Araþtýrma
Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý

Gýda Ürünlerinde
Ambalajýn Satýn Alma
Davranýþýna Etkisi

Dünya Ambalaj Örgütünün açýklamalarýna
göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30unu
endüstriyel ambalajlar oluþtururken, % 70ini
perakende ambalajý ve bunlarýn 2/3ünü ise
gýda ambalajlarý oluþturmaktadýr. Tüm
ambalajlar içinde gýda ambalajlarý hatýrý sayýlýr
bir orana sahiptir. Bu da bizi tüketicilerin
gýda ambalajlarýndan beklentilerini anlamamýz
için araþtýrmalar yapmaya yöneltmiþtir.
Türkiyede 1954 yýlýnda Migros ve 1956 yýlýnda
Gima gibi süpermarketlerin açýlmasý ile birlikte
1980lerde yaygýn marketçilik baþlamýþ ve
günümüzde hipermarketler tüm marketlerin
% 20-25ini oluþturmaktadýr. Ortalama
gelirdeki artýþlar, büyüyen þehirleþme eðilimleri,
ortalama ömrün uzamasý, tüketim
alýþkanlýklarýndaki deðiþimler, kadýn nüfusun
iþ hayatýndaki oranýnýn artmasý ve tüketicilerin
beklentilerindeki deðiþimlerle birlikte ambalajlý
gýda ürünleri hayatýmýzýn her safhasýnda yerini
almýþtýr.
Perakende sektörünün giderek yaygýnlaþmasý
ambalajýn; ürünü koruma, saklama ve sarma
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fonksiyonlarýnýn dýþýnda tüketici ile ürün
arasýndaki iletiþimi de saðlama fonksiyonunun
da ön plana çýkmasýna sebep olmuþtur.
Ambalajýn satýn alma davranýþýna etkisini
anlamak amacýyla gerçekleþtirmiþ olduðum
Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýþletme
Mühendisliði yüksek lisans tez çalýþmamda
öncelikle yüz yüze görüþmelerin yapýldýðý 4
farklý sosyal statüye sahip odak gruptan
oluþan açýklayýcý bir ön araþtýrma sonrasýnda
ise bu açýklayýcý ön araþtýrmadan elde edilen
verilerle 224 tüketiciye 30 sorudan oluþan

anket uygulanmýþtýr. Anket sonuçlarý ise veri
analizi programý olan SPSS programýnda analiz
edilmiþtir. Þimdi sizlere yapmýþ olduðum bu
araþtýrmadan ve sonuçlarýndan biraz
bahsetmek istiyorum.
Açýklayýcý ön çalýþma, katýlýmcý sayýlarý 4 ile
5 arasýnda deðiþen 4 farklý mini odak grup
tartýþmasýndan oluþmaktadýr. Mini odak grup
tartýþmasý katýlýmcýlarý; A ve B sosyo-ekonomik
sýnýflara ait bay ve bayanlardan oluþmaktadýr.
Grup 1, 30-39 yaþ arasýndaki ve B sýnýfý

sosyo-ekonomik sýnýfa ait kiþilerden, Grup 2,
20-30 yaþ arasýndaki A sýnýfý sosyo-ekonomik
sýnýfa ait kiþilerden, Grup 3, 40-65 yaþ arasý
A sýnýfý sosyo-ekonomik sýnýfa ait kiþilerden,
Grup 4, ise 40-50 yaþ arasýndaki B sýnýfý
sosyo-ekonomik sýnýfa ait kiþilerden
oluþmaktadýr. 3 erkek, 14 bayan olmak üzere
toplam 17 kiþi ile bu çalýþma yapýlmýþtýr. Mini
grup tartýþmasýna katýlan tüm katýlýmcýlar
Ýstanbul ili içinde yaþamaktadýr.
A Sosyo Ekonomik Grup: Yüksek gelir
seviyesine sahip
B Sosyo konomik Grup: Orta gelir seviyesine
sahip
C Sosyo Ekonomik Grup: Düþük gelir seviyesine
sahip
Tüm grup tartýþmalarýna bakýldýðýnda alýþveriþ
yeri alýþveriþin toplu ya da günlük olmasý
açýsýndan farklýlýk göstermektedir. Genellikle
tüm grup katýlýmcýlarý toplu alýþveriþlerini
Carrefour, Migros ve Tansaþ gibi büyük alýþveriþ
merkezlerinden yaparken günlük alýþveriþlerini
evlerine yakýn olan süpermarketlerden
yapmaktadýrlar. Ayrýca tüm katýlýmcýlar küçük
bakkal ve marketlerden çok düþük oranda
alýþveriþ yapmaktadýrlar.
Zaman kýsýdý açýsýndan deðerlendirildiðinde,
çalýþan, evli ve çocuklu olan katýlýmcýlar
alýþveriþlerinde zaman baskýsýný daha þiddetli
hissederken, ailesi ile yaþayan ve bekar olan
katýlýmcýlar alýþveriþlerine yeterli zamaný
ayýrabilmektedir. Bekar olan katýlýmcýlar
alýþveriþe yeterli zaman ayýrabildikleri için
yeni çýkan ürünleri fark edebilmektedir. Yeni
ürünleri denemede alýþveriþlerin her türlü
ürünü bulunduran büyük alýþveriþ

merkezlerinden yapýlmasýnýn da payý büyüktür.
Katýlýmcýlar planlý alýþveriþ yapma durumu
açýsýndan incelendiðinde, katýlýmcýlarýn bir
kýsmýnýn alýþveriþ listesi yaptýðý, bir kýsmýnýn
ise zaman aldýðý için liste yapmadýðý
görülmüþtür. Fakat tüm katýlýmcýlar yapýlan
alýþ veriþ listesinin dýþýna çýkmaktadýr. Ayrýca
çocuklu olan katýlýmcýlar alýþveriþleri sýrasýnda
çoðunlukla çocuklarýn istekleri doðrultusunda
plansýz alýþveriþ yapmaktadýr. Bu çocuklu
ailelerin genel bir eðilimidir.
Grup tartýþmasýna katýlan gruplarda marka
baðlýlýðý faktörü incelendiðinde; ürün türüne
göre marka baðlýlýðýnýn farklýlýk gösterdiði
görülmektedir. Farklý gruplar için farklý
ürünlerde marka baðlýlýðý düzeyi deðiþiklik
göstermektedir. Fakat kiþisel bakým ürünleri,
süt ve et gibi gýda ürünlerinde marka baðlýlýðý
üst düzeydedir. Katýlýmcýlar bu tür ürünlerde
saðlýklarý doðrudan etkilendiðini bildikleri için
güvendikleri markalardan vazgeçmemektedirler.
Tüm katýlýmcýlar göz önüne alýndýðýnda satýn
alma kararýný etkileyen faktörlerin kalite,
marka, ihtiyaç derecesi, geçmiþ deneyim ve
fiyat olduðu ortaya çýkmaktadýr. Bunun yanýnda
satýn alma noktasýnda son kullanma tarihi
de önemli bir satýn alma faktörü olarak
görülmektedir. Diðer bir kaný da promosyonlarýn
satýn alma kararýnda negatif bir etki yarattýðý
kanýsýdýr. Katýlýmcýlar promosyon yapýlan
ürünlerin üretici firmalarýn elinde kalmýþ,
satýlamayan, kötü ürünler olduðunu
düþünmektedirler.

belirlenmiþtir. Bununla birlikte ambalaj
bileþenlerinin satýn alma kararýnda etkili
olduðu ürün gruplarý tüm katýlýmcýlar
tarafýndan belirlenmiþtir. Her dört grubun da
belirlemiþ olduðu ürünlerden ortak olan ürün
grubu seçilmiþtir. Bu grup süt ve süt
ürünleridir. Bulunan bu bulgular araþtýrmanýn
ikinci aþamasý olan tanýmlayýcý araþtýrmada
kullanýlmýþtýr. Tanýmlayýcý araþtýrmada, kapalý
ve açýk uçlu sorulardan oluþan toplamda 30
soruluk bir anket formu kullanýlmýþtýr. Ana

Grup tartýþmasý sonucunda satýn alma
davranýþýnda etkili olan ambalaj bileþenleri
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kütle 18 yaþ ve üstü alýþveriþ yapan bay ve
bayanlar tüketicileridir.
Ýstanbul ilinde yaþayan 18-60 yaþ arasýnda
alýþveriþ yapma sorumluluðunu üstlenen A,
B, C sosyo-ekonomik statüyü temsil eden
224 kiþi ile gerçekleþtirilmiþtir. Katýlýmcýlarýn
% 38,4ünü erkekler oluþtururken % 61,6sýný
bayanlar oluþturmaktadýr. Türkiyede alýþveriþ

yapan kiþilerin profiline baktýðýmýzda gýda
alýþveriþini daha çok bayanlarýn yaptýðý ve bu
baðlamda anketin yapýldýðý örneklemin Türkiye
profiline uygun olduðu görülmektedir.
Katýlýmcýlarýn yaþ ortalamasý 31 ve % 83,5inin
eðitim düzeyi üniversite ve üstüdür.
Katýlýmcýlarýn % 60,7si bekar iken % 37,1i
evli ve bunlarýn % 23,3 ü çocuklu kiþilerdir.
% 19,6sý A sýnýfý sosyal statüye, % 41,5i
B Sýnýfý ve % 38,8i C Sýnýfý sosyal statüye
sahiptir. Katýlýmcýlarýn yaklaþýk % 75inin
alýþveriþ listesi yaptýðý fakat % 95,5inin
yapýlan bu alýþveriþ listesinin dýþýna çýktýðý
görülmektedir. Tüketiciler çoðunlukla satýþ
noktasýnda anlýk satýn alma kararlarý verdikleri
için bu tür satýn almayý teþvik etmede
ambalajýn fonksiyonel ve iletiþim odaklý
özellikleri oldukça önem kazanmaktadýr.
Katýlýmcýlarýn süt ve süt ürünlerini satýn
aldýklarý yerin ölçüldüðü soruya verdikleri
cevaplar doðrultusunda, katýlýmcýlarýn % 95,5
oraný ile süpermarketten alýþveriþ yaptýklarý
görülmüþtür.
Katýlýmcýlara satýn alma davranýþlarýný incelemek
amacýyla sorulan sorular deðerlendirilirken
1: Kesinlikle Katýlmýyorum ve 5: Kesinlikle
katýlýyorum olmak üzere 5 üzerinden
deðerlendirme yapýlmýþtýr. Deðerlendirme
sonuçlarýna göre, katýlýmcýlar, kalitesi ayný
olan ya da güvenilir markalý iki üründen,
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ambalajý çekici olan üründense kullaným
kolaylýðý saðlayan ambalajlý ürünleri tercih
etmektedir. Buradan da görüldüðü gibi açma
kapama, atma, depolama, rafa yerleþtirme
gibi kullaným kolaylýðý saðlayan ambalajlar
günümüzde tercih sebebi olmaktadýr. Ayrýca
ürün tercihlerinde ambalajýn saðlýklý ve hijyenik
olmasýnýn çok önemli olduðu da görülmüþtür.

Katýlýmcýlarýn ambalaj bileþenlerine verdikleri
önemler þöyle sýralanabilir (1: Hiç önemli
deðil, 5: Çok önemli) 4,7 ile ambalajýn bilgi
vericilik özelliði (üretim tarihi, son kullanma
tarihi, içeriði vb.) en önemli bulunurken, bunu
4,66 ile ambalajýn koruma özelliði, 4,49 ile
saklama kolaylýðý özelliði takip etmektedir.
Ambalajýn diðer özelliklerine oranla ambalaj
grafiðinin ve ambalaj renginin süt ve süt
ürünlerinde satýn almaya etkisi daha düþüktür.
Çoðunlukla toplu olarak alýþveriþ yapan kiþiler

Araþtýrma
davranýþýna olan etkisi A sýnýfý sosyal statüye
sahip tüketicilerde B sýnýfý sosyal statüye
sahip tüketicilerden farklý olduðu görülmüþtür.
A sýnýfý sosyo-ekonomik statüye sahip
kiþilerde, B sýnýfý sosyo-ekonomik statüye
sahip kiþilere göre ambalajýn saklama ve
kullaným kolaylýðý özelliðinin satýn alma
davranýþýna etkisi daha fazladýr.

ile çoðunlukla birkaç günlük ihtiyaç için
alýþveriþ yapanlar arasýnda ambalajýn tüketiciye
bilgi verme özelliðinin satýn alma kararýnda
daha önemli olduðu görülmüþtür. Toplu
alýþveriþlerde tüketiciler uzun süreli ihtiyaçlarýný
g i d e r m e k a m a ç l ý s at ý n a l m a l a r
gerçekleþtirdiðinden ambalajýn ürünle ilgili
bilgiler saðlama özelliði ön plana çýkmaktadýr.
Sonuçlara göre ambalajýn saklama ve kullaným
kolaylýðý özelliði, tüketiciye bilgi verme, taþýma
ve tutma kolaylýðý özelliði satýn alma
davranýþýna etkisi açýsýndan cinsiyete göre
farklýlýk gösterdiði bulunmuþtur. Kadýnlar
ambalajýn bu özelliklerinden erkeklere oranla
satýn alma kararýný verirken daha fazla
etkilenmektedirler.
Süt ve süt ürünlerinde ambalajýn tüketiciye
bilgi verici özelliðinin satýn alma davranýþýna
etkisinin yaþa göre farklýlýk gösterdiði
görülmektedir. 35-44 yaþ aralýðýnda olan
tüketiciler, 18-24 yaþ aralýðýnda olan genç
tüketicilerden ambalajýn bilgi vericilik
özelliðinden satýn alma kararýný verirken daha
fazla etkilenmektedirler.
Süt ve süt ürünlerinde ambalajýn saklama ve
kullaným kolaylýðý özelliðinin satýn alma

Marka baðlýlýðý düþük olan kiþilerde ambalajýn
bilgi verme özelliðinin satýn alma kararýnda
daha önemli olduðu ortaya çýkmýþtýr. Bu
anlamda marka baðlýlýðý olan kiþilerin
kullandýklarý markalarýn ürün bilgilerini daha
önceki tecrübelerine dayanarak bildikleri ve
bu nedenle satýn alma kararýný verirken bu
özelliðin daha az öneme sahip olduðu
görülmektedir.
Tüm sonuçlarý gözden geçirdiðimizde; birçok
ürün grubunu yan yana bulma þansý elde
ettiðimiz süpermarketlerden alýþveriþ yapma
oranýnýn giderek arttýðý düþünüldüðünde;
süpermarketlerden alýþveriþ yapan tüketicilerin
marketlerden yapanlara oranla ambalajýn
grafik, renk, baský ve yazý stili gibi görsel
özelliklerine daha fazla önem verdiði
belirlenmiþtir. Süt ve süt ürünlerinde sýrasýyla
ambalajýn, ürün özelliði hakkýnda bilgi vericilik,
koruma ve saklama kolaylýðý özellikleri önem
kazanmaktadýr. Ayrýca süt ve süt ürünlerinde
ambalajýn satýn alma davranýþýna olan etkisi
yaþa, cinsiyete ve sosyal statüye göre de
farklýlýk göstermektedir.
Araþtýrma sonuçlarýndan da görüldüðü gibi,
ambalaj tüketicilerin satýn alma kararlarýnda
etkili bir faktördür. Bununla birlikte, ürün
gruplarýna göre satýn almada etkili olan
ambalaj fonksiyonlarý deðiþiklik göstermektedir.
Ayrýca alýþveriþ yeri, niteliði, marka baðlýlýðý,
cinsiyet ve sosyal statü de satýn alma kararýný
etkileyen ambalaj fonksiyonlarý üzerinde
etkilidir.
Perakende sektörünün giderek büyümesi,
ürün çeþitliliðinin artmasý ile birlikte yoðun
rekabetin yaþandýðý hýzlý tüketim mallarý
sektöründe ambalaj; satýþ noktalarýndaki
raflarda önemli bir rekabet avantajý saðlayýcý
unsur olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ambalajýn
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koruma, saklama, kullaným kolaylýðý saðlama
ve bilgilendirme, satýþ faaliyetlerini destekleme
görevlerinin yanýnda ürünün depolanmasýný
ve taþýnmasýný destekleme görevleri de
bulunmaktadýr. Tüketicilerin büyük bir
çoðunluðunun anlýk alýþveriþler yaptýðý
düþünüldüðünde raflarýn sessiz satýcýsý olarak
da adlandýrýlan ve tüm bu iþlevleri yerine
getiren iyi bir ambalajýn satýn alma kararýnda
önemli bir rolü olduðu görülmektedir.
Gýda sanayinde ambalaj, içine konulan gýdalarýn
son tüketiciye bozulmadan, en az toplam
maliyetle güvenilir bir þekilde ulaþtýrýlmasýný
ve tanýtýlmasýný saðlayan bir araç olduðu
düþünülürse gýda ambalajlanmasýnýn tüketici
saðlýðý ve üreticiler açýsýndan ne kadar önemli
olduðu bir kez daha anlaþýlmaktadýr. Bu
nedenle gýda üreticilerinin ürünleri ile tüketici
arasýndaki iletiþimi iyi kurabilmeleri ve
ürünlerini saðlýklý bir þekilde son kullanýcýya
ulaþtýrabilmeleri ve bunu uygun maliyetle
yapabilmeleri için tüketicilerin gýda
ambalajýndan beklentilerini iyi bilmeleri, ambalaj
sektöründeki deðiþim ve geliþimleri yakýndan
takip etmeleri gerekmektedir.

