iyi Ģekilde gerçekleĢir. 

 

 

 

Resim 1.6: ĠletiĢimi sağlayan ambalajlar 
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1.3.4. Kolaylık Fonksiyonu 
 

Ambalajın kolaylık fonksiyonu tüketici için yüksek bir önem derecesine sahiptir. 

Tüketici ürünü kullanırken ambalajın kendisine kolaylık sağlamasını ister, kullanımı rahat 

olan ambalajları tercih eder. Tüketici ambalajın sağladığı rahatlık için fazla para ödemeye 

bile razı olacaktır. Örneğin, içinde fazla miktarda aspirin bulunan plastik ĢiĢeler daha 

ekonomik olabilir ama tüketici yanında taĢıması kolay olan, ihtiyaç duyduğunda bir tane 

aspirini kolayca alabileceği 10-12 tabletlik ambalajları tercih edecektir.  Bu doğrultuda, 

ambalajın kolaylık fonksiyonunun önemi daha iyi ortaya çıkmaktadır. Ġçecek üreticileri 

ambalajda kolaylık ile uzun süre ilgilenmiĢlerdir. Yıllarca kapak açacağı gerektiren cam ĢiĢe 

ambalajlar kullanmıĢlardır. 1950`lerde alüminyum ambalajlar çıkmıĢtır. Bu ambalajlar hafif, 

kırılmaz ve geri döndürülemezdi, ama bu ambalajları açmak için de bir alet gerekiyordu. 

1960`larda “pop-top” denilen, kapakları olan, alet gerektirmeden açılan ambalajlar ortaya 

çıktı. Bu yeni ambalaja geçiĢ yapamayan içecek üreticileri pazardaki paylarını kaybetmeye 

baĢladılar.  

 

Ambalaj ürünler için taĢıma, depolama ve kullanımla ilgili kolaylıklar sağlar. 

 

1.3.4.1. TaĢıma Kolaylığı 

 

TaĢıma fonksiyonu ürünün üretim noktasından nihai tüketiciye ulaĢmasını sağlar. 

Örneğin, nihai tüketici sık tükettiği bir ürünü ambalajı ile birlikte yanında taĢıyabilmeye 

uygun olmasını isteyebilir, cebe veya çantaya sığabilen ambalajların taĢınması kolay 

olduğundan tüketiciler tarafından tercih edilecektir. 

 

 

 

 

 

Resim 1.7: TaĢıma kolaylığı olan bir ambalaj 



 

 11 

TaĢıma kolaylığı ile ilgili önemli olan bazı ambalaj özellikleri vardır. Bunlar: 

  

 Ambalajın büyüklüğü,  

 Ambalajın ağırlığı,  

 Ambalajın elde taĢınmaya uygun olması,  

 Ambalajın taĢınmasını kolaylaĢtıracak bazı unsurlara sahip olmasıdır. 

 

1.3.4.2. Depolama Kolaylığı 

 

Ambalaj depolama sırasında kolaylık sağlayacak ağırlık, Ģekil ve boyutta olmalıdır. 

Ambalajlı ürünün üst üste konmaya ağırlık, Ģekil ve boyut bakımından uygun olması hem 

üretici, hem perakendeci hem de nihai tüketici açısından önemlidir.   

 

 

Resim 1.8: Depolanmaya uygun ambalajlanmıĢ ürün 

 

Depolama, her Ģeyden önce bir maliyettir. Bu personel ve yardımcı araçlardan (vinç,  

palet vs.), deponun kirası ve bakım masraflarından kaynaklanmaktadır. Depodan 

yararlanma ambalajın Ģekline ve malzemesine bağlıdır. Üst üste konulabilmesi malzemenin 

paslanabilir oluĢu, ağırlığı,  Ģekli gibi özelliklerine bağlıdır. Örneğin, paslanabilir 

malzemeden yapılan bir ambalajı farklı bir depolama ortamında saklamak gerekir. Çabuk 

ezilebilecek bir kâğıttan yapılan ambalajları üst üste depolamak uygun olmayacaktır, buna 

uygun çözümlerin bulunması gerekir. 

 

1.3.4.3. Kullanım Kolaylığı 

 

Ambalajın kolay açılıp kapanması, tekrar kullanılabilir olması, kolay kavranması, 

malzemesinin sağlam olması, güvenli olması, ambalajın içindeki ürünü tamamen 

tüketebilecek Ģekilde olması tüketicinin kullanımını kolaylaĢtırmaktadır. Örneğin, tüketici 

makasla kesilerek açılan karton süt kutusunu ya da kırılması kolay olan cam kavanozu 

kullanım zorluğu nedeniyle tercih etmeyebilir. Bunun yerine kapaklı süt ambalajlarını tercih 

edecektir. Aynı Ģekilde, kapak açacağı gerektiren bir içecek ambalajı yerine, elle kolay 

açılabilen bir içecek ambalajını tercih edecektir. 
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Resim 1.9: Tekrar kullanılabilir ambalaj 

 

Ambalajı açıp, içinden mamulü alma ve tekrar kapama ile ilgili kolaylıklar tüketici 

açısından önemlidir. Ambalaj açılması çok basit fakat emniyetli olacak Ģekilde yapılmalıdır. 

Açma sistemi ve imkânları ambalajlamada kullanılan ambalaj malzemesinin cinsine bağlıdır. 

Camdan ve tenekeden yapılan ambalajların açılması ile kâğıt ve kartondan yapılan 

ambalajların açılmalarının çok farklı olduğu günlük tecrübelerden bilinmektedir.   

 

Ayrıca açılan ambalajın içindekinin kolayca ve temiz bir Ģekilde alınmasını 

sağlayacak bir ambalaj olması gerekmektedir. 

 

Bir defada boĢaltılmayan, tüketilemeyen ürünlerin ambalajlanmasında, ambalajın 

yeniden kapanmasını sağlayacak teknik bir düzene sahip olması tüketiciye kolaylık sağlar. 

Yeniden kapanıp açılma sistemi, ambalajın basit, elde taĢınabilir ve temiz olmasına, sağlık 

kurallarına uymasına yardımcı bir unsurdur.  

  

Ambalajın içindeki ürün tüketildikten sonra baĢka yerlerde de kullanılabilmesi bazen 

tüketiciler tarafından istenen bir özellik olabilmektedir. Ambalajın sağladığı kullanım 

kolaylığı nedeniyle tüketici ambalajı atmayıp farklı amaçlarla kullanmayı tercih edecektir. 

 

Ambalajın ağırlığı,  Ģekli ve boyutu kullanım kolaylığı açısından da önemlidir. Elle 

kavranması kolay olan küçük bir ambalaj, elle kavranması zor olan büyüklükteki bir 

ambalaja tercih edilecektir. ġekli elle kavranmaya daha uygun olan bir ambalaj da tüketici 

için daha cazip olacaktır. Örneğin, bir jöle ambalajında tüketicinin bir eliyle jöleyi alırken bir 

eliyle de ambalajını kavraması gerekeceği için buna uygun büyüklükte ve Ģekilde ambalajı 

kullanması gerekecektir. Aksi takdirde jöle ambalaja ve ellere bulaĢacağı için istenmeyen bir 

durum ortaya çıkmıĢ olacaktır. 

 



 

 13 

1.3.5. Bilgi Verme Fonksiyonu 
 

Bu fonksiyonda ambalaj ve etiketleme ayrı düĢünülemez. Bazı ürünlerde ürünle ilgili 

bilgiler direk ambalaj üzerinde bulunurken, bazen de ambalaja ayrıca bir etiket yapıĢtırılarak 

tüketiciye gerekli bilgiler verilmektedir.  

 

1.3.5.1. Etiketleme 

 

Etiket, ambalajın üzerinde bulunan yazılı bilgiler veya resimlerdir. 

Ambalajların etiketlenmesi, ambalajın içerdiği ürünün özellikleriyle ilgili bilgilerin 

ambalajdan ayrı, üstüne yapıĢtırılan, bağlanan veya tutturulan etiketler üzerinde okunaklı ve 

bozulmayacak Ģekilde bulunan yazı ve iĢaretlerle gösterilmesi iĢlemidir. Etiket ambalaja 

sonradan tutturulduğu gibi ambalajın bir parçası da olabilir  

 

 

Resim 1.10: DıĢ ambalaj ürün etiketleri 

 

Türk Gıda Kodeksine Uygun Etiket Örneği (Tebliği Olan Gıdalar Ġçin) 

1. Gıda Maddesinin Adı                               :  

2. Ġçindekiler                                             :  

3. Net Miktarı                                            :  

4. Son Tüketim Tarihi                                :  

5. Üretici ve Paketleyici Firmanın Adı        :  

6. Üretici ve Paketleyici Firmanın Adresi    :  

7. Üretici ve Paketleyici Firmanın Tescilli Markası:  

8. Parti Numarası                                     :  

9. Orijin Ülke                                           :  

10. Muhafaza ġartları                                :  
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Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının …… tarih ……… sayılı izni ile üretilmiĢtir.  

Türk Gıda Kodeksi……………………………… tebliğine uygun olarak üretilmiĢtir.  

ĠĢyeri Yetkilisi                                                               Sorumlu Yönetici 

Adı-Soyadı                                                                           Adı-Soyadı 

Ġmza                                                                                    Ġmza 

Resim1.11: Ürün etiket örneği 

 

 Etiketin TaĢıması Gereken Özellikler:  

 

 Açıklayıcı olması, 

 Kolayca tanınması,  

 Ambalajın içindeki ürün hakkında bilgi vermesi,  

 Besin değerleri hakkında bilgi vermesidir. 

 

 Ambalaj Etiketi Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler 

 

 Ürünün ismi,  

 Üreticinin adı ve adresi,  

 Kullanılan hammaddeler hakkında bilgi,  

 Üretim tarihi / son kullanma tarihi,   

 Ambalajın içindeki miktar,  

 Ambalaj içindeki mamulün kullanılıĢ tarifesi (kullanım talimatı),  

 Hukuki ve tıbbi mevzuatın gerektirdiği açıklamalar,  

 Giysilerde ve dokumalarda etiket üzerinde bulunması gereken kullanım 

ve bakım sembolleri, örneğin, ütü iĢaretinin üzerine x konulması 

mamulün ütülenmeyeceğini, yıkama iĢareti üzerinde 30° varsa 30° de 

yıkanabileceğini ifade eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Herhangi bir ürün ambalajı seçerek, tüketiciler üzerindeki etkilerini, içindeki ki ürün 

için gerekliliğini, hangi fonksiyonlara sahip olduğunu belirten bir araĢtırma yaparak, elde 

ettiğiniz bilgileri düzenleyip sınıf arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Konuyla ilgili genel bir araĢtırma 

yapınız. 

 Yazılı ve görsel basın yayınlarından ve 

ambalajlı ürün satan iĢletmelerden 

faydalanabilirsiniz. 

 Herhangi bir ürün ambalajı seçiniz. 
 Evinizde kullanılmıĢ olan bir ürün 

ambalajını da seçebilirsiniz. 

 Seçtiğiniz ambalajın çevrenizdeki 

tüketiciler üzerindeki etkilerini 

araĢtırınız. 

 Yakın çevrenizi kullanabilirsiniz. 

 Aldığınız cevapları sıralayınız.  Not almaya özen gösterebilirsiniz. 

 Seçtiğiniz ambalaj hangi tip ürünler için 

uygundur, listeleyiniz. 

 Yazılı ve görsel basın yayınları ve 

internetten faydalanabilirsiniz. 

 Seçtiğiniz ambalajın hangi fonksiyonlara 

sahip olduğunu araĢtırınız. 

 Yazılı ve görsel basın yayınları ve 

internetten faydalanabilirsiniz. 

 UlaĢtığınız bilgileri önem sırasına göre 

sıralayınız. 

 Bunun için grafik ve çizelgelerden 

faydalanabilirsiniz. 

 Konuyla ilgili görsel bilgileri araĢtırınız. 
 Görsel basın yayınlarından ve 

internetten faydalanabilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri düzenleyiniz. 

 Grafik, çizelge, Ģema vb. 

kullanabilirsiniz. 

  

 Düzenlediğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Sınıftaki arkadaĢlarınızın da fikirlerini 

alabilirsiniz. 

 Panonuza asınız. 
 Herkes tarafından rahatlıkla fark 

edilecek bir yer seçebilirsiniz. 

 

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. Ne tür ürünlerin ambalajlarını araĢtıracağınızı belirlediniz mi?   

2. Bu ürünlerin isimlerini listelediniz mi?   

3. AraĢtırma yapacağınız ürün satıĢ noktasını belirlediniz mi?   

4. Ürün satıĢ noktasına araĢtırmanızı yapmak üzere gittiniz mi?   

5. Ambalajını incelemek istediğiniz ürünleri ürün satıĢ noktasında 

buldunuz mu? 
  

6. Bu ürünlerde kullanılan ambalaj tiplerini ilgili kiĢilere de 

danıĢarak not aldınız mı? 
  

7. AraĢtırmanız sonucu elde ettiğiniz sonuçları not ettiniz mi?   

8. AraĢtırmanız sonucu elde ettiğiniz bilgileri düzenlediniz mi?   

9. Düzenlediğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢtınız mı?   

10. Herkesin görmesini sağlayacak biçimde sınıf panosuna astınız 

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. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Ambalaj, içinde …………..  bulunan  koruyucudur.     

2. Dünyada ambalaj teknolojisi ürün politikasının  bir …………….  haline gelmiĢtir. 

3. SatıĢ anlayıĢının olduğu dönemlerde ambalajdan beklenen temel ……………  ürünü 

korumasıydı. 

4. Ambalajın üzerine gerekli  ………….. veya ………………  mutlaka konmalıdır.  

5. Tüketici ile ambalajı yapılan ürün arasında bir bağ kurabilmek ancak ambalajın 

…………. verme  fonksiyonu sayesinde mümkündür.  

6. Tüketici ürünü kullanırken …………….. kendisine  kolaylık sağlamasını ister. 

7. Ambalaj depolama sırasında kolaylık sağlayacak ağırlık, Ģekil ve …………… 

olmalıdır. 

8. TaĢıma fonksiyonu ürünün ………….. noktasından nihai tüketiciye ulaĢmasını sağlar.   

9. Etiket , ambalajın üzerinde bulunan ………… ……………… veya resimlerdir.   

10. Ambalaj,  tüketicilerin dikkatini çekerek ve tasarımı ile ürünü kullanıĢlı hale getirerek 

……………….. 

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 



 

 18 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgiler doğrultusunda ambalaj türlerini ve malzemelerini 

ürüne ve ambalajın fonksiyonlarına uygun inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki ambalaj malzemeleri üreten ve satan firmaları araĢtırınız. 

 Bir ürün listesi oluĢturarak, bu ürünler için uygun olan ambalaj malzemelerini 

araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgilerle ve görsel materyallerle uyarıcı pano hazırlayınız. 

 

2. AMBALAJ TÜRLERĠ VE MALZEMELERĠ 
 

Günümüzde pek çok yeni ambalaj malzemesinin ve ambalaja değiĢik biçimler 

uygulanmasına olanak veren teknolojinin bulunması da ambalajın geliĢmesini ve öneminin 

artmasını sağlamaktadır. Örneğin, klasik cam ya da karton ambalajlar yanında artık çeĢitli 

malzemelerden yapılan plastik ambalajlar da kullanılmaktadır. Klasik dört köĢe, yuvarlak, 

silindir gibi Ģekiller yerine farklı geometrik Ģekillerde ambalajlar da üretilebilmektedir. 

 

2.1. Ġç Ambalaj 
 

Ġç ambalaj ürünü ilk çevreleyen ve koruyan, genellikle tüketiciye ürünle birlikte 

sunulan ve bu nedenle de, tüketicinin ürünü satın almasını doğrudan etkileyebilen bir 

unsurdur.  Ġç ambalajın, koruma ve tutundurma olmak üzere iki temel görevi vardır. 

 

 

Resim 2.1: Bazı ürünlerin iç ambalajları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.1.1. Tutundurma Görevi 
  

Tüketicilerin yaĢam standartlarının artması ile ambalajın tutundurma etkisi gitgide 

artmaktadır.  Ġç ambalajın tutundurma görevini etkili bir Ģekilde yerine getirebilmesi için Ģu 

özelliklere dikkat edilmesi gerekir.  

  

 Ambalajın çekici bir görünümü olmalıdır. Ancak ambalajın çekiciliği hitap 

edilecek pazardan pazara farklılık gösterebilir.  

 Ambalajlar, tüketicilerin alıĢveriĢ alıĢkanlıklarına ve gelir düzeylerine uygun 

olmalıdır. Örneğin, gelirin düĢük olduğu pazarlarda ucuz ambalajlar tercih 

edilmektedir.  

 Ambalajın boyu,  Ģekli ve dayanıklılığı belirlenirken toptancı ve 

perakendecilerin taĢıma, depolama, sergileme imkânları ve yöntemleri de 

dikkate alınmalıdır. 

 Ambalaj, ürünün kullanımı ve kalitesi hakkında bilgi vermeli, kolay 

taĢınmasını, saklanmasını ve kullanılmasını sağlamalıdır.   

 

2.1.2. Koruma Görevi  
 

Ġç ambalajın tutundurma görevini yerine getirmesi için yapılacak düzenlemelerin 

yanında iç ambalaj, ürünün bozulmasına, ezilmesine, dökülmesine engel olacak Ģekilde diğer 

bir ifade ile dıĢ etkenlerden zarar görmesine engel olacak Ģekilde tasarlanmalıdır. Örneğin, 

süt gibi dayanıksız ürünlerin pazarlanması sırasında ürünün bozulmasını ve dıĢ etkenlerden 

etkilenmesini önlemek için ambalajın önemi daha da artmaktadır.  

 

 

Resim 2.2: Bazı ürünler için iç ambalajın büyük önem arz etmesi 
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2.2. DıĢ Ambalaj  
 

DıĢ ambalajın temel amacı paketlenmiĢ ürünün toplu sevkini sağlamak ve sevk 

sırasında meydana gelebilecek dıĢ etkenlerden korumaktır. Ayrıca dıĢsatımda kullanılacak 

ambalaj uluslararası normlara ve hedef pazardaki yasal düzenlemelere göre iĢaretlenmeli ve 

etiketlendirilmelidir. Aksi hâlde ürün zarar görebilir, gideceği yere ulaĢmayabilir veya 

gümrüklerden geri çevrilebilir. Amaç ulaĢtırma sırasında en az firenin verilmesi olmalıdır.     

  

Ambalaj teknolojisi müĢteri ihtiyaçlarının tatmin edilmesi doğrultusunda geliĢim 

göstermektedir. Ambalaj teknolojisindeki geliĢmelerin düĢük maliyetli olacak, daha uzun raf 

ömrü ve maksimum gıda güvenliği ve hijyeni sağlayacak ve çevre dostu olacak Ģekilde 

geliĢim göstermesi gerekmektedir. 

 

 

Resim 2.3: DıĢ ambalaj 

2.3. Ambalaj Malzemeleri 
 

Malzeme, Ģekil ve dizayn ile birlikte ambalaj için önemli bir etkendir. Tüketici 

tarafından kullanımı ve görüntüsü açısından değerlendirilir. Ambalajın sağlam bir 

malzemeden yapılması kullanım açısından çok önemlidir. Örneğin, cam ambalajların 

kırılması plastik ambalajla karĢılaĢtırıldığında çok daha kolaydır. Plastik ambalaj da kendi 

içerisinde sert veya yumuĢak (esnek) malzemeden yapılmıĢ olmasına göre farklılık gösterir. 

Sert plastik malzemeden yapılan ambalaj yumuĢak plastikten yapılana göre daha kolay 

kırılacaktır. 

 

Malzemenin görüntüsü de tüketici için önemlidir. Örneğin, bazı ambalajlarda Ģeffaflık 

tercih edilirken, bazı ambalajlarda renkli olması tercih edilmektedir. Bu da tüketicilerin 

zevklerine göre farklılık göstermektedir. 

 

Ambalajın amaca uygun olma ilkesinin esası en elveriĢli materyalin en doğru ve 

uygun yerde kullanılmasının sağlanmasıdır. Hafif ve ucuz bir ambalaj malzemesinin 

ekonomik olduğu için kullanılması yanlıĢ bir tutum olur. Ambalaj malzemesi üretim 

teknikleri sürekli geliĢme göstermektedir. Tamamen yeni ambalaj üretmek, güçlü ama daha 

hafif ambalaj için daha hafif malzeme geliĢtirmek, daha az malzeme ile daha kaliteli ambalaj 

yapabilmek için daha iyi üretim teknikleri geliĢtirilmektedir. 
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Ambalaj malzemeleri kimyasal ve fiziki özellikleri nedeniyle önemlidir. Kimyevi 

özellikler ambalajın iç ve dıĢ reaksiyonlara karĢı ürünü korumasıdır. Ġç reaksiyonlara karĢı 

korumasına örnek olarak ürünün kokusunu koruması, dıĢ reaksiyonlara karĢı korumasına 

örnek olarak da paslanmayı önlemesini verebiliriz. 

 

Fiziki özellikler ise mekanik, optik ve termik olmak üzere üç kategoriye ayrılabilir: 

 

 Mekanik özellikler:  Ambalaj malzemesinin ürünü buhara ve bazı sıvılara 

örneğin, sirkeye karĢı korumasını bir taraftan da ambalaj malzemesinin çarpma 

vb. durumlara dayanıklılığı doğrultusunda ürünü kırılma ve çatlamalara karĢı 

korumasını ifade eder.  

 Optik özellikler: Ambalaj malzemesinin renk tutma ve gösteriĢ özelliği ile 

ürünün kalitesini ıĢınlara, örneğin, ultraviyole ıĢınlarına karĢı muhafaza etmesi 

anlaĢılmaktadır. 

 Fiziki termik özellik: Ambalaj malzemesinin sıcak ve soğuğa karĢı 

mukavemetidir. 

 

Seçilen malzemeye göre ambalaj ağır veya hafif olmakta, bu ise seçilen ambalajın 

Ģekli, örneğin, silindir, küre, küp veya dikdörtgen formları ile birlikte depolama ve taĢıma 

imkân ve masraflarına etki etmektedir.  

 

Hemen hemen her ambalaj malzemesi belirli ölçüde kokuya sahiptir. Asıl sorun bu 

kokuyu ürünün taĢıyıp taĢıyamayacağıdır. Örneğin, kâğıt ve kartondan ambalajda renk, 

yapıĢtırma maddeleri koku verdikleri hâlde; naylon ve plastikten ambalaj malzemeleri 

yüksek ısı karĢısında koku salmakta ve ürünü etkilemektedirler. Bu sebepten ötürü ürünün 

özelliğine uygun ambalaj malzemesinden yapılmıĢ ambalajlar kullanılmalıdır. Ambalajın 

yapımında kullanılmıĢ olan ambalaj malzemelerinin ürünle teması sırasında, koku ,tat vb. 

özelliklerinin ürüne geçmeyecek nitelikte olması gerekmektedir. 

 

2.3.1. Tahta 
 

Kullanımı daralmıĢ olan bir ambalaj malzemesidir. Makineler ve elektrikli ev aletleri 

gibi ürünlerin taĢınmasında kullanılır. Tahtaya kartonun üzerinde olduğu için dıĢ ambalaj da 

denilebilir. 

 

Resim 2.4: Tahta ambalajlar 
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2.3.2. Kağıt-Karton 
 

Kullanım alanı oldukça geniĢ bir ambalaj malzemesidir. Bu kullanım alanların 

örnekler verilecek olursa, bunlar; 

 

 ÇeĢitli gıda maddelerini (örneğin; makarna, çikolata, peynir vb.) bir araya 

getiren toptancı ve perakendecilere naklinde kullanılan kutular olarak, 

 

 ÇeĢitli tekstil ürünlerinin perakende satıĢında, elde taĢımayı kolaylaĢtıran karton 

çantalar olarak, 

 

 Ayakkabı sanayinde gönderme kutuları olarak, 

 

 Metalden yapılmıĢ çeĢitli küçük ürünler, pense, tornavida ve çeĢitli elektrikli ev 

aletleri, buzdolabı, televizyon vb.de ikincil ambalaj olarak kullanılır. 

 

 

Resim 2.5: DeğiĢik Ģekil ve ebatlardaki karton ve kağıt ambalajlar 

 

Ambalaj malzemesi olarak kâğıt ve kartonun tercih edilmesinin sebepleri: 

 

 Maliyetinin düĢük olması nedeniyle, 

 

 Günümüzün büyük problemlerinden olan çöp ve atıkların yok edilmesine de 

yardımcı olduğundan tercih edilmektedir. Çünkü yakılarak ve eritilerek zararsız 

hâle getirilebilir. 

 

 Az yer tutması nedeniyle, 

 

 Depolama ve taĢıma masraflarının düĢük olması nedeniyle tercih edilir. 
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2.3.3. Cam 
 

Özellikle sıvı ve yarı sıvı ürünlerin ambalajlamasında kullanılmaktadır. Kozmetik 

Sanayi kimya ve ecza sanayinde kullanılmaktadır. Doldurma ve taĢıma esnasında fazla kayıp 

vermesi ve ağırlığı nedeniyle taĢıma masraflarının yüksek oluĢu cam ambalajın 

dezavantajları olarak göze çarpmaktadır. Avantajı ise parlak ve iç açıcı olmasıdır. Ayrıca 

hafif camların piyasaya çıkması alıĢveriĢ yapanları etkilemiĢtir. 

 

Cam ĢiĢe güven vericidir. Çok önemli bir özelliği de ürünün tat ve lezzetini 

etkilememesidir. Özellikle gıda sektöründe sağlıklı olmasından dolayı kullanımına önem 

verilmelidir. 

 

Cam ambalajlar geri dönüĢebilir nitelikte olduklarından aynı zamanda çevre 

dostudurlar. 

 

Cam ambalaj kullanmanın avantajları: 

 

 Camın, gıda ile herhangi bir tepkimeye girmesi ve korozyona uğraması söz 

konusu değildir. 

 

 Cam, içini gösterdiği için, tüketici nasıl bir mal almakta olduğunu görebilir. 

Aynı nedenle üretici, iyi bir sınıflandırma, doldurma vs. gibi önlemlerle malını 

adeta dekore ederek satabilme Ģansına sahiptir. 

 

 Gaz geçirmez, UV ıĢığı geçirmez. Ancak, normal yeĢil camın UV geçirdiği 

unutulmamalıdır. 

 

 Gıda maddesinde oluĢan bir bozulma kolaylıkla görüldüğünden, üreticinin 

bunları ayırdıktan sonra piyasaya verme, tüketicinin ise böyle konserveleri satın 

almama Ģansı vardır. Buna karĢın teneke kutulardaki gıdalarda bozulma olup 

olmadığı, sadece kutuda bombaj oluĢmasıyla anlaĢılabilmektedir. 

 

 Kavanozlar, genelde tüm cam kaplar, defalarca kullanılabilmektedir. Geri 

dönüĢümü mümkün çevre dostu ambalajdır. 

 

Resim 2.6: Cam ambalaj örnekleri 
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Cam kapların dezavantajları: 

 

 Ġçini gösterdiğinden, üreticinin ayıklama, sınıflandırma ve doldurma gibi 

iĢlemlerde çok titiz davranması gerekmektedir. Bu Ģüphesiz üreticiyi zorlayıcı 

bir faktördür. 

 

 Camın ağır oluĢu taĢımada daima sorunlar oluĢturmaktadır. 

 

 Darbe, termal Ģok ve aĢırı iç basınç gibi etkilerle kolaylıkla kırılması, camın 

kullanılmasını oldukça azaltmıĢtır. 

 

2.3.4. Teneke 
 

Ürünü nem ve ıĢıktan koruyan bir ambalajdır. Oldukça hafif olmasına rağmen ürünü 

dıĢ tesirlere, özellikle çarpmalara karĢı iyi korur. Üzerine renkli yazı ve Ģekil yapma 

mümkün olduğundan reklâm yapma özelliği taĢır. Yeni kapak sistemlerinin geliĢmesiyle ek 

açacak ve anahtarlara ihtiyaç duyulmadığından kullanım alanı artmaktadır. Bütün bu 

avantajlara rağmen en büyük dezavantajı içinin görünmemesidir. 

 

 

Resim 2.8: Farklı ürünler için tasarlanmıĢ teneke ambalajlar 
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Kullanım alanları: 

 

 Ecza ve kimya sanayinde ürünün özelliğine göre değiĢen kutular olarak, 

 

 Parfüm, sinek ilacı ve saç spreyi gibi ürünlerde püskürtmeli kutular olarak, 

 

 Gıda maddeleri ve içkilerde silindir Ģekli verilmiĢ kutular olarak, 

 ÇeĢitli kovalar halinde özellikle kimya sanayinde ve madeni yağlarda 10–25– 

60–120 litrelik kova ve variller olarak, 

 

 Sardalye, balık konserveleriyle et ve et ürünleri vb. ambalajında kullanılır. 

Konservelerin ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılır. 

 

2.3.5. Plastik 
 

Plastik hafif olması yanında istenilen Ģeklin verilebilmesi dolayısıyla göze çarpan bir 

ambalaj malzemesidir. SatıĢ teĢvik, tüketiciye sağladığı kolaylıklar, koruma, taĢıma, 

depolama gibi ambalajın asıl görevleri bakımından incelendiğinde malzeme olarak 

kullanılabilir. Et ve et ürünlerinin plastik tabaklar içinde üzeri jelâtin ile örtülü olarak 

müĢteriye sunulması mağaza ve müĢteri için bir kolaylıktır. Fakat özellikle konserve baĢta 

olmak üzere gıda maddeleri üzerinde bozucu etkisi bulunduğundan bu alanda az kullanılır.  

 

Çevre bakımından incelendiğinde naylonlar ve yumuĢak PVC’den yapılan 

ambalajların yok edilmesi kolaydır. Yakılarak eritilerek yok edilebilir. 

 

 

Resim 2.9: Plastik ambalajla kaplanmıĢ ürünler 

 

Plastik ambalajların dezavantajları: 

Bu tür malzeme ile tüketilen 70-90 derece sıcaklığındaki içecek, içinde bulunduğu 

polimer (plastik) malzemeyi ısı etkisi ile çözerek, monomerlerine (küçük bir molekül) 

ayırmaktadır. Bu monomerler ise tehlikeli kanserojen malzemelerdir. YurtdıĢında soğuk-

sıcak her türlü içeceklerin perakende satıĢı kağıt bardak ile yapılmaktadır. Ülkemizde ise 

plastik malzemeler halen yoğun olarak kullanılmakta ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. 

Geri dönüĢsüz (iade edilmeyen) plastik kap ve ĢiĢeler polietilen (PET) ve 

polivinilklorür (PVC) olarak bilinen polimerlerden; iadeli plastik kaplar ise Polikarbonat adı 



 

 26 

verilen polimerik malzemeler kullanılarak üretilmiĢ damacanalardan oluĢmaktadır. Bu 

polimerler üretilirken sağlık açısından çok riskli hammaddeler ile yola çıkılır. Hatta 

polikarbonatın üretimindeki hammaddelerden biri de çok tehlikeli olan fosgen’dir (fosgen, 

en çok bilinen kimyasal silahtır). Suyla etkileĢimi minimal derecede olacak Ģekilde üretilse 

de yumuĢak (memba) suyu her zaman iyi bir çözgendir, asitli içeceklerde ise çözücü karakter 

daha da baskındır. Böyle olunca da tüketicilerin uzun süre polimerik malzemeli ambalajda 

beklemiĢ içecekleri tercih etmemeleri önerilir. Polimerin çözünmesi ile ortaya çıkan 

monomer haricinde, polimerin üretilmesi sırasında polimerik yapıya hapsolmuĢ safsızlık ve 

katalizör denilen kimyasalların da içeceğe geçmesi, dolayısı ile tüketicilerin oldukça tehlikeli 

kimyasallara maruz kalması olasıdır. 

 

2.3.6. Alüminyum 
 

Kaliteli ve gösteriĢli ürünün ısıdan, ıĢıktan etkilenmesine karĢı koruyucu bir ambalaj 

malzemesidir. Hijyen sağladığı için uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Ambalajın tozlanması 

halinde silme ve yıkanma olanağı sağlar. Kolayca açılıp kapanması müĢteriye kolaylık 

sağlar. ĠĢlenmesi kolay ve basit Ģekilde olduğundan ve baskı olanağı sunduğundan dolayı 

reklâm yapma olanağı sağlar. Ġnce yapıldığında yok edilmesi oldukça basit olduğundan çöp 

sorunu yaratmaz. 

 

2.3.6.1. Kullanım Alanları 

 

 Konserve kutuları olarak, 

 

 Ġçecek kutuları olarak, 

 

 Deodorant, antibiyotik, saç spreyi, araba parlatıcısı vb. kutuları olarak, 

 

 Kimya ve ilaç sanayinde ĢiĢe ve damacana olarak, 

 

 Ġnce torbalar haricinde kahve ve baharat ambalajı olarak kullanılır. 

 

 

Resim 2.10: Alüminyum ambalaj 
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2.3.7. Diğer Ambalaj Malzemeleri 
 

Teknolojinin geliĢmesi ile birlikte ambalaj malzemelerinde de değiĢmeler ve 

geliĢmeler olmaktadır. Bu geliĢime paralel olarak farklı özelliklerde ambalaj malzemeleri 

üretilmektedir. 

 

2.3.7.1. Yenilebilir Film ve Yenilebilir Kaplama 

 

Gıdaları korumak, raf ömürlerini uzatmak amacıyla bir gıdanın yüzeyi üzerinde 

oluĢturulmuĢ ince tabakalı gıdayla birlikte yenilebilen sentetik olmayıp, doğal kaynaklardan 

elde edilen maddelerdir. Tarımsal kökenli bu ambalajlar, cam, teneke, polimer gibi ticari 

ambalajlama materyallerine seçenek olarak geliĢtirilmiĢtir. Bu ambalajlara bürünmüĢ meyve 

ve sebzelerde solunum yavaĢladığından olgunlaĢma da gecikmektedir. 

 

Bu tekniğin en önemli iĢlevlerinde biri de su buharına karĢı gösterdiği dirençtir. Bu 

sayede gıda maddelerinin ağırlık kayıpları azaltılabilmektedir. Dolayısıyla daha çok bitkisel 

ve hayvansal gıdaları korumak amacıyla kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 2.11: Gıdaların ambalajlanmıĢ ve ambalajlanmamıĢ görüntüleri 

 

Önemli fonksiyonlarından biri de gıdalarda oluĢan kansorojen riskini ortadan 

kaldırmasıdır. Bu tür ambalaj malzemeleri kullanılmasıyla atık sorunu ortadan kalkmaktadır.  

 

 Yenilebilir Ambalajlamada Kullanılan BileĢenler 

 

Yenebilir filmlerle oluĢturulan ambalajların hazırlanmasında kullanılan bileĢenler üç 

gurupta toplanabilir: 

 

 Polisakkaritlerden ve proteinlerden oluĢan hidrokolloidler, 

 Lipitler(yağlar), reçineler, 

 Hidrokolloidlerle lipit karıĢımlarından oluĢan karıĢımlardır. 
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2.3.7.2. Kompozit Ambalajlar 

 

Kompozit ambalaj farklı malzemelerden yapılmıĢ, elle birbirinden ayrılması mümkün 

olmayan ambalajlardır. Kompozit ambalaj malzemeleri en az iki farklı malzemenin tam 

yüzeylerinin birleĢtirilmesi ile elde edilir. Farklı malzemelerin birlikte kullanımındaki amaç 

dayanıklılığı arttırmak, esnekliği arttırmak ve malzemelerin kendilerine özgü özelliklerini 

birleĢtirmektir. Kullanılan malzemelere göre Ģu Ģekilde adlandırılırlar: 

 

 Plastik-alüminyum kompozit ambalajlar, 

 

 Karton-polietilen kompozit ambalajlar, 

 

 Kâğıt-polietilen kompozit ambalajlar, 

 

 Plastik-kâğıt-alüminyum kompozit ambalajlar, 

 

 Kâğıt-alüminyum kompozit ambalajlardır. 

 

 

 

Resim 2.12: Kompozit ambalajlar 

 

 Bu ambalajlar, genelde evlerimizde kullandığımız hazır çorbalarda, meyve sularında 

sık sık karĢımıza çıkar. Bu kutuların en büyük avantajı metalden daha ucuz ve hafif 

olmalarıdır. Ayrıca çok çeĢitli kapak kullanımına uygun olmalarıdır. Metaller kadar neme 

dayanıklı ambalajlar değillerdir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Çevrenizde ürün satıĢı yapan iĢletmelerdeki ambalaj tasarımlarını gözlemleyerek 

kendiniz farklı ambalaj biçimleri tasarlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ambalaj tasarımı niçin önemlidir 

araĢtırınız. 

 Yazılı ve görsel basın yayınlarından ve 

ambalajlı ürün satan iĢletmelerden 

faydalanabilirsiniz. 

 Farklı ambalaj tasarımlarını inceleyiniz. 

 Evde ve okulda tükettiğiniz ve 

kullandığınız ürünlerden 

faydalanabilirsiniz.  

 Herhangi bir ürün seçerek bu ürüne 

uygun ambalaj tasarlayınız. 

 Okulunuzdaki resim, grafik gibi 

bölümlerdeki arkadaĢlarınız dan ve 

öğretmenlerinizden yardım 

isteyebilirsiniz. 

 Ambalaj tasarımınızı resim araç ve 

gereçlerini kullanarak çiziniz. 

 Resim kağıtları, boyalar, kalemler vb. 

kullanılabilir. 

 Tasarımınız yaratmak için gerekli araç 

ve gereçleri hazırlayınız. 

 Kağıt, karton, teneke, plastik, vb. 

ambalaj malzemelerini kullanabilirsiniz. 

 Tasarımınızı gerçekleĢtiriniz. 

 Çevrenizdeki ambalaj üreten 

firmalardan, evdeki atık ambalajlardan 

faydalanabilirsiniz.   

 Tasarımınızı sınıf arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Tasarımınızı nasıl hazırladığınızı 

arkadaĢlarınıza anlatabilirsiniz. 

 Ġlgili resim vb. sınıf panosuna asınız. 
 Herkesin fark edebileceği bir yere 

asabilirsiniz. 

 

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. Konuyla ilgili genel bir araĢtırma yaptınız mı?   

2. Farklı özelliklere sahip ürünler seçtiniz mi?   

3. Seçtiğiniz ürünlerin iç ve dıĢ ambalajlarını belirlediniz mi?   

4. Ürünlerin iç ambalajlı fotoğraflarını çektiniz mi?   

5. Ürünlerin dıĢ ambalajlı fotoğraflarını çektiniz mi?   

6. Görüntüleri düzenlediniz mi?   

7. Ürünlerle ilgili yazılı ve görsel verileri hazırladınız mı?    

8. Yaptığınız çalıĢmayı sınıf arkadaĢlarınızla paylaĢtınız mı?   

9. Albümdeki bazı fotoğrafları sınıf panosuna astınız 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. Ġç ambalajın, ………………  ve tutundurma olmak üzere iki temel görevi vardır. 

 

2. Ambalaj, …………..  kullanımı ve kalitesi hakkında bilgi vermeli kolay taĢınmasını, 

saklanmasını ve kullanılmasını sağlamalıdır.   

 

3. Malzemenin görüntüsü de ……………….  için önemlidir. 

 

4. Ambalaj malzemesinin fiziki termik özelliği malzemenin ………..ve ………….  karĢı 

mukavemetidir. 

 

5. Tahtaya kartonun üzerinde olduğu için …………. ambalaj da denilebilir. 

 

6. Ayakkabı sanayinde gönderme kutuları olarak ……….. ………… ambalaj malzemesi 

kullanılır. 

 

7. Tahta  kullanımı …………….  olan bir ambalaj malzemesidir. 

 

8. Sardalya, balık konserveleriyle et ve et ürünleri ambalajında ……………… kullanılır. 

 

9. Yenebilir filmlerle oluĢturulan ambalajların hazırlanmasında kullanılan bileĢenler 

………… guruba ayrılır. 

 

10. Kompozit ambalaj malzemeleri en az ………..  farklı malzemenin tam yüzeylerinin 

birleĢtirilmesi ile elde edilir. 

 

 

 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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. Ambalajın tanımını yapabildiniz mi?   

2. Ambalajın ürün satıĢına katkılarını biliyor musunuz?   

3. Ambalaj tasarımı yaparken ambalajın üzerinde bulunması 

gerekenleri biliyor musunuz? 

  

4. Ambalajın fonksiyonlarını biliyor musunuz?   

5. Koruma fonksiyonu ile ilgili bilgi edindiniz mi?   

6. Ambalajın iletiĢim fonksiyonunu biliyor musunuz?   

7. Ambalajın kolaylık fonksiyonun tüketici için önemini öğrendiniz 

mi? 

  

8. Ambalajın taĢıma kolaylığı hakkında bilgi edindiniz mi?   

9. Ambalajın depolama kolaylığı sağlaması hakkında bilgi edindiniz 

mi? 

  

10. Ambalajın kullanım kolaylığı hakkında bilgi edindiniz mi?   

11. Etiketin tanımını yapabildiniz mi?   

12. Etikette bulunması gereken özellikleri biliyor musunuz?   

13. Ambalaj etiketi üzerinde bulunması gereken bilgileri biliyor 

musunuz? 

  

14. Ambalaj türlerini biliyor musunuz?   

15. Cam ambalaj kullanmanın avantajlarını biliyor musunuz?   

16. Ambalaj malzemelerinin kullanım alanlarını biliyor musunuz?   

17. Yenebilir ambalajlamada kullanılan bileĢenleri biliyor musunuz?   

18. Kompozit ambalajın tanımı yapabildiniz mi?   

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Ürün 

2 Parçası 

3 Fonksiyon 

4 Yazı Resimler 

5 Bilgi 

6 Ambalajın 

7 Büyüklükte 

8 Üretim 

9 Yazılı bilgiler 

10 Sattırır 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Koruma 

2 Ürünün 

3 Tüketici 

4 Sıcak Soğuk 

5 DıĢ 

6 Kağıt Karton 

7 DaralmıĢ 

8 Teneke 

9 Üç 

10 Ġki 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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