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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif Ev Tekstili 

MODÜLÜN ADI Oyuncak Bitim ĠĢlemleri 

MODÜLÜN TANIMI 
Oyuncak bitim iĢlemlerinin anlatıldığı öğrenme materya-

lidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠLĠK  Oyuncak bitim iĢlemlerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Uygun ortam ve araç gereç sağlandığında tekniğe uygun oyun-

cak bitim iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Oyuncak kalite belgelerini araĢtırabileceksiniz. 

2. Ürüne uygun kalite standartlarını belirleyebileceksiniz. 

3. Ürüne uygun paket ve ambalajlama tekniğini belirleyebile-

ceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım:  Bilgisayar, Ġnternet bağlantısı, çizim araç ve 

gereçleri, paketleme malzemeleri  

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 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Oyuncak üretim sürecinin önemli bir bölümünü oluĢturan oyuncak bitim iĢlemlerini 

planlama ve uygulama sürecinde, araĢtırma, inceleme ve değerlendirme çalıĢmalarının ya-

pılması gerekir. 

 

Kalite belgeleri ve kalite standartları oyuncakların güvenli kullanımı ve sağlık koĢulla-

rı açısından önem arz etmektedir. Oyuncak üretimi yapılırken kalite standartlarına ve kalite 

belgelerinin gerektirdiği kalite kriterlerine uymak gerekir ki üretim disiplinlerinin ve kalite 

güvencesinin sürekliliği sağlanabilsin. Oyuncak bitim iĢlemlerinin bir aĢaması olan paketle-

me ve ambalajlama bu sürece dahil edilerek çalıĢılır. 

 

Bu modülde kalite standartları ile kalite belgelerini araĢtırıp bilgileneceksiniz. Bunun 

yanı sıra oyuncak bitim iĢlemlerinden paketleme ve ambalajlama süreci ile ilgili teknik uy-

gulamaları yapacaksınız. 

 
                                                                                                          

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak amaç bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun or-

tam sağlandığında kalite kavramını, oyuncak kalite belgelerini, uluslararası kalite kuruluĢla-

rını açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Kalite kavramını araĢtırınız.  

 Oyuncak kalite belgelerini araĢtırınız. 

 Uluslararası kalite kuruluĢlarını araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta bir pano hazırlayarak öğretmeniniz ve arkadaĢları-

nızla paylaĢınız. 

 

1. OYUNCAK KALĠTE BELGELERĠNĠ 

ARAġTIRMA  
 

Oyuncak kalite belgelerinin amacı; oyuncakların tasarımı, üretimi, piyasaya arzı, dağı-

tımı ile piyasa gözetim ve denetimini sağlamaktır. 

 

1.1. Kalite Kavramı 
 

Kalite sözcüğü Latince Qualitas kökenli bir terimden gelmekte olup Fransızcaya 

qualite olarak yerleĢmiĢ ve Fransızca‟dan Türkçe‟ye çevirisinde Fransızca okunuĢu olan 

kalite olarak geçmiĢtir. Kalitenin sözlük anlamı niteliktir. Avrupa Kalite Birliği‟ne göre 

(EQQC) kalite kavramı; bir mal veya hizmetin belirli bir ihtiyacı karĢılaması için nitelikleri-

ni ortaya koyan özelliklerin bütünüdür. Bu özelliklerin bazıları; 

 Dayanıklılık 

 ġekil 

 Boyut 

 Biçim 

 Ürünün ömrü 

 Kimyasal özellikler 

 Fiziksel özellikler 

 Güvenirlilik 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kalite kavramı çok yeni bir kavram olarak nitelense bile çok eski zamanlardan beri 

önem verilen bir değerdir. Bu kavrama süreç içerisinde yüklenilmiĢ olan değiĢik anlamlar ve 

spesifikasyonlar sayesinde kalite ile ilgili kullanılan birçok tanım ortaya çıkmıĢtır. Bunlara 

örnek verecek olursak;  

 

 Kalite, kullanıma uygunluktur. (J.M. JURAN) 

 Kalite, Ģartlara uygunluktur.(R.B. CROSBY) 

 Kalite, ürün ya da hizmetin ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine 

cevap veren bir üretim sistemidir. 

 

Bu kavramın günümüzde taĢıdığı önemi çok az kiĢi tahlil eder ve değerlendirir. Zira 

günümüzde kalite teknik, yöntem değil; iĢletmenin müĢterilerini memnun etmeye ve iĢletme 

içinde tüm birimlerin opti mizasyonunu sağlamaya yönelik bir iĢletme yönetim aracı olarak 

görülmektedir. 

 

Kalite herhangi bir mamulün niteliklerinin bu mamulü alan veya kullanan kiĢinin ihti-

yaçlarını karĢılayabilme derecesidir. Buradaki gaye isteklerine en uygun olanı imal etmektir. 

Ancak alıcıların estetik anlayıĢları, gelirleri, eğitim seviyeleri, toplumdaki yerleri, yaĢları ve 

yaĢadıkları coğrafi ortamların değiĢik olmasından dolayı istekler de farklılık göstermektedir. 

Seri imalatta tüm tüketicileri teker teker memnun etmek amaçtır. 

 

Kalite, bir mal veya hizmetin müĢteri beklenti ve gereksinimlerini karĢılayabilme ye-

teneğidir. Tüketicilerin beklentilerine bağlı olarak kalite kavramı topluma, toplumun kültürel 

geliĢimine, beğeni ve alıĢkanlıklarına göre değiĢen bir kavramdır. Amaç, müĢteri beğeni ve 

gereksinimlerini daha iyi yakalamak ve rakiplerinden daha iyi mal ve hizmet üretmektir. 

Çoğunlukla “ iyilik, lükslük, güzellik, sağlamlık vb.” gibi tam karĢılığı olmayan sıfatlarla 

karĢılaĢtırılan kalite ve onun gerekleri tüketiciler tarafından da bu kelimelerle adlandırılabil-

mektedir. Kalitenin unsurlarını Ģöyle sıralayabiliriz: 

 Tasarım kalitesi 

Ürünün, müĢterilerin arzu ve isteklerine uygun olarak dizayn edilmesini ifade eder. 

 

 Uygunluk kalitesi 

Tasarım kalitesi ile belirlenen spesifikasyonlara üretim esnasında uyma derecesine de-

nir. 

 

 Kullanım kalitesi 

Ürünün nihai kalitesidir. Koruyucu, ambalajlama, taĢıma, yerleĢtirme, bakım ve ona-

rım iĢlerinde kalite gereklerine uyulmasını tanımlar. 

 

 Dağıtım kalitesi 
Mal ve hizmetin taahhüt edilen zamanda teslim edilmesi veya geri getirilmesini ifade 

eder. 

 ĠliĢki kalitesi 

Hem iç hem de dıĢ müĢteriyle iliĢkide bulunan herkesin etkilediği bir çeĢit hizmet ka-

litesidir. 
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1.1.1. Kalite Kavramında Temeller 
Öncelikli olarak her iĢletme kar amaçlı kurulur ve kar etmenin en büyük Ģartı pazarda 

pay sahibi olmaktır. Pazarda pay sahibi olmak ise diğer iĢletmelerle rekabet edebilmeye bağ-

lıdır. Bu noktada rekabet unsurlarını göz önüne getirecek olursak, karĢımıza üç önemli kav-

ram çıkıyor. Bunlar; “kalite”, “fiyat” ve “zaman”dır. Bu kavramlar birbirini destekleyen üçlü 

sacayağı gibidir. Ürün kalitesi arttıkça müĢterinin ödeme gücünü zorladığı ya da biraz daha 

fazla ödeme yapabildiği bilinmektedir. Aynı noktada müĢteri için zamanında teslimat ve 

üretim hızı önemli unsurlardır.  

 

Kalite bağlamında rekabet kavramı, üretimin etkinliğini ve yeteneğini kullanabilmenin 

göstergesi olduğundan bu noktada üretim ve mühendislik süreci değerlendirilmesi gereken 

noktalar olarak gözükmektedir.   

 

1.1.2. Kalite Kavramının GeliĢmesi 
 

Kalite, her ne kadar insanlık tarihi boyunca insanlığın bir parçası olmuĢsa da kavram 

olarak “kontrol” ile birlikte kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

 

Ġlk zamanlar üretimde çalıĢan operatör tarafından hata ve hasar kontrolleri yapılmıĢ ve 

“kalite” sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Zaman geçtikçe ve teknolojik geliĢmeler yaĢandıkça hata-

sız ve hasarsız üretim önem kazanmıĢ, dolayısıyla ustabaĢı “kalite” kontrol yapmaya baĢla-

mıĢtır. 

 

ĠĢletmeler, müĢterilerine hatasız ürün verebilmek ve geleceğe yönelik olarak pazarla-

rını koruyup geliĢtirebilmek amacıyla “kalite kontrol” bölümleri oluĢturmuĢlardır.   
 

 MüĢteriler ile satıcılar arasında yakın iliĢki kurmak 

 Hataları azaltmak ve sapmaları daraltmak  

 Son ürün muayenesine dayanan çalıĢma Ģeklini ortadan kaldırmak ve bunun ye-

rine ürün ve hizmet kalitesini güvence altına alacak kontrol uygulamaları yap-

mak 

 Bölümler arasındaki engelleri ortadan kaldırmak, yönetimle iĢçiler arasındaki 

güveni artırmak ve insanları eğitmek için sürekli çaba vermek 

 Sürekli iyileĢtirme sağlamak için (on, yirmi, otuz yıllık) uzun vadeli planlar 

yapmak. 

 

Kalite kontrol ile; 
 Üretim hattı sonunda, ürüne muayene ve test yapılır. 

 Düzeltilebilir durumdaki ürünler, düzeltici faaliyet için yeniden iĢlenir. 

 Hammadde olmaya uygun bir malzeme ise, yeniden hammadde yapılarak kulla-

nılır. 

  Eğer bunlar mümkün değilse, hurda olarak atılır. 

 Bu durum en iyi ihtimalle, iĢletmeye maliyet artıĢı, müĢteriye pahalı ürün, top-

luma ise toplumsal ekonomik kayıp olarak yansır.  

 ÇalıĢanların, emeklerinin bir kısmının boĢa gittiğini görmesi moral düĢürücü et-

ki yapar. 
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 Üretim sistemi geliĢtirmediğinden, kusurlar kaçınılmazdır; ifade edilenler so-

mutlaĢtırılmıĢ birkaç örnektir. Bunları artırmak ve çeĢitlendirmek mümkündür.  

1.1.3. Kaliteyi Etkileyen Faaliyetler  
 

 Pazarlama, pazar araĢtırması, satıĢ 

 Tasarım ve geliĢtirme 

 Proses planlama ve geliĢtirme 

 Satın alma 

 Üretimin yapılması ve hizmetin verilmesi 

 Doğrulama çalıĢmaları (muayene, test, kontrol, gözden geçirme, denetim…) 

 Paketleme, depolama 

 SatıĢ, dağıtım 

 Montaj, teslim 

 Servis, teknik yardım 

 SatıĢ sonrası pazar gözetimi 

 

Bu maddelerde de en genel süreçler tanımlanmıĢtır. Bu süreçlerin birbirini olumlu et-

kileyebilmeleri de ancak kalite odaklı bir sistem temelinde çalıĢılması ile mümkün olacaktır.  

 

1.2. Oyuncak Kalite Belgesi 
 

Üretilen oyuncakların çocuk sağlığına ve doğada geri dönüĢüm sürecine uygunluğunu 

belgeleyen ulusal ve uluslararası belgelere denir. 

 

Bu belgeler farklı farklı ülkelerde kendi standartlarını oluĢturan resmi kurumlarda ve-

rilebildiği gibi,  uluslararası geçerliliği olan uluslararası geçerlilik kazanmıĢ kurumlar tara-

fından da kalite belgeleri verilmektedir. Kalite belgeleri üretim süreci için belirlenen stan-

dartların yerine getirilebilmesindeki disiplinlerin oluĢturulmasını sağlar. Bu disiplinlerin 

sürekliliği de kalite güvencesinin sağlanması ile devam ettirilebilir. 

 

ĠĢletmelerin kalite belgesi almadan önce kalite veren kurumları ve belge türlerini araĢ-

tırmaları gerekir. Kalite belgesi alma süreci; 

 

 Yönetmelik ve yasal yükümlülüklerin incelenmesi 

 Ulusal kalite belgelerinin araĢtırılması  

 Uluslararası kalite belgelerinin araĢtırılması 

 Kalite belgeleri firmalar için, üretilen ürünün ve hizmetin kalitesi yanı sıra iĢ-

letmenin üretim sürecinde iĢletme içi çalıĢanlar açısından iĢ sağlığı ve iĢ güven-

liği ile ilgili kalite belgesine sahip olması firma güvenirliğini arttıracaktır. 

 Kalite belgesine sahip iĢletmelerle iĢ birliği yapmak 

 Hangi kalite belgesinin alınacağını belirlemek  

 Kalite belgesine ulaĢma sürecini gerçekleĢtirmek 

 

Ülkemizde oyuncaklarda ''TSE'' standartlarına uygunluk belgesinin yanı sıra Avrupa 

Birliği Standartlarına uygunluk göstergesi olan ''CE'' damgası aranmaktadır.   
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ġekil 1.1: CE belge örneği 

 

ġekil 1.2Oyuncak ambalajında bulunan CE belge örneği 
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ġekil 1.3: Oyuncak ambalajında bulunan CE  belge örneği 

Her üretici „Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik‟ kapsamında ürettiği ürününü piyasaya 

sürmeden önce yönetmelikte belirtilen sorumlulukları yerine getirmek ve Yönetmeliğe uy-

gun Ģekilde ürününe CE iĢareti iliĢtirmek zorundadır. 
 

Oyuncaklarla beraberlerinde verilen uyarı ve kılavuzları dikkatle okunması gerekmek-

tedir. Ebeveynlerin, yaĢ ve güvenlikle ilgili tavsiyelere dikkat etmesi, ambalajında veya üze-

rinde CE iĢareti olmayan ve TSE tarafından belgelendirilmemiĢ oyuncakların satın almaması 

gerekir. 
 

Anne babalar güvenli olmayan ürünler hakkında bilgi edinmek için 

http://ec.eupora.eu/rapex adresli internet sitesini takip edebilir. Bu resmi AB sitesinde Rapex 

(Rapid Exchange of Information) sistemiyle güvenli olmayan ürünler tanımlanıyor, marka 

menĢe ve barkot numaralarıyla birlikte haftalık olarak yayımlanıyor ve tüketicilerin bilgisine 

sunuluyor. 
 

Bir üreticinin ürününde TSE markası kullanabilmesi için „Türk Standartlarına Uygun-

luk Belgesi‟ alması, bunun için sadece ilgili standarda uyum yeterli değildir. Üreticinin üre-

tim yerinin ziyaret edilerek, teknolojik altyapısının kaliteli ve güvenli ürün üretimini sağla-

mak için yeterli olup olmadığı incelenir. Ürün güvenliğinin sürekli sağlandığının garanti 

edilmesi için periyodik kontroller yapılır ve alınan numuneler standartta belirtilen testlere 

tabi tutulur. 
 

TSE‟nin oyuncak laboratuarlarında, oyuncaklar üzerinde kanserojen madde, küçük 

parçalara bölünme, düĢme, sivrilik, esneklik ve alevlenebilirlik dahil tüm fiziksel, mekanik, 

kimyasal testler yapılır ve standartlara uygunluğu değerlendirilir. Hem ithal hem yerli ürün-

ler laboratuarlarda denetimden geçirilip belgelendirilir. 

 

1.2.1. TSE Uygunluk Belgesi 
 

TSE ürün belgeleri Türk Standartlarının sanayide yaygın olarak kullanılmasında ve 

Türk tüketicisinin bilinçlendirilmesinde çok önemli bir rolü olan TSE Marka Sistemi, ilk 

uygulamaya konulduğu 1964 yılından itibaren giderek artan bir geliĢme hızı göstererek, tü-

keticinin benimsediği üzerinde madde ve mamulü kapsayan bir güvenlik Ģemsiyesi niteliği 

kazanmıĢ bulunmaktadır. 
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AĢağıdaki belgelerden herhangi biri için müracaat formu doldurulduktan sonra bütün 

ekleri ile birlikte bir dosya içerisine yerleĢtirilerek o ildeki TSE Bölge Müdürlüğü/Mahalli 

Temsilciliği'ne teslim edilmelidir. 

 

 Üretim yerlerinin belgelendirilmesi  

 Ürünlerin belgelendirilmesi 

 Hizmet yerlerinin belgelendirilmesi 

 Laboratuarların belgelendirilmesi 

 Karayolu ile tehlikeli atık taĢıyan araçların belgelendirilmesi  

 

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, Ġmalata 

Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıĢ firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Stan-

dardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleĢme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen 

firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, ürün 

türü ve sınıfı belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. 

 

ġekil 1.4: TSE belge iĢareti 

1.2.2. TSEK Belgesi 
 

Türk Standartları bulunmayan ürünlerin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk 

Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları 

Enstitüsü tarafından kabul edilen, kalite faktör ve değerlerine uygunluğunu belirten ve akit 

edilen sözleĢme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üze-

rinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin; ticari markası, sınıfı ile ürün türünü belirten 

geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. 

  

 ġekil 1.5: TSEK belge iĢareti 
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1.2.3. HYB Belgesi 
 

Hizmet yeri yeterlilik belgesi; hizmet yerinin imkânlarının ilgili Türk Standardı 

ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmıĢ olan kritere uygunluğunu göste-

ren ve geçerliliği 1 yıl olan belgedir. 

 
Hizmet yeterlilik belgesi aynı zamanda garanti belgesi ile mal satmak zorunda olan 

firmaların servis ağı oluĢtururken servislerden istedikleri belgedir. Tamir ve bakımını yapa-

cağı malla ilgili TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmayan servis, garanti belgesi kapsamında 

yetkili servis olarak onaylanamaz. 

 

ġekil 1.6:  HYB belge iĢareti 

 1.2.4. CE ĠĢareti 
 

CE iĢareti; Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında be-

nimsediği Yeni YaklaĢım Politikası kapsamında hazırlanan, "Yeni YaklaĢım Direktifleri" 

içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB'nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu 

ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir birlik iĢare-

tidir. 

 

CE iĢareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, 

bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir 

ürün olduğunu gösteren bir iĢarettir. Ġlgili direktif bu temel gereklerden bir kısmının veya 

tamamının karĢılanmasına yönelik olabilir. Bunun yanı sıra, CE ĠĢaretini gerektiren direktif-

lerin bazıları güvenlikten farklı boyutlarla (örneğin; elektromanyetik uyumluluk, enerji ve-

rimliliği gibi) da ilgili olabilmektedir. 

 

  CE iĢaretinin faydaları 

 

 Malları serbest dolaĢtırmak  

 Teknik engelleri kaldırmak  

 Teknik mevzuatı ortak hale getirmek  

 Ürünün güvenlik, sağlık, çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası stan-

dartlara göre imal edildiğinin güvencesini vermek 

 Tüketicinin korunması  
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 Kullanıcıya güven vermek  

 Ġnsan can, mal emniyeti, insan sağlığı,  

 Enerji tasarrufunu öngörür. 
 

"CE" uygunluk iĢareti aĢağıdaki Ģekle sahip olan " CE " baĢ harflerinden oluĢur: 

 

ġekil 1.7: CE iĢareti 

Eğer "CE" uygunluk iĢareti küçültülür veya büyültülür ise yukarıdaki çizimde verilen 

oranlara sadık kalınmalıdır."CE" uygunluk iĢaretini müteakip, iĢlemleri yapan onaylanmıĢ 

kuruluĢun kimlik numarası yer almalıdır. Örneğin TSE için; "CE 1783"  Ģeklindedir. 

 

 Hangi ürünler CE iĢareti taĢımalıdır 

 

AĢağıdaki tabloda verilen CE iĢareti gerektiren direktifler arasında bulunan, 

 Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiĢ tüm yeni ürünlerin, 

 Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmıĢ veya ikinci el ürünlerin, 

 Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüĢ gibi tabi olan, önemli öl-

çüde değiĢikliğe uğratılmıĢ ürünlerin, CE iĢareti taĢıması gerek-

mektedir.CE markası alma süreci 
1. Adım 

 Ürünün tanımlanması  

 Ürünün hangi direktifler kapsamında yer aldığının belirlenmesi  

 Standartlar var mı?  

 Ulusal standartlara uygun mu?  

 Ürün standartlara uygun mu?  

 Yetkili kurumun müdahalesine gerek var mı?  
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2. Adım  

 Kalite Sistemine gerek var mı?  

 Uygulanacak Avrupa Direktifleri ve harmonice Avrupa standartları 

belirli mi?  
3. Adım  

 Teknik dokümantasyon  

 Ġmalatçının uygunluk deklarasyonu  

 EU Model/Tip Sertifikası 
4. Adım  

 CE markasının ürüne vurulması ( yetkili kurum numarası ile veya 

numarasız)  
5. Adım  

 Kalite Yönetim Sistemi içinde ürünün denetlenmesi  
6. Adım  

 Ürünün çıkacak yeni standartlara veya değiĢikliklere göre doğru-

lanması.  

 Herhangi bir ürününe CE markalaması yapmak isteyen bir kurulu-

Ģun, öncelikle bu ürüne iliĢkin bir teknik dosya hazırlaması gerekir. 

Teknik dosya, CE çalıĢmalarının temelini oluĢturmaktadır. Firma 

ister riskli sınıfa girmeyen cihaz üretiyor ve dolayısıyla ile kendi 

CE vurma yetkisini kullanıyor olsun (bu noktada dilerse danıĢman-

lık hizmeti alabilir), ister riskli ürün üretiyor ve dolayısıyla yetkili 

bir kurum tarafından test edilmesi gerekiyor olsun, bir teknik dosya 

hazırlanır.  
 

Örnek olarak makine sektöründe üretim yapan bir firmanın hazırlaması gereken bir 

teknik dosyayı oluĢtururken ihtiyaç duyulan bilgiler Ģunlardır:  

 

 Üretici firma hakkındaki temel bilgiler  

 Söz konusu ürünün teknik bilgi plakası  

 Ürünün kullanım amacı  

 Ürünün kurulma, ayarlanma, çalıĢtırma, bakım ve taĢıma faaliyetle-

rine iliĢkin detaylı (mümkünse resimli) açıklamalar  

 Ürünün tüm elektrik/hidrolik/pnömatik komponentlerinin üreticile-

ri, kod numaraları, teknik özellikleri ve varsa yetkili bir kurum ta-

rafından daha önce test edilip onaylandığına iliĢkin sertifikaları.  

 Ürünün tüm elektrik/hidrolik/pnömatik sistemlerinin devre Ģemala-

rı  

 Ürünün mevcut kullanma kılavuzu  
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 CE ile ilgili kavramlar 

 Ürün 
Teknik düzenlemesinde “CE” uygunluk iĢareti iliĢtirilmesi öngörülen sanayi ürünleri-

ni, 

 Temel gerekler 
Ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaĢam ve sağlığı, çevre 

ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koĢullarını, 

 

 Üretici 
Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt 

edici iĢaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan, gerçek veya tüzel kiĢiyi. Üreti-

cinin Türkiye dıĢında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve ithalat-

çıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine iliĢkin özel-

liklerini etkileyen gerçek veya tüzel kiĢiyi 

 

 Teknik düzenleme 
Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, iĢleme ve üretim 

yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iĢaretleme, etiketleme ve uy-

gunluk değerlendirmesi iĢlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zo-

runlu olan her türlü düzenlemeyi. 

 

 Piyasaya arz 
Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer al-

ması için yapılan ilk faaliyeti, 

 

 Yetkili kuruluĢ 
Ürünlere iliĢkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan ve 

4703 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerini kendi görev alanına giren ürünler itibariyle 

uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluĢunu. 

 

 Uygunluk değerlendirmesi 
Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi 

ve/veya belgelendirilmesine iliĢkin her türlü faaliyeti, 

 

 OnaylanmıĢ kuruluĢ 
Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluĢları arasından, bir veya birden fazla tek-

nik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, yetkili 

kuruluĢ tarafından belirlenerek, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme KuruluĢları ve 

OnaylanmıĢ KuruluĢlara Dair Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemede belirtilen esaslar 

çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu kuruluĢunu, 

 

 Modül 
Ġlgili mevzuat gereğince, ürünün taĢıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi 

iĢlemine tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini, 
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 Tip 
Üretilmesi planlanan, ürünü temsil eden ürünü, 

 

 Teknik dosya 
Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren ra-

por ve belgelerin bulunduğu ve ürünün tasarım, üretim ve/veya çalıĢması ile ilgili bilgileri 

içeren dosyayı, 

 

 BitmiĢ ürün 
Kullanılabilmesi için baĢka bir iĢlemden geçmesi gerekmeyen ve kullanıma hazır olan 

ürünü, 

 

 Son ürün 
Ġlgili teknik düzenlemeye uygunluğu gösteren aynı belgeler kapsamındaki ürünlerden 

piyasaya en son arz edileni, 

 

 Piktogram 
Ürün üzerinde yer alan ve ürünle ilgili herhangi bir özelliği resimli olarak ifade eden 

Ģekli, ifade eder. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Oyuncak kalite belgelerini araĢtırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kalite kavramını incelemek için 

kaynak taraması yapınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalanabi-

lirsiniz. 

 Uluslararası kalite kuruluĢlarını araĢ-

tırınız. 

 Türk Standartları Enstitüsüne gidiniz. 

 Bilgilerin fotokopisini çekiniz. 

 Çevrenizde bulunan oyuncak satıĢ 

mağazalarını gezerek paket ve amba-

lajlardaki kalite uygunluk belgelerini 

yerinde inceleyiniz. 

 Farklı oyuncak markalarının satıĢ mağaza-

larına gidiniz. 

 Yanınızda dijital fotoğraf makinası bulun-

durunuz. 

 Oyuncakların paket ve ambalajlarını fotoğ-

raflayınız. 

 Edindiğiniz bilgileri dosya haline ge-

tiriniz. 

 Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Detaylara önem veriniz. 

 Kaliteye dikkat ediniz. 

 Edindiğiniz bilgileri öğretmeninizle 

ve sınıf arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 Sorumluluk sahibi olunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Oyuncak kalite belgelerinin amacı; oyuncakların tasarımı, üretimi, piyasaya arzı, 

dağıtımı ile piyasa gözetim ve denetimini sağlamaktır. 

 

2. (   ) Kalite herhangi bir mamulün niteliklerinin bu mamulü alan veya kullanan kiĢinin 

ihtiyaçlarını karĢılayabilme derecesidir.  

 

3. (   ) Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucu değildir. 

 

4. (   ) Öncelikli olarak her iĢletme kar amaçlı kurulur ve kar etmenin en büyük  

Ģartı pazarda pay sahibi olmaktır. 

 

5. (   ) Her üretici „Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik‟ kapsamında ürettiği ürününü piya-

saya sürmeden önce Yönetmelikte belirtilen sorumlulukları yerine getirmek ve Yö-

netmeliğe uygun Ģekilde ürününe TSE iĢareti iliĢtirmek zorundadır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 
 

Kalite standartlarını tanıyıp oyuncak kalite standartları ile ilgili araĢtırma yapabilecek-

siniz. 

 

 

  

 

 Oyuncak kalite standartları ile ilgili araĢtırma yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaĢlarınızla inceleyi-

niz. 

 

2. OYUNCAK KALĠTE STANDARTLARI  
 

2.1. Malzeme Kriterleri 
 

Malzeme kriterleri aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir. 

 

2.1.1. Standardizasyonun Ġçeriği Önemi 
 

Ġnsanoğlu var oluĢundan günümüze karıĢıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen oluĢ-

turma çabası içerisinde olmuĢtur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir sonucu olarak ortaya 

çıkmıĢ olan standart ve standardizasyon olgusu insanlık tarihi kadar eskidir.  

 

Milletlerarası Standardizasyon TeĢkilâtı (ISO) tarafından yapılan tariflere göre; 

 

 Standart 

Kısaca imalatta, anlayıĢta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir. Üzerinde mutabakat sağ-

lanmıĢ olan, kabul edilmiĢ bir kuruluĢ tarafından onaylanan, mevcut Ģartlar altında en uygun 

seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün 

özellikleri, iĢleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, 

iĢaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi iĢlemleridir. 

 

 Standardizasyon 

Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların 

yardım ve iĢbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama iĢlemidir. 

 

Standardizasyon iĢlemi ile öncelikli olarak can ve mal güvenliği hedeflenirken aynı 

zamanda kalitenin alt sınırı tespit edilmek suretiyle belirlenen düzeyin altında mal ve hizmet 

üretimine müsaade edilmemektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 En ekonomik üretim standartlara uygun üretim, 

 En ekonomik tüketim standartlara uygun tüketimdir. 

O halde standartlara uygun üretmek ve tüketmekle kaynakların optimum değerlendi-

rilmesi mümkün olabilecektir. 

 

2.1.2. Standardizasyonun Sağladığı Faydalar 
 

Bilgi ve üretim teknolojilerindeki geliĢme ile birlikte hızlı bir küreselleĢme sürecinin 

yaĢandığı günümüzde standartlar uluslararası ticaretin ortak dili haline gelmiĢtir. 

 

Artık, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin yolu standartlara uygun ve kaliteli 

mal ve hizmet üretiminden geçmektedir. Standardın sağladığı faydalardan etkilenenler üreti-

ci, tüketici ve ekonomidir. 

 

 Üreticiye faydaları 

 Üretimin belirli plan ve programlara göre yapılmasına yardımcı 

olur.  

 Uygun kalite ve seri imalâta imkân sağlar.  

 Kayıp ve artıkları asgariye indirir.  

 Verimliliği ve hâsılayı artırır.  

 Depolamayı ve taĢımayı kolaylaĢtırır, stokların azalmasını sağlar.  

 Maliyeti düĢürür.  
 

 Tüketiciye faydaları 

 Can ve mal güvenliğini sağlar.  

 KarĢılaĢtırma ve seçim kolaylığı sağlar.  

 Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler. 

 Ucuzluğa yol açar.  

 Tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar. 
 

 Ekonomiye faydaları 

 Kaliteyi teĢvik eder, kalite seviyesi düĢük üretimle meydana gele-

cek emek, zaman ve hammadde israfını ortadan kaldırır.  

 Sanayi belirli hedeflere yöneltir. Üretimde kalitenin geliĢmesine 

yardımcı olur.  

 Ekonomide arz ve talebin dengelenmesinde yardımcı olur.  

 YanlıĢ anlamaları ve anlaĢmazlıkları ortadan kaldırır.  

 Ġhracatta ve ithalatta üstünlük sağlar.  

 Yan sanayi dallarının kurulması ve geliĢmesine yardımcı olur. 

 Rekabeti geliĢtirir.  

 Kötü malı piyasadan siler.  
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2.1.3. Standardizasyon Uygulamaları 
 

 Standartların hazırlanması 

Standardizasyon uygulamalarında temel doküman standartlardır. Standartlar; insan 

sağlığı can ve mal güvenliğini ön planda tutan, ürünlerin bir örnek, kaliteli, kullanım amacı-

na elveriĢli ve bilhassa ekonomik olarak üretilmelerini öngören, bilimsel, teknik ve deneysel 

çalıĢmaların kesinleĢmiĢ sonuçlarını esas alan doğrulukları ispatlanmıĢ dokümanlardır. 

 

132 sayılı kuruluĢ kanunu ile her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standart-

larının hazırlanması görevi Türk Standartları Enstitüsü‟ne verilmiĢ olup yalnız TSE tarafın-

dan hazırlanan standartlar TÜRK STANDARDI adını alır. 

 

Standartların en önemli özelliği, değiĢen Ģartlara ve geliĢen teknolojiye ayak uydura-

bilme kabiliyetinde olmalarıdır. Bu itibarla, gerek uygulama neticesinde ortaya çıkan aksak-

lıklar gerekse kaynak dokümanlarda ortaya çıkan değiĢiklikler ile teknolojik geliĢmeler kar-

Ģısında revizyon veya tadil suretiyle standartlarda gerekli olan değiĢiklikler yapılarak güncel-

leĢtirilebilmektedir. 

 

 Standardizasyonda belgelendirme 

Standartların uygulanıp uygulanmadığının ispatı iĢletmeler açısından önem kazanmıĢ; 

pazarladıkları ürünler için müĢterilerine bir nevi güvence verebilme ihtiyacının bir gereği 

olarak güvenilir ve tarafsız belgelendirme sistemlerinin oluĢturulmasına neden olmuĢtur. 

 

Türk Standartları Enstitüsünün temel görevlerinden birisi de 

“BELGELENDĠRME”dir. Türk Standartları Enstitüsünün uluslararası belgelendirme usul ve 

esasları çerçevesinde yürüttüğü belgelendirme faaliyetleri Ģunlardır: 

 

 Üretim Yerlerinin Belgelendirilmesi (Ġmalata Yeterlik Belgesi)  

 Ürün Belgelendirmesi  

 Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ( TSE Markasını Kullanma 

Hakkı )  

 Kalite Uygunluk Belgesi ( TSEK Markasını Kullanma Hakkı ) 

 Parti Mallarının Belgelendirilmesi ( Parti Malı Uygunluk Belgesi )  

 Laboratuarların Belgelendirilmesi ( Laboratuar Yeterlilik Belgesi )  

 Hizmet Yerlerinin Belgelendirilmesi ( Hizmet Yeterlilik Belgesi ) 

 Ġthal Mallarının Belgelendirilmesi ( Ġthal Malı Belgesi )  

 Sistem Belgelendirilmesi  

 Kalite Güvence Sistem Belgelendirmesi ( Kalite Sistem Belgesi )  

 Çevre Yönetim Sistem Belgelendirmesi ( Çevre Yönetimi Sistem 

Belgesi )  
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 Standardizasyonda tüketicinin rolü 

Standardizasyon uygulamalarının odağındaki temel unsur hiç Ģüphesiz “ĠNSAN”dır. 

Standardizasyon ve kalite faaliyetleri ile öncelikli olarak insanın can ve mal güvenliğinin 

korunması hedeflenirken aynı zamanda müĢteri beklentilerinin daha iyi karĢılanması ve refah 

düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 

 

2.2. Üretim Kalite Kriterleri 
 

Kalite “Bir ürünün iĢlev, güvenilirlik, dağıtımı renk ve Ģekli bakımından uygun olma” 

ya da mükemmellik derecesini ifade eder. Üretimde kalite kriterlerinin sürekliliğini sağlamak 

için;  

 ĠĢletmede etkinliği ve verimliliği artırmak 

 Yüksek kalite düzeyinde mamuller üretilmesini sağlamak  

 Üretim giderlerinin azalmasını sağlamak 

 Mamul dizaynını geliĢtirmek 

 Hatalı üretimi önlemek 

 Rakip firmalara karĢı üstünlük sağlamak 

 SipariĢleri karĢılayabilmek 

 Personelin kalite bilincinin geliĢtirilmesine katkıda bulunmak 

 Üretim hattında meydana gelen kayıpları ve gecikmeleri önlemek 

 DüĢük kalite, hatalı ürün sayısını azaltmak 

 Kalite standardizasyonunu sağlamak 

 Mamulün pazarlamasını kolaylaĢtırmak 

 ÇalıĢanları eğitmek 

 Ġstatistik verilere göre çalıĢmak 

 Üretimin sürekli denetimini sağlamak 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından 15.05.2002 tarihinde Resmi Gazete‟de yayınlanan, 24758 

sayılı yönetmeliğe göre; 

 

 Oyuncağın amacına uygun kullanımından kaynaklanan ve temel özelliklerini yi-

tirmeksizin veya fonksiyonlarını değiĢtirmeksizin oyuncağın yapısı ve bileĢimi-

ni değiĢtirerek tamamen giderilemeyecek riskler, oyuncağın kullanımı esnasında 

mevcut olan risk derecesi, gerektiğinde çocukların bakıcılarının üstesinden ge-

lebilmeleriyle veya kullanıcıların yeteneğiyle orantılı olmalıdır. Bu durum fonk-

siyonları, boyutları ve karakteristiklerinden dolayı özellikle 36 ayın altındaki 

çocukların kullanımına yönelik oyuncaklara uygulanır. 

 

 Bu kurala uymak için gerektiği durumda, oyuncağın hangi yaĢlara hitap ettiği 

ve/veya yalnız yetiĢkin bir kiĢinin gözetimi altında kullanılması gerektiği oyun-

cağın etiketi üzerinde belirtilmelidir. 

 

 Oyuncağın kullanımıyla bağlantılı riskler ve bunlardan korunma yolları, oyun-

caklar ve/veya ambalajların üzerindeki etiketlerde ve kullanım kılavuzlarında 

kullanıcıların veya bakıcıların dikkatini özellikle çekecek Ģekilde belirtilmelidir. 

2.3. II. Özel Riskler 
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Özel riskler aĢağıdakilerdir. 

 

2.3.1. Fiziksel ve Mekanik Özellikler 
 

 Oyuncaklar ve parçaları ve bu parçaların oyuncağa iliĢtirilmesi halinde aksam-

ları, mekanik sağlamlığa sahip olmalı ve gerektiğinde fiziksel yaralanmaya ne-

den olabilecek kırılma ve eğilme olmadan, kullanım esnasında meydana gelebi-

lecek zorlamalara karĢı dayanıklı olmalıdır. 

 Oyuncakların kenarları, çıkıntıları, yayları, kabloları ve monte edilen parçaları, 

temasla meydana gelebilecek fiziksel yaralanma risklerini mümkün olduğu ka-

dar azaltacak Ģekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. 

 Oyuncaklar, parçalarının hareketinin neden olabileceği fiziksel yaralanma riski-

ni en aza indirecek Ģekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır. 

 36 ayın altındaki çocukların kullanması için tasarlanmıĢ oyuncaklar, oyuncak 

parçaları ve ayrılabilir parçaları, emme ve/veya nefesle çekilmesini önleyecek 

boyutlarda olmalıdır. 

 Perakende olarak satılan oyuncaklar, parçaları ve ambalajları boğulma riski 

içermemelidir. 

 Suyun üzerinde çocuğu taĢıma ve destekleme yeteneğine sahip ve sığ suda kul-

lanılması amaçlanan oyuncaklar, tavsiye edilmiĢ kullanımı nazara alındığında 

su üstünde durabilme ve çocuğu suda destekleme yeteneği kaybolmayacak Ģe-

kilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. 

 Ġçine girilmesi mümkün olan ve içinde ek boĢluk bulunan oyuncaklarda, içeri-

den kolayca açılabilecek bir çıkıĢ yeri olmalıdır. 

 Kullanıcıyı hareket ettiren oyuncaklarda mümkün olabildiği ölçüde, oyuncak ti-

pine uyarlanmıĢ ve oluĢturduğu kinetik enerjiye orantılı bir fren sistemi oluĢtu-

rulmalıdır. Bu sistem, kullanıcının fırlatılma ve yaralanma ve üçüncü kiĢilerin 

yaralanma riski olmaksızın kolayca kullanılmalıdır. 

 AteĢlemeli tasarlanan bir oyuncağın ateĢlenmesi halinde oluĢacak fırlatıcı cisim-

lerin yapısı ve bileĢenleri ile kinetik enerjiden kaynaklanan kullanıcıların veya 

üçüncü kiĢilerin fiziksel yaralanma riski, oyuncağın yapısı dikkate alındığında 

kabul edilebilir sınırlar dıĢında olmamalıdır. 

 

2.3.2. Alevlenebilirlik 
 

Oyuncaklar, çocuğun çevresinde yanabilir tehlikeli bir durum meydana getirmemeli-

dir. Bu nedenle oyuncaklar; 

 

 Bir alev, kıvılcım veya diğer ateĢ çıkartabilecek maddelerle doğrudan karĢı kar-

Ģıya kaldığında yanmayan, 

 Kolayca yanmayan (ateĢin nedeni yok olur olmaz alevi sönen), 

 TutuĢtuğunda, yavaĢ yanan ve alevin yayılma oranı düĢük olan, 

 Oyuncağın kimyasal bileĢenlerine bakılmaksızın, yanma süresini geciktirici 

maddelerden oluĢmalıdır. 

2.3.3. Oyuncaklar, Özellikle Kimyasal Oyun ve Oyuncaklar 
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 KarıĢtırıldığında, kimyasal reaksiyona girerek, ısınarak veya okside maddelerle 

birleĢerek patlayabilen, 

 Havada yanabilen ve buhar/hava karıĢımında yanabilen veya patlamaya müsait 

buharlı parçaları içeren, madde veya preparatları içermemelidir. 

 Oyuncaklar, bu Yönetmeliğin 5. maddenin birinci fıkrasında belirtildiği Ģekilde 

kullanıldığında, yutma veya teneffüs sonucu veya deri, mukoza dokusu veya 

göze temas etmesi halinde hastalık veya fiziksel yaralanma riski yaratmayacak 

Ģekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. 

 

Oyuncaklar bütün durumlarda, belli ürün kategorilerine iliĢkin mevzuata veya belli 

tehlikeli madde veya preparatların etiketlenmesi, kullanımının yasaklanması veya kısıtlan-

masına iliĢkin hukuki düzenlemeler uygulanır. 

 

2.3.4. Biyoyararlık 
 

Çözülebilir ekstraktın sahip olduğu toksikolojik değer.Oyuncaklar, onları kullanan ço-

cukların sağlığına zarar verebilecek olan ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde belirtilen 

tehlikeli maddeleri içermemelidir. 

 

Her durumda tehlikeli madde ve preparatlar, oyun esnasında olduğu gibi kullanılacak 

ise, bir oyuncağa katılması kesinlikle yasaktır. 

 

Bazı oyuncakların fonksiyonları itibariyle gerekli olması durumunda, belli bir miktar-

da madde veya preparatlara; özellikle, kimyasal deneylerde, maket yapımında, plastik veya 

seramik kalıplarda, minelemede, fotoğrafçılıkta veya benzer faaliyetlerde kullanılan madde-

lere, EK-IV'ün 4‟üncü bendinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, etiketleme konusundaki 

düzenlemelere uygun olarak ve her madde için tanımlanan maksimum değerler çerçevesinde 

izin verilir. 

 

2.3.5. Elektriksel Özellikler 
 

 Elektrikli oyuncaklar, 24 voltu geçen anma gerilimiyle donatılmamalı ve oyun-

cağın hiçbir parçası 24 voltu geçmemelidir. 

  Oyuncağın, kablolarla veya bu kablolara elektrik ileten diğer iletken maddeler-

le birlikte elektrik Ģokuna neden olabilecek elektrik kaynağıyla bağlantılı veya 

bağlantı kurabilecek parçaları, böyle Ģok riskini önlemek amacıyla uygun bir 

Ģekilde izole edilmeli ve mekanik olarak korunmalıdır. 

 Elektrikli oyuncaklar, doğrudan temas edilebilecek yüzeylerinin ulaĢtığı azami 

sıcaklıklarının dokunulduğunda yanmaya neden olmayacak Ģekilde tasarlanmalı 

ve üretilmelidir. 
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2.3.6. Hijyen 
 

Oyuncaklar, herhangi bir enfeksiyon, hastalık ve mikrop kapma riskini önleyici hijyen 

ve temizlik Ģartlarına uygun tasarlanmalı ve üretilmelidir. 

 

2.3.7. Radyoaktivite 
 

Oyuncaklar, çocuk ve diğer Ģahısların sağlığına zarar verebilecek yapı ve oranda rad-

yoaktif maddeler veya parçalar içermemelidir. Bu konuda 24.03.2000 tarihli ve 23999 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği uygulanacaktır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda araĢtırmalar yapıp dosya hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Malzeme kalite kriterlerini araĢtırınız. 
 Kütüphaneye gidiniz. 

 İnternetten araĢtırma yapınız. 

 Oyuncakta üretim kalite kriterlerini araĢ-

tırınız. 
 Türk Standartları Enstitüsü‟ne gidiniz. 

 Bilgileri bir dosya haline getiriniz. 
 Bilgilerin çıktılarını alınız ve fotokopi-

lerini çekiniz. 

 Öğretmeniniz ve arkadaĢlarınıza sunum 

yapınız. 

 Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Sorumluluğunuzun farkında olunuz. 

 Detaya önem veriniz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Standart; kısaca imalatta, anlayıĢta, ölçme ve deneyde bir örnek teĢkil etmez. 
 

2. (   ) Standardizasyon uygulamalarında temel doküman standartlardır. 
 

3. (   ) Kalite; bir ürünün iĢlev, güvenilirlik, dağıtımı renk ve Ģekli bakımından uygun 

olma ya da mükemmellik derecesini ifade eder. 

 

4. (   ) Oyuncaklar, çocuğun çevresinde yanabilir tehlikeli bir durum meydana 

getirmelidir. 

 

5. (   ) Biyoyararlık çözülebilir ekstraktın sahip olduğu toksikolojik değer. 

 
6. (   ) Oyuncaklar, herhangi bir enfeksiyon, hastalık ve mikrop kapma riskini önleyici  

hijyen ve temizlik Ģartlarına uygun tasarlanmalı ve üretilmelidir. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında oyuncakta paket ve ambalajlamanın önemini, paket ve ambalajlama teknikle-

rini açıklayabileceksiniz, ürüne uygun paket ve ambalajlama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Paket ve ambalajlamanın önemini araĢtırınız. 

 ÇeĢitli tekniklerde uygulanmıĢ oyuncak paket ve ambalaj ürünlerini araĢtırınız.  

 Edindiğiniz bilgi ve çalıĢmaları sınıf arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢı-

nız.  

 

3.OYUNCAKTA PAKET VE AMBALAJ 
 

Bugünkü çağdaĢ ambalaj anlayıĢına uymasa bile, ambalajın 5000 yıldan beri kullanıl-

makta olduğu bilinmektedir. Milattan 3000 yıl önce, Mısırlılar, Fenikeliler, Ġranlılar ve Türk-

ler camları üfleyerek ĢiĢeler, sıvı gıdalar için küp ve kavanoz gibi kaplar yapabiliyor ve am-

balajlama için bir tür papirüs kullanabiliyorlardı. Bu ilk ambalajların kullanıldığı çağlarda, 

toplum ihtiyaçları arttıkça kullanılan ambalaj türleri de çoğaldı. MS 105 yılında kâğıdın bu-

lunuĢu ve 12. yüzyıldan sonra üretim ve tüketimin hızla yaygınlaĢması; 15. yüzyılda Avru-

pa‟da baĢlayan yenileĢme hareketleri, ambalajın geliĢmesini hızlandıran en önemli etkenler-

dir. Bugünkü Ģekilde ambalajlamanın yapısı ve kapsamı, son 200 yılda sağlanan geliĢmeler 

ve teknolojik yenilikler sonucu belirlenmiĢtir.17. yüzyılda kâğıt torbalar, 19. yüzyılda teneke 

ve oluklu mukavva kutular, süt ve diğer sıvı içecek maddeleri için kaliteli cam ĢiĢeler ve 

diğer ambalaj türleri birbiri ardınca insanlığın hizmetine sunulmuĢtur. Paketlemede Ģu 4 

önemli unsur vardır: 

 Tek kullanımlılık 

 Geri dönüĢümlü olması 

 Özel amaçlı olması 

 Ambalaj aksesuarıdır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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Resim 3.1: Bir paketleme iĢlemi 

 
Resim 3.2: SatıĢa sunulmak üzere ambalajlanmıĢ oyuncaklar 

 
Resim 3.3: SatıĢa sunulmak üzere ambalajlanmıĢ oyuncaklar 
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Ambalajdan beklenen beĢ iĢlev bulunmaktadır. Bunlar; taĢıma, koruma, tanıtma, am-

balajlama kolaylığı ve çevreyi korumadır. 

 

 TaĢıma 

Ambalajın esas iĢlevi, ambalajlanan ürünün bir arada tutularak taĢınmasıdır.  

 

 Koruma 

AmbalajlanmıĢ ürünler, kullanıcının eline geçene kadar, bir kaç kez yükleme, boĢalt-

ma ve taĢıma iĢlemlerinden geçerler. Bu iĢlemler sırasında ambalajın karĢılaĢabileceği tehli-

kelere (nem, sok, titreĢim, oksidasyon, aĢırı sıcaklık değiĢimleri) karĢı ürünü koruması gere-

kir. 

 

 Tanıtma 

Ambalaj, oyuncağın reklâm görevini de üstlenir. 

 

 Ambalajlama kolaylığı 

Ambalaj, ürüne kullanım kolaylığı sağlar. 

 

 Çevreyi koruma 

Ambalajın kendisinin ve ambalajlanan ürünün, dağıtım zinciri boyunca, çevreyi kir-

letmeden tüketiciye ulaĢması sağlamalıdır. 

 

3.1. Paket Ambalajlamanın Önemi 
 

Malzeme seçilmesi ve belirli Ģekil verilmesi suretiyle ucuz ve tüketici ihtiyaçlarını en 

iyi karĢılayacak Ģekilde paketlenmesi, sarılması iĢlemidir. Plastik, cam, karton, mukavva 

kâğıt, tekstil, ahĢap metal,  cam vb. malzemelerle ürünü korumaktır. Günümüz koĢullarında 

her ürün kendi kendini satabilme özelikleriyle donatılmıĢtır. Ürünü koruyan ve tüketiciye 

sunulan paket ve ambalaj bu nedenle büyük önem kazanmıĢtır. Bir ambalajın alıĢılmıĢ görsel 

kimliği, müĢterinin aldığı bir ürünü hemen tanımasını sağlar. Bir ambalajı sadece görünüĢü-

nün yarattığı etkiden dolayı satın almakla müĢteri herhangi bir anlam yüklü temanın ayırt 

edici niteliğini açığa çıkaran bir ürüne destek vermiĢ olur. Ambalaj; 

 

 Kullanım kolaylığı  

 Dayanıklılık 

 Kolay depolanabilme 

 Malzemenin etkili kullanımını sağlar.  

 

Paket ve ambalajda ürün hakkında konuĢmadan bir Ģeyler anlatabilme özelliği vardır. 

Ambalaj sanat ve psikolojinin bir sentezidir.  Paket ve ambalaj görsel fonksiyonlarıyla (gra-

fik tasarımı, rengi, baskısı, Ģekli gibi) tüketici ile iletiĢimi sağlar. Yapılan araĢtırmalarda 

ambalaj Ģeklinin satın alma davranıĢına etkisi olduğu saptanmıĢtır. Örneğin çocukların farklı 

Ģekillerdeki ambalajlara sahip ürünleri seçtikleri tespit edilmiĢtir. Tüm sektörlerde olduğu 

gibi paket ve ambalajda da kalite önemlidir. Ambalajın kalitesi içindekinin de kaliteli oldu-

ğuna dair kanıt olmakta, tüketiciyi satın almaya ikna etmektedir. Ambalajın en önemli iĢlevi, 

ürünü korumasıdır. Dağıtım, depolama, raflara yerleĢtirme sürecinde ortaya çıkabilecek zara-
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rı en aza indirir. Bir ürünün güvenilir ve sağlıklı olduğunun göstergesi olarak da kabul edilir. 

Güçlü ve etkili bir ambalaj, reklam kabiliyetiyle satıĢı etkiler. Ambalaj, malzemelerinin kali-

teli ve ekonomik olması maliyeti düĢürür. Ambalaj, ürünün tanınmasını ve üretim, dağıtım 

ve satıĢ yapısının tüketicinin beklentileri doğrultusunda olmasını sağlar. 
  

 

Resim 3.4: Ön yüzü açık karton oyuncak ambalajı 

 

Resim 3.5: Ön yüzü açık karton oyuncak ambalajları 

 

Resim 3.6: Kapalı oyuncak ambalaj örnekleri 
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3.2. Paket Ambalajlama Teknikleri 
 

Oyuncak sektöründe paket ve ambalajlama materyalleri çocuk sağlığı ve doğada geri 

dönüĢüm özelliklerine sahip olması gerekir. Bu nedenle doğal malzeme içeren paket ve am-

balajlama materyalleri kullanılmalıdır.  

 

Kullanım amacına göre oyuncak ambalaj paketleme çeĢitleri Ģunlardır: 

 

Satıcıya ulaĢtırmada - sevkiyatta kullanılan ambalajlar 

 

Bu ambalaj malzemeleri fabrikadan satıcıya ulaĢma sürecinde oyuncağın zarar görme-

den nakliyesini sağlamak amacıyla kullanılırlar. Sağlamlık ve koruyuculuk özelliği içeren 

ahĢap sandık, köpük, çuval vb. malzemeler kullanılır. 

 

 Tüketiciye sunumda kullanılan ambalajlar 

 

Tüketiciye ürünün sunumunda kullanılırlar. Görsellik ve çekicilik ön plandadır. Ge-

nelde çanta, poĢet ya da paketleme kağıt materyalleri kullanılır.  

 

 Depolamada kullanılan ambalajlar 

 

Oyuncakları depolama koĢullarında zarar görmeden koruyacak özelliklere sahip amba-

laj malzemeleridir. 

 

 Reyon sergilemede kullanılan ambalajlar 

 

SatıĢ öncesi oyuncağın özelliklerini ve görselliğini yansıtacak Ģekilde hazırlanan am-

balajlardır.  

 
Resim 3.7: Reyon sergilemede kullanılan oyuncak ambalaj örnekleri 

 



 

 31 

3.3. Ürüne Uygun Paket Ambalajlama 
 

 Kullanılan malzeme türü açısından oyuncak ambalajlama, paketleme malzeme-

leri 

 

 Karton, mukavva, kağıt ambalaj-paketler 

 Tekstil yüzeyli ambalaj-paketler 

 AhĢap malzemeli ambalaj- paketler 

 Metal- cam malzemeli ambalaj ve paketler 
 

3.3.1. Karton, Mukavva, Kâğıt Ambalaj-Paketler 
  

Kâğıt ve kâğıt esaslı ambalaj çeĢitleri arasında sargılama kâğıtları, kâğıt torbalar, kar-

ton ambalajlar, oluklu mukavva kutular, kâğıt esaslı variller sayılabilir. Kâğıt; ister ambalaj 

kâğıdı olarak, ister karton, ya da oluklu mukavva olarak kullanılsın, geliĢmesini iki hedefte 

yoğunlaĢtırmıĢtır. Bu hedefler; çevre ve kullanım kolaylığıdır. Pratik olarak her cins sargıla-

ma kâğıdı, çeĢitli iĢlemlere tabi tutularak, koruyucu özellikleri, makinede iĢlenebilmesi ve 

baskı uygulanabilme özelliği geliĢtirilebilir. Bu tip iĢlemlere vakslama (mumlama), çeĢitli 

plastiklerle kaplama, bazı kimyevi maddelerin emdirilmesi, plastik filmlerle ya da alümin-

yum folyo ile laminasyon ve laklama gibi iĢlemler dâhildir. 

        

Resim 3.8: Oluklu mukavva                                  Resim 3.9: Karton koli 

 

Resim 3.10: Karton oyuncak ambalajı ve oyuncağın ambalajlanmaya hazır hali 
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Kağıt türevi ambalaj malzemesi üreten firmalar üretim süreci içinde teknolojik tasarım 

araçlarından yararlanmaktadır. Bu iĢletmelerde departmanlar üç ana grupta çalıĢır. 

 

ġekil 3.1: Kağıt yüzeylerle ambalaj  üreten  firmanın  iĢ akıĢı örneği 

 Baskı öncesi 

 

 Grafik tasarım 
Tasarımı yapılacak iĢler, Grafik Tasarım deparmanında amacına uygun olarak 

hazırlanır. Grafik dizaynı yapılan iĢler renkli veya siyah beyaz bilgisayar çıktıları ile maket 

haline getirilir ve müĢterilerinin onayına bırakılır. Yapılan tüm iĢler arĢiv deposunda 

saklanır. 

 Montaj & CTP 
CTP teknolojisi ile grafiği hazırlanmıĢ iĢler direkt olarak baskı kalıbına pozlanır, 

böylelikle daha temiz ve çok az nokta kaybı ve sıfır rütujlu baskıya hazır kalıplar elde edilir. 

CIP4 teknolojisi ile pozlanmıĢ kalıpların renk ayarları ofset baskı makinesine otomatik 

olarak gönderilir. Basılacak kağıdın ölçüsü ve kağıt kesim Ģekilleri belirlenir.  

 

 Baskı 

 

 Konvansiyonel ve UV ofset baskı 
Titizlik ile baskı aĢamasına getirilmiĢ iĢler uygun olduğu makinada basılır. Venk Ofset 

tecrübesi ile son teknoloji makinalarda birleĢimi kaliteli ve göze güzel görünen baskı sonucu 

alınır.  

 Kalite kontrol 
Ġstenilen baskı sonucunu kusursuz alabilmek için uygun ekipmanlar ile kalite kontrol 

iĢleminin gerçekleĢmesi gerekmektedir. Spektrofotometre ile renk ölçümü yapılır ve ölçüm 
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sonuçları Renk Ölçüm Sistemi programında arĢivlenir. Böylelikle yıllar öncesinde basılmıĢ 

olan bir iĢin renk değerlerine anında ulaĢabilir ve değiĢik zamanlarda basılan aynı iĢin, 

birbirleri içerisinde renk farkının olması engellenmiĢ olur. Basılan renklerin farklı ıĢık 

kaynaklarındaki reaksiyonunu anlıyabilmek için ıĢık kabini ekipmanında, farklı ıĢık 

kaynakları ile kontrolü yapılır. 

 

 Baskı sonrası 

 

 Kesim 
Basılan iĢler Ģekline uygun olarak laser bıçak kalıpları ile kesilir ve aynı hat üzerinde 

gerekirse ayıklatabilinir. Kesim departmanında gerçekleĢen kabartma ve oyma iĢlemi ile 

ürünlere farklı değerler katılır. 

 

 Varak baskı 
Her türlü kağıt ve karton üzerine sıcak baskı olarak yapılan varak yaldız baskıları ile 

güvenlik sağlayıcı taklit ve sahteciliği önlemeye yönelik hologram baskılarında yüksek 

standartlarda kaliteli sonuçlar alınmaktadır. 

 

 Laminasyon - UV, kısmi, özel efekt lak 
ĠĢin ihtiyacına göre mat/parlak selefon, metalize film laminasyon iĢlemi otomatik 

makinede yapılır. 

 

 YapıĢtırma 
Ambalajın olmazsa olması son prosesi olan yapıĢtırma deparmanında son model, 

elektronik tutkal püskürtme tertibatlı, yapıĢtırma makinesi  ile 4 nokta, dip yapıĢtırma gibi 

standart iĢlerin dıĢında çok farklı türden kutuların yapıĢtırma iĢlemi yapılır.  

 

 Sevkiyat 
MüĢteriye sunulacak iĢler son bir kalite kontrolden geçer, güvenli ve hızlı bir Ģekilde 

de sevkiyat iĢlemi gerçekleĢir.  

 

Resim 3.11: Baskısız karton kutu ambalaj örneği 
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ġekil 3.2: YapıĢmalı karton kutu grafik çizim  örneği 

 

ġekil 3.3: YapıĢmalı karton kutu grafik çizim  örnekleri 

 

ġekil 3.4: YapıĢmasız geçirmeli karton ambalaj açılımı 
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ġekil 3.5: YapıĢmasız geçirmeli karton ambalaj açılımı 

 

ġekil 3.6: Farklı karton kutu grafik çizimleri( ambalaj açılım ve kapalı görüntüleri) 

3.3.2. Tekstil Yüzeyli Ambalaj-Paketler  
 

Ham bez, tül, saten kurdele, file, çuval gibi tekstil yüzeyler kullanarak hazırlanan am-

balajlardır. Bu tür ambalajlar genelde satıĢ sürecinde tüketici alımlarında kullanılır. Çanta,  

torba, kese vb. tasarım Ģekillerinde kullanılır. 
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Resim 3.12:  Ham bez farklı çanta ambalaj örnekleri 

3.3.3. AhĢap Malzemeli Ambalaj- Paketler 
 

Farklı ahĢap malzemeler kullanılarak oluĢturulan ambalaj türüdür. Genellikle büyük 

boy ahĢap sandıklar satıcıya ulaĢtırmada - sevkiyat iĢlemlerinde kullanılır. Küçük boy deko-

ratif ahĢap kutu ve sandık ambalajlar satıĢ aĢamasında kullanılır. 

 

Resim 3.13: AhĢap sevkiyat ambalaj örnekleri 

  
Resim 3.14:AhĢap ambalaj örneği 
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Resim 3.15: AhĢap ambalaj örneği3.3.4. Metal-Cam Malzemeli Ambalaj Paketler 

Oyuncak sektöründe çok fazla kullanılmayan ambalaj malzemeleridir. Genellikle gıda 

ve temizlik sektöründe sıklıkla kullanılır. 

 

Resim 3.16: Metal kapaklı silindir ambalaj örnekleri 

3.4. Ambalajları Geri Kazandırma  
 

Nüfus çoğaldıkça ve kiĢi baĢına tüketimimiz arttıkça ürettiğimiz atık miktarı da artar. 

Cam, metal, plastik, kâğıt-karton, metal ambalajlar, doğal kaynaklardan sağlanan değerli 

malzemelerdir. Ambalajların geri kazandırılması ile doğal kaynakların korunması, enerji 

tasarrufu, atıkların azaltılması, ekonomiye katkı sağlanması, geleceğe yatırım yapılması gibi 

faydalar elde edilir. 

 



 

 38 

 Doğal kaynaklarımız korunur 

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün 

azalıyor. Doğal kaynaklarımızı daha verimli bir Ģekilde kullanmalıyız. Ambalaj atıklarının 

geri kazanımıyla, doğal kaynaklarımızı daha az tüketiriz. Örneğin, kâğıdı geri dönüĢtürerek, 

kâğıttan kâğıt üretiyoruz. Kâğıt üretimi için ağaç kesimini azaltıp, ormanların yok olmasına 

engel olabiliriz. Plastiği geri dönüĢtürerek petrol tüketimini önleyebiliriz. 

 

 Enerji tasarrufu sağlar 

Geri dönüĢüm iĢlemleri, hammaddeden üretim iĢlemlerine göre daha az sayıdadır. Bu 

nedenle, geri dönüĢmüĢ malzeme üretimi sırasında önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır. 

Örneğin, bir alüminyum kutunun geri dönüĢümü, içecek kutusunun birincil hammaddesinden 

üretimine göre yüzde 90 enerji tasarrufu sağlar. Kâğıdın geri dönüĢümü ile üretimde yüzde 

50 oranında enerji tasarrufu sağlanır. 

 

 Geri dönüĢüm ekonomiye katkı sağlar 

Geri dönüĢüm, atıkların hammaddeye dönüĢtürülmesi ile doğal kaynak kullanımını 

azaltır. Böylece, doğal kaynakların hızlı bir Ģekilde tüketilmesini önlemeye yarar. Ayrıca, 

önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır. Bu, ülke ekonomisine önemli katkılar getirir. 

 

 Atık miktarı azalır 

Geri dönüĢüm sayesinde daha az atık üretilir, çöplüklere daha az atık gider. Atıkların 

taĢınması ve depolanması kolaylaĢır. Pahalı yatırımlar olan düzenli çöp depolama alanlarının 

kullanım süreleri uzar. 

 

 Geri dönüĢüm geleceğe yatırım demektir 
Geri dönüĢüm bilinciyle döngüyü kurduğumuzda, gelecek kuĢakların da bizim yarar-

landığımız doğal kaynaklardan yararlanma Ģansına sahip olmalarını sağlayabiliriz. 
 

NOT:Uygulama faaliyetine geçmeden önce;  Grafik ve Fotoğrafçılık Alanı ‘Am-

balaj Tasarımı’ modülünü inceleyebilirsiniz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
ÇeĢitli ambalaj çizimleri yaparak ambalajlama yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢmalar için aydınlık temiz bir 

ortam hazırlayınız 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 

 Atölye önlüğünü giyiniz. 

 Ambalajlama yapacağınız oyuncağı 

belirleyiniz.  

 AraĢtırmalarınızı gözden geçiriniz. 

 

 SatıĢ amaçlı hazırlayacağınız amba-

lajın malzemesini seçiniz. 

 Geri dönüĢüm ve sağlık güvencesi sağla-

yan malzeme seçiminin önemini hatırlayı-

nız. 

 Ambalaj modelinin ön- arka çiziniz.  Oyuncak boyutuna uygun hazırlayınız. 

 Bilgi konularının rehberliğinde çiz-

diğiniz ambalajı tercih ettiğiniz 

ambalaj malzemesini kullanarak 

yapınız. 

 Bilgi konularındaki örnek ambalajları in-

celeyiniz. 

 Ambalaj çizimlerini ve yaptığınız 

ambalajları sınıfta sergileyiniz. 
 Sınıf içi iĢbirliği yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.  

1. (   ) Bugünkü çağdaĢ ambalaj anlayıĢına uymasa bile, ambalajın 6000 yıldan beri kul-

lanılmakta olduğu bilinmektedir. 

2. (   ) Ambalajdan beklenen sekiz iĢlev bulunmaktadır. 

3. (   ) Ambalajlama malzeme seçilmesi ve belirli Ģekil verilmesi suretiyle ucuz ve 

tüketici ihtiyaçlarını en iyi karĢılayacak Ģekilde paketlenmesi, sarılması iĢlemidir. 

4. (   ) Kâğıt ve kâğıt esaslı ambalaj çeĢitleri arasında sargılama kâğıtları, kâğıt torbalar, 

karton ambalajlar, oluklu mukavva kutular, kâğıt esaslı variller sayılabilir.  

5. (   ) Tekstil yüzeyli ambalaj-paketler ham bez, tül, saten kurdele, file, çuval gibi tekstil 

yüzeyler kullanarak hazırlanan ambalajlardır. Bu tür ambalajlar genelde satıĢ sürecin-

de tüketici alımlarında kullanılır. 

  

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kalite kavramı çok yeni bir kavram olarak nitelense bile çok eski zamanlardan  

beri önem verilen bir değerdir. 

 

2. (   ) ĠliĢki kalitesi hem iç hem de dıĢ müĢteriyle iliĢkide bulunan herkesin etkilediği bir 

çeĢit eğitim kalitesidir. 

 

3. (   ) Bir üreticinin ürününde TSE markası kullanabilmesi için „Türk Standartlarına 

Uygunluk Belgesi‟ alması, bunun için sadece ilgili standarda uyum için yeterlidir. 

 

4. (   ) Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkânlarının ilgili Türk Standardı 

ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmıĢ olan kritere uygunluğunu 

gösteren ve geçerliliği 1 yıl olan belgedir. 

 

5. (   ) Standardizasyon uygulamalarının odağındaki temel unsur hiç Ģüphesiz insandır. 

 

6. (   ) Elektrikli oyuncaklar, 100 voltu geçen anma gerilimiyle donatılmamalı ve  

oyuncağın hiçbir parçası 100 volt olmalıdır. 

 

7. (   ) Paketlemede 4 önemli unsur vardır. 

 

8. (   ) Ambalajın esas iĢlevi, ambalajlanan ürünün bir arada tutularak taĢınmasıdır.  

 

9. (   ) Oyuncak sektöründe paket ve ambalajlama materyalleri çocuk sağlığı ve doğada 

geri dönüĢüm özelliklerine sahip olması gerekir. 

 

10. (   ) AhĢap Malzemeli Ambalaj- Paketler Farklı ahĢap malzemeler kullanılarak  

oluĢturulan ambalaj türüdür. 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın 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 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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