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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Prototip Ürünler 

MODÜLÜN ADI Hediyelik Eşya Ambalajları 

MODÜLÜN TANIMI 

Öğrencilere; tekniğe ve modaya uygun hediyelik 

eşya ambalajları yapmaları için kumaş 

ambalajlar, kâğıt, mukavva, asetat ambalajlar ve 

paket süslerinin yapımı ile ilgili konuların 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Hediyelik eşyaları sunum yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Öğrenci, bu modül ile uygun ortam ve araç gereç 

hazırlandığında tekniğe ve modaya uygun 

hediyelik eşya ambalajları yapabilecektir. 

Amaçlar: 

1. Tekniğe ve modaya uygun olarak, kumaş 

ambalajlar yapabileceksiniz.  

2. Tekniğe ve modaya uygun olarak kâğıt-

mukavva ambalajlar yapabileceksiniz. 

3. Tekniğe ve modaya uygun olarak asetat 

ambalajlar yapabileceksiniz.  

4. Tekniğe ve modaya uygun paket süsleri 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI 

VE DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı, aydınlık ve geniş ortam 

Donanım:  Dikiş makinesi, dikiş malzemeleri, 

kumaş ambalaj örnekleri, değişik kumaşlar, 

modele uygun gereçler, silikon tabancası, 

yapıştırıcı malzemeler,  makas, tüller, kurdeleler, 

çiçekler, kâğıtlar, kartonlar, renkli, desenli 

peçeteler, asetat, kutu kalıpları, çeşitli süsleme 

malzemeleri, boncuklar, pullar, rafya, model 

kitapları, elektronik kaynaklar, yapılmış örnekler 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, 

eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

  

AÇIKLAMALAR 



 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Son zamanlarda ülkemizde; hediyelik eşya ve eşya ambalajlarının oldukça rağbet 

gördüğü ve pazarının giderek genişlediği görülmektedir. Hediyeyi süsleyerek sunma; daha 

çekici, albenili ve zarif hâle getirdiğinden ilgi daha da artmaktadır.  

 

Hediyelik eşya ambalajlarının yapımı amacıyla hazırlanan modül çalışmasında; 

ambalajların yapımı ve süsleme işlemleri anlatılmaktadır. 

 

Siz de, bu modül ile kazandığınız bilgi, beceri ve tekniklerle, uygun araç gereci 

seçerek öğrendiklerinizle ilgili bilgileri uygulama imkânını bulacak, yaratıcı gücünüzü 

geliştirmek suretiyle aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak, bu dalı ve bu dalın çalışma 

şartlarını tanımanıza yardımcı olacak ve sonraki öğreniminize rehber olacaktır.  

GİRİŞ 



 



 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

  

 

Bu faaliyet ile estetik ve ergonomik kumaş ambalajlar hazırlayarak hediyelik eşyaları 

sunum yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde yapılan hediyelik eşya ambalajları örneklerini araştırınız. 

Bulabildiğiniz örnekleri sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz veya 

resimleyerek sunum yapınız. 

 Hediyelik eşya ambalajlarında kullanılan kumaşları araştırınız. Bulabildiğiniz 

örnekleri sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

 Kumaş ambalajlardan örnekler araştırınız. Bulduğunuz örnekleri 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. KUMAŞ AMBALAJLAR 
 

Kumaş ambalajlar genellikle yumuşak, kırılmayacak ürünlerin korunması ve 

sunumunda kullanılır. 

   

Resim 1.1: Bohça şeklinde kumaş ambalaj         Resim 1.2: Kumaş ambalajlar 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

1.1. Ambalajın Tanımı  
 

“Ambalaj” genel anlamda ürünleri dış etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak; 

taşıma, depolama, dağıtım, tanıtım ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, kumaş, metal, 

kâğıt, karton, cam, plastik vb. malzemelerden yapılmış dış örtü olarak tanımlanmaktadır. 

Kısaca ambalaj, içerisinde ürün bulunan koruyucudur. Ürünü çarpma, ısınma, zedelenme 

gibi fiziksel etkilerden korur. 

 

Günümüzde ambalaj güçlü ve gerekli bir iletişim aracıdır. Ambalaj tasarımcısı, yaptığı 

işin uygulama basamaklarını irdeleyerek, ambalaj malzemelerini tanıyarak, baskı işlemlerini 

ve tasarıma ilişkin sorunları bilerek çalışmaya başlarsa başarılı olur. Ekonomik gelişmelere 

bağlı olarak ambalaj malzemesinde de değişmeler görülmektedir. Örneğin; kozmetik sınıfı 

ürünlerin ambalajlarında bazı malzemeler ve ambalajın tasarımı, üründen daha pahalıya mal 

olabilmektedir. Pahalı malzemeden yapılan gösterişli ambalajlar, ürünün de pahalı olduğu 

imajını yaratır. Bu anlayıştan hareketle eskiye oranla, ahşap ve tekstil ambalaj azalırken 

metal, plastik, mukavva ve cam gibi malzemeler artmaktadır. 
 

Biz dersimizde yapılan işin ticari yönünden çok hediye edilen ürünlerin farklı 

sunumları ile ilgileneceğiz. 

 

1.2. Ambalajın Önemi   
 

Ambalaj, ürünün giysisi gibidir ve çok önemli görevi vardır. Ambalajın önemi sadece 

işlevleriyle sınırlı değildir. Koruyuculuk, dayanıklılık sağlama, hediye edilen kişiye veya 

kuruma verilen değer, sevginin ifadesi ve tanıtıcılık işlevleri, özellikle “çekicilik” kavramı 

içinde daha değişik boyutlara ulaşır. 

 

Hediye edilecek kişinin veya kurumun alışkanlıklarındaki ve beğenideki ortak değer 

yargılarının bilinmesi önemlidir. Ona göre ambalaj dizayn edilerek hem fonksiyonel hem de 

görüntüde güzel ambalajlarla çok şey başarılabilir. Bu alışkanlıklar ortak bir noktada 

kullanılabildiği gibi ülkelerin, bölgelerin, kurumların ve bireylerin özelliklerine göre de 

değişebilmektedir.  

 

Ambalajın rengini, şeklini ve gereci seçerken hayli hassas davranmak gereklidir. Aksi 

hâlde herhangi bir olumsuz çağrışım ve tepkiye neden olabilir. Ambalaj adeta ürünün dilidir. 

Bu dilin etkili olması, amacın olumlu sonuçlanmasını sağlar. 

 

Ambalajda renk seçimi ciddi bir konudur. Renkler, her tasarımda önemli bir etkendir. 

Ambalajın rengi, ürünün yapısı ile bağdaşmalıdır. Ayrıca yaratacağı psikolojik etki de 

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

güçlendirir.  

 
 

 

 

 



 

1.3. Model Seçimi 
 

Model seçerken ürünün niteliği, boyutu, müşteri grubu vb. etkenler göz önünde 

tutulmalıdır. Bu sayede kullanılacak kumaş türü, rengi, boyutu, biçimi vb. özellikler 

belirlenebilir. 

 

  

Resim 1.3: Altın keseleri                                   Resim 1.4: Kumaş keseler 

      

Resim 1.5: Portatif çanta                            Resim 1.6: Firma tanıtım çantası 

   

Resim 1.7: Ayakkabı çantası                               Resim 1.8: Ayakkabı çantası    



 

1.4. Araç Gereç Hazırlamak 
 

Yapılacak ambalajın modeline bağlı olarak dikiş makinesi, dikiş malzemeleri, kumaş 

ambalaj örnekleri, değişik fantezi kumaşlar, modele uygun gereçler, silikon tabancası, 

yapıştırıcı, makas, tüller, kurdeleler, çiçekler vb. kullanılabilir. 

   

Resim 1.9: Çeşitli kumaşlar                                  Resim 1.10: Tüller 

   

Resim 1.11: Kurdeleler                                                   Resim 1.12: Çiçekler 

1.5. Kalıp Çıkarmak 
 

Kalıp hazırlamak ürün oluşturmanın en önemli aşamalarındandır. Yapılacak ürün 

boyutlarının iyi hesaplanması hazırlanacak kalıbın düzgün olmasını sağlar. 

 



 

 
Kutu  ölçülerini  dikkate alarak kalıp hazırlayınız.  

İşlem Basamakları Öneriler 

 Model belirleyiniz. 

 Araç gereç hazırlayınız. 

 Yeniliklere ve tekniğe uygun 

çalışınız. 

 Modelin ergonomik olmasına dikkat 

ediniz. 

 Parşömen kâğıdı üzerine toplam 70 cm 

boyunda ve 25 cm eninde bir kalıp 

oluşturunuz. 

 Ağız kısmını 5+2=7 cm’den katlayacak 

şekilde ayarlayınız. 

 

 Hazır ambalajlardan veya dergilerden de 

kalıp çıkarabilirsiniz. 

 Yeni modelleri takip ediniz. 

 Yeni gereçleri takip ediniz. 

 Öğretmeninizden yardım alınız. 

 

1.6. Kalıbı Kumaşa Uygulamak 
 

Çizilerek düzgün bir şekilde kesilen kalıplar kumaş üzerine ekonomik kullanmaya 

özen gösterilerek yerleştirilir. Kenarlarından sabun ile çizilir. Dikiş payı verilerek kesilir. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 
 

Kalıplara uygun şekilde kumaşları kesiniz. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıbı kumaşın üstüne iğneleyiniz. 

 

 1 cm dikiş payı vererek kesiniz. 

 

 

1.7. Kumaşı Dikmek 
 

Kesilen parçalar dikiş payı dikkate alınarak makine ile dikilir. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

Dikiş paylarını dikkate alarak kesilen kumaşları makinede dikiniz. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Birleştirme tekniği belirleyiniz. 

 Kumaşı ortadan ikiye katlayarak makine 

dikişi ile birleştiriniz. 

 

 Ağız kısmını kat yerinden kıvırarak 2 

cm aralıklı, 2 sıra makine çekiniz. 

 İplik uçlarını sökülmemesi için iç kısma 

çekerek düğümleyiniz, fazlalıklarını 

kesiniz. 

 

 

 Karşılıklı iki kenarından saten kurdele 

geçiriniz. 

 Kurdele uçlarını çekerek büzünüz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 Uygun malzemelerle süs hazırlayınız.  

 Süslemenin ambalaj ile uyumlu 

olmasına dikkat ediniz. 

 Artık materyalleri değerlendirmeye özen 

gösteriniz. 

 

 Fiyongu silikonla yapıştırınız veya 

altından dikiniz. 

 

 

 Başka artık kumaş ve tüllerden de aynı 

şekilde dikebilirsiniz. 

 

1.8. Kumaşla Kutu Kaplama 
 

Hazır karton kutular istenilen renkte kumaşlardan kalıplar yardımıyla pay verilerek 

kesilen parçaların birleştirilmesi ya da yapıştırılması ile elde edilir. Üzerine istenen süsleme 

yapılarak hazır hâle getirilir. 

 



 

 

Resim 1.23: Hediye paketleri 

 

Resim 1.24: Mücevher kutusu 

      

Resim 1.25: Hediye kutusu                       Resim 1.26: Kozmetik kutusu 



 

      

Resim 1.27: Kurdele ile süslenmiş hediye kutusu                         Resim 1.28: Hediye kutusu içi 

 

Resim 1.29: Hediye kutusu 



 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Kutuyu istenilen kumaş ile kaplayınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sert malzemeden kutu edininiz. 

 

 Kutuyu istediğiniz ölçüde sert 

mukavvadan kendiniz de yapabilirsiniz. 

 Kutunun çevresini ve iç kenarlarını 

kapatacak şekilde ölçü alınız. 

 1 cm yapıştırma payı vererek kumaşı 

kesiniz. 

 

 Köşelerini katlayarak iğneleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 1 cm payla fazlalıkları kesiniz. 

 

 Karşılıklı iki kenarı tutkalla yapıştırınız. 

 

 Yapıştırmada tabaka oluşturmaması, 

leke yapmaması ve iyi yapışarak 

kalkmaması bakımından polymar çiçek 

tutkalı kullanınız. 

 Köşeleri katlayarak tırnak ütüsü yapınız. 

 Daha sonra açarak ince bir tabaka tutkal 

sürerek yapıştırınız. 

 

 Temiz çalışınız. 

 Leke olduğunda kurumadan, ıslak bezle 

siliniz. 



 

 İçine uygun karton kesiniz. 

 Kartonu kumaşla kaplayınız. 
 

 

 Kutunun içine yapıştırarak temizleyiniz. 

 



 

 

 Kutunun kapağı için 1 cm kalınlığında 

sünger kesiniz. 

 Kutunun üstüne yapıştırarak, aynı şekilde 

gerdirerek kumaşla kaplayınız. 

 

 Kutunun kapağını süslemek için uygun 

renkte kurdeleler hazırlayınız. 

 Süslemenin ambalaj ile uyumlu 

olmasına dikkat ediniz. 

 Artık materyalleri değerlendirmeye 

özen gösteriniz. 

 

 Artı şeklinde çevreleyecek şekilde 

keserek kurdeleyi yapıştırınız. 

 Temizlemek için içine karton keserek 

kaplayıp yapıştırınız. 

 

 

 Kutuyu kapatınız. 

 



 

 Üzerini süslemek için kurdeleyi 

resimdeki gibi 10 cm genişliğinde verev 

bir şekilde katlayarak masa örtüsüne 

iğneleyiniz. 

 

 En az beşer kere katlayarak kesiniz. 

 

 Orta yerinden kaydırmadan büzünüz. 

 Kayarak üst üste gelmemesine dikkat 

ediniz. 

 

 Naylon iple bağlayınız. 

 



 

 Açarak şekil veriniz. 

 

 Önce birini sonra diğerini silikonla 

yapıştırınız. 

 

 

 Üzerine çiçek yapıştırınız. 
 

 



 

 Fiyonkların altından kurdeleler 

bağlayarak sarkıtınız. 

 Swarozsky taş bağlayarak süslemeyi 

bitiriniz. 

 

 

 Farklı renk ve boyutta süslü kutular 

yapabilirsiniz. 

 

 Kutuyu ayrıca paket hâline getirmek için 

daire şeklinde şifon keserek kurdeleyle 

bağlayınız. 

 

 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ………………..genel anlamda ürünleri dış etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak 

taşıma, depolama, dağıtım, tanıtım ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, metal, 

kâğıt, karton, cam, plastik vb. malzemelerden yapılmış dış örtü olarak 

tanımlanmaktadır. 
 

2.  ………………  ambalajlar genellikle yumuşak, kırılmayacak ürünlerin korunması ve 

sunumunda kullanılır. 

 

3.  Ambalaj ürünü çarpma, ısınma, zedelenme gibi …………… etkilerden korur. 

 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 



 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bu faaliyet ile “hediyelik eşya ambalajları” kapsamında ürün ile uyumlu, sağlam, 

kâğıt ve mukavva ambalajlar hazırlayarak hediyelik eşyaları sunum yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Çevrenizde yapılan hediyelik eşya ambalajları örneklerini araştırınız. 

Bulabildiğiniz örnekleri sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz veya 

resimleyerek sunum yapınız. 

 Hediyelik eşya ambalajlarında kullanılan kâğıt ve mukavvaları araştırınız. 

Bulabildiğiniz örnekleri sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

 Kâğıt ve mukavva ambalajlardan örnekler araştırınız. Bulduğunuz örnekleri 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. KÂĞIT VE MUKAVVA AMBALAJLAR 
 

Kâğıt ve mukavva ambalajlar her türlü ürünün özellikle kırılacak, ezilecek ürünlerin 

sunumunda elverişlidir. Süslemede zengin ögeler kullanılabileceği için de tercih edilir. 

 

Resim 2.1: Kâğıt hediye paketi                    Resim 2.2: Karton hediye paketi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

         

Resim 2.3: Karton çanta                           Resim 2.4: Jelatin hediye paketi 

        

Resim 2.5: Çikolata kutusu                    Resim 2.6: Çikolata kutusu 

      

Resim 2.7: Takı kutuları                       Resim 2.8: Altın kutusu 

     

Resim 2.9: Sürgülü kutu                   Resim 2.10: Dondurma ve lokum kutusu 



 

 

Resim 2.11: Şekerleme kutusu                                 Resim 2.12: Hediye paketi 

    
Resim 2.13: Şekerleme kutuları                        Resim 2.14: Hediye paketleri 

2.1. Model Araştırmak 

 

Resim 2.15: Hediye paketi 

 



 

2.2. Araç Gereç Hazırlamak 
 

Kâğıt ve mukavva ambalaj örnekleri, değişik kâğıt ve mukavvalar, modele uygun 

gereçler, silikon tabancası, yapıştırıcı, makas, desenli, astarlı peçeteler, tüller, kurdeleler, 

çiçekler, boncuklar vs. 

 

Resim 2.16: Çeşitli kâğıtlar                                 Resim 2.17: Çeşitli kartonlar 

    

Resim 2.18: Çiçekler                                    Resim 2.19: Kurdeleler 



 

2.3. Kalıp Çıkarmak 

  

Şekil 2.1: Piramit kutu kalıbı                           Resim 2.20: Piramit kutu 

   
Şekil 2.2: Dekoratif kutu kalıbı                         Resim 2.21: Dekoratif kutu 

 



 

  

Şekil 2.3: Dekoratif kutu kalıbı                             Resim 2.22: Dekoratif kutu 

  

Şekil 2.4: Dekoratif kutu Kalıbı                              Resim 2.23: Dekoratif kutu 

   

Şekil 2.9: Küp                                               Resim 2.24: Küp kutu 



 

   

Şekil 2.8: Küp                                           Resim 2.25: Küp kutu 

 
 Şekil 2.5: Çanta kutu kalıbı                                          Resim 2.26: Çanta kutu 

 



 

  

Şekil 2.6: Çanta kutu kalıbı                                            Resim 2.27: Çanta kutu 

     
Şekil 2.7: Dekoratif kutu kalıbı                                Resim 2.28: Dekoratif kutu 

 



 

 

Şekil 2.10: Altıgen                                     Resim 2.29: Altıgen kutu 

    

Şekil 2.11: Üçgen prizma              Resim 2.30: Üçgen prizma kutu 

     

Şekil 2.12: Koni                     Resim 2.31: Konik kutu 



 

   

Şekil 2.13: Dikdörtgen prizma                Şekil 2.14: Kare prizma 

       
Şekil 2.15: Silindir kutu kalıbı           Şekil 2.16: Üçgen prizma 



 

 
Aşağıdaki işlemleri uygulayarak peçeteden ambalaj için kalıp hazırlayınız. 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Model araştırınız. 

 Modele uygun araç gereç 

hazırlayınız. 

 Kalıp defterlerinden veya 

dergilerden araştırarak parşömen 

kâğıdını desenin üzerine koyarak 

çiziniz. 

 

 

 Hazır hediye kutularını açarak da kalıp 

çıkarabilirsiniz. 

 

 Kalıbı fotokopi ile istediğiniz boyutta 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

büyütebilirsiniz. 

 Kalıbı gerece uygulayınız. 

 Kalıbı kartonun üzerine 

yapıştırarak yerleştiriniz. 

 Ürün ile uyumlu ve sağlam mukavva veya 

karton malzeme hazırlayınız. 

 Yuvarlak hatlı kutularda yumuşak karton, düz 

hatlı kutularda sert karton kullanınız. 

 

 Kartonu paylı olarak kesiniz. 

 

 Kat yerlerinden katlayarak iz 

yapınız. 

 

 Kat yerlerinin düzgün kırılabilmesi için maket 

bıçağı ile (dikkatli bir şekilde kesmeden) 

çizebilirsiniz. 

 

 



 

2.4. Kalıbı Gerece Uygulamak 
Hazırlanan kalıp gerece uygularken üst üste binme payı dikkate alınarak kesim 

yapılmalıdır. 



 

 

Hazırlanan ambalaj kalıplarını gerece uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yapacağınız kutunun şekline 

uygun bir desende peçete seçiniz. 

 Yumuşak naylon poşetleri açarak 

hazırlayınız. 

 

 

 Peçetenin en üst katını 

astarlarından ayırınız. 

 

 Peçeteyi yırtmamaya özen gösteriniz. 

 Kartonun üzerine poşeti onun 

üzerine de peçeteyi yerleştirerek 

kızgın ütü ile ütüleyiniz. 

 (Poşet sıcak etkisiyle eriyerek 

karton ve peçete arasında 

yapıştırıcı olacaktır.) 

 Ütü masasının kirlenmemesi için üzerine 

gereksiz kâğıt veya karton yerleştiriniz. 

 Poşeti ütüye değdirmeyiniz. Poşetin ütüye 

yapışmaması için kenarlara kâğıt koyarak 

ütüleyiniz. 

 Kesinlikle kuru ütü kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 Paylarını kesiniz. 

 

 Yapışmayan yer kalmayıncaya 

kadar tekrar ütüleyiniz. 

 

 Kat yerlerinden katlayınız. 

 

 

 



 

2.5. Birleştirme Tekniği Belirlemek ve Ambalajı Birleştirmek 
 

Kalıplara göre pay verilerek kesilen gereçler kullanılan gerece uygun teknik 

kullanılarak birleştirilir. 



 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Kalıplara uygun kesilen parçaları ambalajın şekline göre birleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Birleştirme tekniği belirleyiniz. 

 Kutunun bir tarafını yapıştırınız. 

 

 Birleştirme tekniğini ve gerecini kâğıt ile 

uyumlu seçiniz. 

 

 

 Kutuyu bağlamak için üç adet 

40-50 cm boyunda kurdele 

kesiniz. 

 Çıkmaması için uçlarına düğüm 

atınız. 

 Süslemenin ambalaj ile uyumlu olmasına dikkat 

ediniz. 

 Artık materyalleri değerlendirmeye özen 

gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 Kutunun köşelerini delerek 

kurdeleleri geçiriniz. 

 

 Fiyonk yaparak bağlayınız. 

 NOT: Kutu kaplama çalışmasını; 

çıkartmalı, yapışkanlı, desenli 

(dijifiks) kâğıtlarla da 

yapabilirsiniz. 

 

 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1.  ……………..ve …………….. ambalajlar her türlü ürünün özellikle kırılacak, 

ezilecek  ürünlerin sunumunda elverişlidir. 

 

2. Peçete çalışmasında yapacağınız kutunun şekline uygun bir ………………. peçete 

seçiniz. 

 

3.  Kutu kaplama çalışması çıkartmalı, yapışkanlı, desenli (dijifiks) ……………. da 

yapılabilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 



 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Bu faaliyet ile “hediyelik eşya ambalajları” kapsamında asetat ile muntazam ve 

değişik modellerde ambalajlar hazırlayarak hediyelik eşyaları sunum yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Çevrenizde yapılan hediyelik eşya ambalajları örneklerini araştırınız. 

Bulabildiğiniz örnekleri sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

 Hediyelik eşya ambalajlarında kullanılan asetatları araştırınız. Bulabildiğiniz 

örnekleri sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

 Asetat ambalajlardan örnekler araştırınız. Bulduğunuz örnekleri arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

3. ASETAT AMBALAJLAR 
 

Asetat ambalajlar daha çok ticari hayatta ürünlerin tüketiciye sunulmasında kullanılır. 

Genellikle pasta, tatlı, şekerleme, lokum gibi gıda ürünlerinin paketlenmesinde ve şeffaf 

olduğu için gıda dışındaki diğer ürünlerin de içindeki ürünü göstermesi bakımından tercih 

edilir. 

 

3.2. Model Araştırmak 

 

Resim 3.1: Asetat ambalajlar                            Resim 3.2: Asetat ambalajlar    

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 

Resim 3.3: Asetat ambalajlar 

3.2. Araç Gereç Hazırlamak 
 

Asetat ambalaj örnekleri, farklı kalınlıkta asetatlar, modele uygun gereçler, silikon 

tabancası, yapıştırıcı, makas, kurdeleler, çiçekler, boncuklar, maket bıçağı, zımba ve teli vs. 

gereklidir. 

   

Resim 3.4: Asetat                                             Resim 3.5: Asetat  

3.3. Kalıp Çıkarmak 
 

Kalıp çıkarırken diğer gereçlerde olduğu gibi değil daha fazla pay bırakılması 

gerekmektedir. Üst üste binme payı diğer gereçlerden daha fazladır. Bırakılan uzantılar 

açılan çentiklerden geçirileceği için pay kutunun yüksekliğine eşit olmalıdır. 

 
Şekil 3.1: Kutu kalıbı                                        Resim 3.6: Asetat ambalaj   



 

 
Asetat ambalaj için kalıp hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araştırma yapınız. 

 Araç gereç hazırlayınız. 

 Bulabildiğiniz hediyelik ambalaj 

kutularını açarak parşömen 

kâğıdına çiziniz.  

 Ambalaj modeli seçerken ürünü en iyi 

gösterecek şekilde olmasına dikkat ediniz. 

 Asetatı modele uygun olarak dayanıklı olacak 

kalınlıkta seçiniz. 

 Kalıbı fotokopi ile istediğiniz 

boyutta büyütünüz. 

 

 

3.4. Kalıbı Asetata Uygulamak 
 

Kalıbı asetat üzerine uygularken kaymamamsı için bantlanması faydalı olabilir. Maks 

yardımıyla kesilebileceği gibi maket bıçağı da tercih edilebilir. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

Asetatı hazırlanan kalıba göre kesiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Asetatı kalıbın üstüne yerleştiriniz.  

 Tükenmez kalemle bastırarak 

deseni asetata geçiriniz. 

 

 Yazmayan tükenmez kalem kullanmanızı 

öneririz. 

 Çizilen şekli dış kenarlardan 

kesiniz. 

 

 Asetatın kulakçıklarının geçme 

yerlerini maket bıçağı ile çentik 

atarak kesiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 Kat yerlerinden katlayarak tırnak 

ütüsü yapınız. 

 

 Asetatın katlama yerlerinin muntazam 

olmasına dikkat ediniz. 

 

3.5. Birleştirme Tekniği Belirlemek ve Ambalajı Birleştirmek 
 

Genellikle birleştirme işleminde bırakılan uzunlukların kesilen çentiklerden 

geçirilmesi kullanılır. Pastanelerde kullanılan kutularda aynen bu şekilde birleştirilir.  



 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Kesilen asetat kâğıdı ambalajı birleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Birleştirme tekniği belirleyiniz. 

 Alt bölümdeki kulakçıkları 

çentilmiş kesiklere geçiriniz. 
 

 Yapıştırıcı kullanacaksanız, asetat şeffaf 

olduğu için Japon yapıştırıcı kullanınız 

(Diğer yapıştırıcılar tabaka oluşturur veya 

renk verir.). 

 Yapıştırıcı kullanırken dikkatli olunuz. 

 Hediye edeceğiniz ürünü kutunun 

içine yerleştirerek yan kulakçıkları 

geçiriniz. 

 Titiz çalışınız 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 Kutunun kapağını yanlardan ve 

önden bantlayınız. 

 

 Üzerini rafyayla süsleyerek sunuma 

hazır hâle getiriniz. 

 Süslemenin ambalaj ile uyumlu olmasına 

dikkat ediniz. 

 Artık materyalleri değerlendirmeye özen 

gösteriniz. 

 

 Asetat ile muntazam ve değişik modellerde 

ambalajlar hazırlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ……………. ambalajlar daha çok ticari hayatta ürünlerin tüketiciye sunulmasında 

kullanılır. 

 

2.  Kalıplar …………………. ile istenilen boyutta büyütülebilir veya küçültülebilir. 

 

3.  Ambalaj …………….. seçerken ürünü en iyi gösterecek şekilde olmasına dikkat 

edilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 



 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Bu faaliyet ile “hediyelik eşya ambalajları” kapsamında ürün ve ambalaj ile uyumlu, 

paket süsleri hazırlayarak hediyelik eşyaları sunum yapabileceksiniz. 

 
 

 

 Çevrenizde yapılan hediyelik eşya ambalajlarında kullanılan paket süslerini 

araştırınız. Bulabildiğiniz örnekleri sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla 

inceleyiniz. 

 Süslenmiş hediye paketlerinden örnekler araştırarak, bulabildiğiniz örnekleri 

sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

 

4. PAKET SÜSLERİ YAPMAK 
 

Paket süsleme; hem ambalajı tamamlaması bakımından, hem de hediye edilen ürüne 

daha fazla değer katacağı için önemlidir. 

 

Her ürün ambalajında, ürünle dış ögelerin ilişkisi iyi olmalıdır. Ambalajın rengi, 

seçilen yazı ve biçimler, bunların düzenlenmesi ve üzerlerinin farklı materyallerle 

süslenmesi uyumlu olursa görsel etkisi güçlü olur, hediyeyi alan kişinin belleğinde olumlu 

imaj yaratır. 

 

4.1. Model Araştırmak 

 

Resim 4.1: Peçete karanfil 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

4.2. Tekniğe ve Modele Uygun Araç Gereç Belirlemek 
 

Paket süsleme örnekleri, çeşitli paket süsleri, modele uygun gereçler, silikon 

tabancası, yapıştırıcı, makas, astarlı peçeteler, kurdeleler, tüller, çiçekler, boncuklar, zımba, 

zımba teli vs. 

 

Resim 4.2: Hazır rafya süsler                      Resim 4.3: Hazır rafya süsler 

 

Resim 4.4: Kurdeleler                                           Resim 4.5: Rafya 

 

Resim 4.6: Çiçekler                                 Resim 4.7: Şifon ve tüller 



 

4.3. Modeli Uygulamak 
 

Ambalaj süsleme yapılırken içine konulan ürün, hitap edeceği kişi veya kurum, yaş 

grubu vb. faktörler göz önünde tutulmalıdır. Farklı seçenekler değerlendirilerek seçim 

yapılması uygun olacaktır. 



 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri takip ederek ambalaj süslemesi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Model belirleyiniz. 

 Modele uygun teknik 

belirleyiniz. 

 Tekniğe ve modele uygun araç 

gereç belirleyiniz. 

 Düz renk ve çok katlı peçete 

kullanınız. 

 Modeli uygulayınız. 

 Peçetenin katlı kenarını kesiniz. 

 

 Ürün ve ambalaj ile uyumlu paket süslemesi 

yapınız. 

 Artık materyalleri değerlendirmeye özen 

gösteriniz. 

 

 Sürfile makası kullanıyorsanız 

karşı kenarı da kesiniz. 

 Peçeteyi açınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 Peçeteyi 1 cm kalınlığında 

akordeon şeklinde pili yaparak 

katlayınız. 

 

 Ortasından sıkıca bağlayınız. 
 

 

 Pilileri açınız. 

 



 

 Üfleyerek katların açılmasını 

başlatınız. 

 Parmaklarınızla dip kısma kadar 

katları açınız. 

 

 Peçetenin yırtılmaması için çok dikkat ediniz. 

 Bütün katları açarak çiçeğe 

elinizle şekil veriniz. 

 

 Saten kurdeleyi fiyonk yaparak 

çiçeğin altından silikonla 

yapıştırınız. 

 Yapacağınız herhangi bir hediye 

paketi üzerinde kullanınız. 

 

 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. …………..  …………….. hem ambalajı tamamlaması bakımından hem de hediye 

edilen ürüne daha fazla değer katacağı için önemlidir. 

 

2. Her ürün ambalajında, ürünle dış ……………. ilişkisi iyi olmalıdır. 

 

3. Ambalajın rengi, seçilen yazı ve biçimler, bunların düzenlenmesi uyumlu olursa 

…………….. etkisi güçlü olur, …………….. alan kişinin belleğinde olumlu imaj 

yaratır. 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 



 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ……………., içerisinde ürün bulunan koruyucudur. 

 

2. Ambalaj güçlü ve gerekli bir …………….. aracıdır. 

3. Ambalajın rengi, ürünün yapısı ile …………………... 

4. Pahalı …………...... yapılan gösterişli ambalajlar, ürünün de pahalı olduğu imajını 

yaratır. 

5. Yüzeylerdeki tek renk veya bir rengin tonlarının egemenliği ………….  etkiyi 

güçlendirir. 

6. …………….. ve …………….. ambalajlar her türlü ürünün özellikle kırılacak, 

ezilecek ürünlerin sunumunda elverişlidir. 

7. Peçete çalışmasında yapacağınız kutunun şekline uygun bir ………………. peçete 

seçiniz. 

8. Kutu kaplama çalışması çıkartmalı, yapışkanlı, desenli (dijifiks) ……………. da 

yapılabilir. 

9.  ………………  ………………. genellikle pasta, tatlı, şekerleme, lokum gibi gıda 

ürünlerinin paketlenmesinde ve şeffaf olması bakımından diğer ürünlerin içindeki 

ürünü göstermesi bakımından tercih edilir. 

10. Asetatın modele uygun olarak …………….. olacak kalınlıkta seçilmesi gerekir. 

11. ……………, herhangi bir hediyelik ambalaj kutuları açılarak, parşömen kâğıdına 

çizilerek çıkarılabilir. 

12. …………..  …………….. hem ambalajı tamamlaması bakımından hem de hediye 

edilen ürüne daha fazla değer katacağı için önemlidir. 

13.  Her ürün ambalajında, ürünle dış ……………. ilişkisi iyi olmalıdır. 

14. Ambalajın rengi, seçilen yazı ve biçimler, bunların düzenlenmesi uyumlu olursa 

…………….. etkisi güçlü olur, …………….. alan kişinin belleğinde olumlu imaj 

yaratır. 

15. Artık ……………….. değerlendirmeye özen gösteriniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Ambalaj 

2 Kumaş 

3 Fiziksel 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Kâğıt Mukavva 

2 Desende 

3 Kâğıtlarla 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Asetat 

2 Fotokopi 

3 Modeli 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Paket Süsleme 

2 Ögelerin 

3 Görsel, Hediyeyi 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Ambalaj 

2 İletişim 

3 Bağdaşmalıdır 

4 Malzemeden 

5 Görsel 

6 Kâğıt Mukavva 

7 Desende 

8 Kâğıtlarla 

9 Asetat Ambalajlar 

10 Dayanıklı 
11 Kalıp 
12 Paket Süsleme 

13 Ögelerin 

14 Görsel, Hediyeyi 

15 Materyalleri 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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