Dosya
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan

Bazý Ambalaj Malzemesi Türleri

Taze meyve ve sebzelerin ambalajlanmasý üreticiden

Paletler
Paletler ürünleri bir arada taþýmanýn verimli bir
þeklidir. Çoðu standart boyda olmadýðý için,
mümkün olduðu kadar düþük maliyetle üretilir
ve tek kullanýmdan sonra atýlmaktadýr.
Standartlaþtýrma, birçok avantajlarý olan tekrar
kullanmayý teþvik eder. Standart boydaki paletler
sayesinde týr ve kamyonlardaki boþluklar verimli
bir biçimde kullanýlmaktadýr ve daha hafif olan
tek kullanýmlýk paletlere göre daha aðýr yükler
taþýnmakta ve daha fazla yük kaldýrýlabilmektedir.

tüketiciye giden uzun ve karmaþýk yolculuðun en
önemli aþamalarýndan biridir. Torbalar, kasalar,
sepetler, kutular, koliler ve konteynýrlar gibi birçok
ambalaj taze ürünlerin taþýnmasý, nakliyesi ve
pazarlanmasýnda kullanýlmaktadýr. Bu sektörde
yüzlerce deðiþik ambalaj kullanýlmakta ve yeni
ürünlerin geliþtirilmesiyle de bu sayý gittikçe
artmaktadýr. Özellikle son yýllarda toptancýlarýn,

Hava dolaþýmýný saðlamak amacýyla bu ambalajlar
çoðu zaman gevþek istiflendiði için, veya çýkýntýlý
olup düzgün istiflemek zor olduðu için, taþýma
ve nakliye sýrasýnda kaymalarýný önlemek
gerekmektedir.

tüketicilerin ve üreticilerin ihtiyaçlarýný karþýlamak
için ambalaj boyutlarýnda daha fazla çeþitlilik
gözlenmektedir.

Taze Meyve ve Sebze Ambalajlarý
Ambalajcýlarýn, nakliyecilerin, alýcýlarýn ve
tüketicilerin, meyve ve sebzeler için mevcut
ambalaj seçeneklerini net olarak bilmesi
gerekmektedir. Bu yazýda bu ambalaj türlerinden
bazýlarýna; bunlarýn iþlevlerine, kullanýmlarýna ve
sýnýrlamalarýna yer vereceðiz.
Tüketicilerden gelen þikayetlerin büyük bölümü,
ambalajlanmayan ya da hatalý ambalajlanan
ürünlerden kaynaklanmaktadýr. Taze meyve ve
sebzeler mutlaka ambalajlanmadýr. Uygun tasarýmlý
bir ürün ambalajý da ürünü sarmalý, korumalý ve
tanýtmalý ve böylece üreticiden tüketiciye kadar
herkesi memnun etmelidir.
Ambalaj meyve ve sebzeyi taþýnmasý ve daðýtýlmasý
kolay birimler halinde sarmalýdýr. Ürün bir ambalajýn
içine tam oturmalý ve ambalaj içerisinde fazla boþluk
kalmamalýdýr. Küresel ya da uzunca olan küçük
ürünler (örneðin patates, soðan ve elma) farklý
biçim ve boydaki ambalajlar kullanýlarak verimli bir
biçimde ambalajlanabilir. Ancak, kiraz ya da yumuþak
meyve gibi ürünler içinse, bu ürünlere göre
tasarlanmýþ kaplar gerekebilir.

Ambalaj ürünü taþýma ve daðýtým sýrasýnda mekanik
hasardan ve kötü çevre koþullarýndan korumalýdýr.
Toptancýlara göre yýrtýk, göçük ya da çökmüþ ürün
paketleri taþýma sýrasýnda dikkatsiz davranýldýðýný
gösterir. Ürün kaplarý ambalajlama, depolama ve
pazara nakledilme sýrasýnda hasar almayacak kadar
saðlam olmalýdýr.
Ürün ambalajlarýnýn neredeyse tamamý paletlere
konduðu için, istiflenmeye dayanýklý olmalý ve çok
nemli ortamlarda ezilmemelidir.
Ýhracat piyasalarýna gidecek ürünlerin çok daha
saðlam konteynýrlara konmasý gerekir. Hava yolu
ile nakledilecek ürünler için özel ambalajlar, ambalaj
boylarý ve yalýtým gerekebilir.
Taþýma ve nakliye sýrasýnda çevre koþullarýnýn
yeterince kontrol edilememesine baðlý hasarlar,
ürünlerin reddedilmesinin ve alýcý ve tüketici
memnuniyetsizliðinin baþlýca nedenlerinden biridir.
Her taze meyve ve sebzenin kendine özgü sýcaklýk
nem ve hava þartlarý vardýr. Ürün kaplarý ürüne
uygun olmalý, en uzun raf ömrünü saðlayacak en
uygun ortamý oluþturmalýdýr.
Ambalaj ürünü tanýtmalý ve ürün hakkýnda yararlý
bilgiler vermelidir. Ürünün adý, markasý, boyu,
cinsi, çeþidi, net aðýrlýðý, sayýsý, üreticisi, nakliyecisi
ve geldiði ülke gibi bilgilerin verilmesi gelenekseldir
(ve bazen de gereklidir). Ayrýca, ambalaj üzerine
beslenme bilgilerinin, yemek tariflerinin ve özellikle
tüketiciye yönelik faydalý bilgilerin yazýldýðý da
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giderek daha çok görülmektedir. Tüketici
pazarlamasýnda, ambalajýn görünümü de satýþ
noktasý teþhirinde önemli bir unsur haline gelmiþtir.
Barkodlar da etiket kapsamýnda kabul edilebilir.

Sepetler ve ahþap sandýklar
Çeþitli boyda tel takviyeli sepetler ve sandýklar
bir zamanlar çilekten patatese kadar çok çeþitli
ürün için kullanýlýyordu. Bunlar dayanýklýdýr ve
nakliyenin verimini arttýrmak için boþken iç içe
konabilir. Ancak, maliyet, bertaraf etme sorunlarý
ve istif raflarýný verimli biçimde hazýrlama güçlükleri
bunlarýn kullanýlmasýný, yerel pazarlarda bile önemli
oranda sýnýrlamýþtýr.

Oluklu mukavva kutular
Oluklu mukavvadan kutular çok çeþitli tarz ve
aðýrlýklarda imal edilir. Nispeten düþük maliyetli
ve çok yönlü olduðu için, taze meyve ve sebze
ambalajlamada kullanýlan baþlýca malzemelerdendir.
Aðýr ürünlerin sevkýyatý için kullanýlan kutular,
örneðin istifleme direnci yüksek olmasý gereken
oluklu mukavva kutular çift hatta üç duvarlý yapýda
olabilir. Düþük sýcaklýklar ve yüksek nem bu
kutularýn direncini azaltýr. Konteynýr özel iþlemden
geçmemiþse, çevredeki havadan emilen nem ve
içindeki malzeme konteynýrýn direncini yüzde 75e
kadar düþürebilir. Piyasada bazý nem önleyici
kaplamalar nemin etkilerini önemli oranda
azaltmaktadýr.
Teneke kutudaki ürünler istiflendiðinde kendi
aðýrlýklarýnýn büyük bölümünü taþýr. Taze ürünler
ise dikey yüklere dayanamayarak hasar alýrlar.
Bu nedenle, oluklu mukavva kutularda istenen en
önemli özelliklerden biri ürünün ezilmesini
önleyecek istifleme direncidir. Oluklu mukavva
kutunun geometrisi nedeniyle, istifleme direncinin
büyük bölümü köþelerde oluþur. Bu nedenle,
taþýma delikleri ve havalandýrma yarýklarý kesinlikle
mahsul konteynýrlarýnýn köþelerine konmamalýdýr.
Son yýllarda, elma, kavun, karpuz ve turunçgiller
gibi meyveler bu ambalajlarda baþarýlý þekilde
sevk edilmektedir.
Kaðýt ve File Torbalar
Özellikle patates, soðan ve turunçgiller gibi sebze
ve meyveler için dayanýklý file torbalar yaygýn
biçimde kullanýlmaktadýr. Düþük maliyete ek olarak,
file biçimdeki torbalarda sýnýrsýz hava akýmý avantajý
vardýr. Havalandýrma özellikle soðan ve benzeri
sebzeler için çok önemlidir. Özellikle süpermarket
iþletmecileri küçük file torbalarý tercih
etmektedirler çünkü bu ürünler alýcýlarý teþvik
eden çekici bir görüntü oluþturmaktadýrlar.
Ancak, her tür torbanýn birkaç önemli dezavantajý
vardýr. Geniþ torbalar istif rafýna sýðmaz ve küçük
torbalar da oluklu mukavva kutudaki alaný verimli
biçimde doldurmaz. File torbalar ýþýktan ve kirletici
maddelerden yeterince korumaz. Ayrýca, torbalara
konan ürünün kaliteli olup olmadýðý müþteriler
tarafýndan kolayca anlaþýlýr. Bu tarz torbalarla
ambalajlanmýþ ürünlere yüksek fiyat ödemek
tüketicilerin tercih edeceði bir þey deðildir.
Plastik poþet ve filmler
Plastik poþet ve filmler meyve ve sebzelerin
tüketiciler için ambalajlanmasýnda en yaygýn
malzemelerdendir. Malzeme maliyetinin çok düþük
olmasýnýn yaný sýra, otomatik torbalama makineleri
de ambalaj maliyetlerini düþürmektedir. Filmler

þeffaftýr, içindekilerin kolayca kontrol edilmesini
saðlar ve üzerine kaliteli resimler rahatlýkla
basýlabilir. Plastik filmlerin kalýnlýklarý ve cinsleri
çok deðiþkendir. Film malzemesi torba içinde
oksijen, karbondioksit ve su buharýndan oluþan
doðru karýþýmý saðlamaya yetecek oranda "nefes
alýr". Araþtýrmalar taze ürünün raf ömrünün bu
ambalaj sayesinde önemli oranda uzadýðýný
göstermiþtir. Hazýr kesilmiþ ürünlerin
büyümesindeki patlamanýn bir nedeni de modifiye
edilmiþ atmosferde ambalajlamanýn (MAP)
kullanýlabilmesidir.
Taze meyve ve sebze ambalajlanmasýndaki son
eðilimlerden biri de ürünlerin ayrý ayrý shrink
filmlerle ambalajlanmasýdýr. Bu tür filmler patates,
elma, soðan, tatlý mýsýr, salatalýk ve çeþitli tropik
meyvelerin ambalajlanmasýnda baþarýyla
kullanýlmaktadýr. Kendine özgü plastik sarýmý olan
bu filmler, fireyi azaltýr, ürünü hastalýktan korur,
mekanik hasarý azaltýr ve yapýþtýrmalý etiketler
için iyi bir yüzey oluþturur.
Meyve ve sebze ambalajlarýný güvenceye almak
için plastik streç film de sýkça kullanýlmaktadýr.
Ýyi bir film gerilmeli, elastikliðini korumalý ve
ambalaja yapýþmalýdýr. Plastik film çeþitli boydaki
yüklere kolayca uyum saðlayabilir. Ambalajlarý
nem kaybýndan korur.

Sert plastik ambalajlar
Sert plastik ambalajlar daha çok küçük meyve,
kiraz, mantar, vs. gibi çok deðerli meyve ve
sebzelerin veya ezilerek kolayca hasar alabilecek
ürünlerin ambalajlanmasýnda kullanýlmaktadýr.
Son zamanlarda da hazýr kesilmiþ ürünlerde ve
hazýr salatalarda yaygýn biçimde kullanýlýyorlar.
Daha çok polistirenden (PS) yapýlmýþ ambalajlar
tercih edilmektedir.
Yüksek yoðunluk polietilenden (HDPE) üretilen
plastik kasalar da saðlam ve güneþ ýþýðýna karþý
dayanýklý olmalarýndan dolayý tercih edilmektedirler.
Boþ olduklarý zaman istiflemede büyük kolaylýk
saðlamaktadýrlar. Kullanýmlarý süresince de ahþap
kasalara göre daha ekonomiktirler.
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Bu baðlamda ülkemize ithal edilen ürünler ile
ürettiðimiz ürünlerin rekabet edebilmesinin ana
koþullarýndan birisi de ambalajlarýmýzýn en az

Sonuç
Taze meyve ve sebzeler mutlaka ambalajlanmalý
ve bu iþlem sýrasýnda en doðru ambalajlar
seçilmelidir. Ambalajcýlar, nakliyeciler ve bu ürünleri
pazarlayanlarýn olasý ambalaj seçeneklerini net
olarak bilmesi gerekmektedir. Meyve ve sebzelerin
bozulmadan tüketiciye ulaþmasý ve tüketicilerden
gelen þikayetlerin önlenmesi için hatalý
ambalajlamadan mümkün olduðunca kaçýnýlmalýdýr.
Araþtýrmacýlar, Türkiyede sadece meyve ve sebze
sektöründe, ürünlerin ambalajlanmamasý ve bu
yüzden meyve ve sebzelerin çürüyüp tüketilemez
hale gelmesinden dolayý yýlda yaklaþýk 3.8 milyar

onlar kadar kaliteli ve çok iþlevli olmasý

dolarlýk bir kayýpla karþý karþýya kalýndýðý
bildirmektedirler. Bu baðlamda meyve ve sebzelerin
ambalajlanmasý, bu ürünlerin israfýný engelleyecek
ve ekonomiye katký saðlayacaktýr.

gerekliliðidir. Genel kural olarak ambalaj
malzemesinin seçiminde bilinçli ve bilimsel
gerekliliklere uygun hareket edilmelidir.
Ambalajlanan ürün ile uyumlu ana malzeme, ve
yapýþkan, mürekkep, koruyucu ve diðer yardýmcý

Taze meyve ve sebzelerin doðru bir biçimde
ambalajlanmasý, bu ürünlerin muhafaza ömrünü
uzatacak ve hijyenik bir ortamda ürünlerin mesafeli
yerlere verimli bir þekilde nakledilmesini edilmesini
saðlayacaktýr.

malzemeler ürüne geçebildiði (sýzma/migrasyon)
gibi tersi de mümkün olabilmekte ve beklenen
fayda zarara dönüþebilmektedir. Bazý ambalaj
malzemelerine karþý ön yargýlar teknolojik
ilerlemelerle giderek daha fazla oranda insan
saðlýðýna ve çevreye uyumlu hale getirilen plastik
ambalajlar tercih edilme payýný arttýrmaktadýr.

Ambalajýn
meyve-sebze
sektöründeki yeri
ve beklenen
geliþmeler
Hazýrlayan: Prof. Dr. Rahmi Türk

Neden dünyada hiçbir meyve köþeli
olmadýðý halde tüme yakýn ambalaj köþelidir?
Dünyada ve ülkemizde ambalajýn pazarlamadaki
önemi gün geçtikçe daha da iyi anlaþýlmaktadýr.
Özellikle uluslararasý arenada ülkemizin baþta yaþ
meyve-sebze ve gýdalar da pazar payýný arttýrmak
adýna verdiði savaþta ambalajýn yeri daha bir
önemsenmekte ve yerli üreticilerimizin ambalaj
konusuna ilgisini daha bir farklý çekmektedir. Diðer
yandan, ülkemize ithal edilen ürünler ile ürettiðimiz
ürünlerin rekabet edebilmesinin ana koþullarýndan
birisi de ambalajlarýmýzýn en az onlar kadar kaliteli
ve çok iþlevli olmasýný gerektirmesidir.
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Ambalaj bir ürünün sessiz satýcýsýdýr. Ayrýca, ürünü
sattýran, ambalajlanan üründen sonraki en önemli
etkendir. Bu nedenle , ürünler bir gelinlik titizliðinde
hazýrlanmalýdýr. Ambalajlama ürünün pazarlama
iþlevi içerisinde çok önemli bir öðedir. Yöneticiler
tasarýma ve ambalaj araþtýrmalarýna yatýrýlan
paranýn genellikle medya reklamcýlýðýna yatýrýlan
paradan daha büyük getiri saðladýðýný
düþünmektedirler. Zira, ambalaj iyi planlanýp
tasarlandýðý zaman, pazarlamacýlarýn üzerinde
titizlikle durduðu marka imajý veya marka bilincini
yakalamayý baþaran en önemli etkendir. Bu
açýklamalar ýþýðýnda ambalajýn tanýmýný þöyle
yapmak mümkündür: Ýþlenmiþ veya iþlenmemiþ
bir gýda maddesini derimden tüketici sofrasýna

kadar bir arada tutarak olumsuz dýþ etkenlerden
koruyan, saðlýk kuralarýna uygun, üzerinde; içindeki
ürünün tüm özellikleri yazýlý, kokusuz, istiflenebilir
ve belli pazar isteklerine cevap verebilen, ürün
özelliklerine göre çeþitli materyallerden imal
edilmiþ, standart ölçülerdeki dýþ örtü, kýlýf veya
kaplardýr (Türk,1992)
Dünyada ambalaj tüketiminin %34ünü kaðýt,
%30unu plastik, %25ini metal, %6sýný cam ve
%5ini de diðer malzemeler oluþturmaktadýr. Birinci
sýrayý alan kaðýt ambalajlar içinde oluklu mukavva
tüketimi Ýtalyada 53 kg, Ýspanyada 48 kg iken
Türkiyede bu rakam 10 kg düzeyindedir.

Dosya
Bu rakamlar ülkemizin ambalaj tüketiminde özellikle
kaðýt ambalajda deðiþen dünya koþullarý içinde
hýzlý ve planlý bir yol almasý gerektiðini
göstermektedir.
2. Ambalaj neden gereklidir?
Eðer bir gýda maddesini veya meyveyi üretildiði
alanda tüketmek gibi bir eyleminiz yoksa, o ürünü
mutlaka bir ambalaj materyali ile tüketiciye sunmak
zorunluluðunuz bulunmaktadýr. Bugün bazý gýdalarýn
özel ve ayrýcalýklý bazý bölgelerde yetiþtirilip bir
baþka yöre, bölge, ülke ve kýtada yaþayan insanlara
tüketim amaçlý sunmak zorunluluðu
bulunmaktadýr.Bu görev bazen ekonomik bazen
de stratejik bir boyut kazanmaktadýr. Bu görevin
en ekonomik, en kolay, en saðlýklý ve hýzlý yerine
getirilmesinde en önemli faktör o ürün için
öngörülen, tasarlanan ve uygulanan ambalaj ve
ambalajlamadýr. Ancak, bu koþullar yerine
getirilirken ambalajýn koruyucu, pazarlamayý
etkinleþtirici taþýma ve depolamayý kolaylaþtýrýcý,
saðlýk ve hijyen koþullarý ile çevreye uyumlu
özelliklerini de beraberinde taþýmasý gerekmektedir
(Türk 2003).

Ancak, orman ve çevreye verdiði zarara ilaveten,
geri dönüþüm performansýnýn çok düþük olmasý
nedeniyle geliþmiþ ülkelerdeki kullanýmý son derece
kýsýtlýdýr. Son yýllarda dünya ve ülke genelinde
kaðýt esaslý ambalajlara çok büyük yönelimler
olmuþtur. Zira, demonte taþýným kolaylýðý, geri
dönüþüm sirkülasyon rahatlýðý bu ürün gamýnda
avantaj yaratmaktadýr.
Plastik ambalajlar fonksiyonunu en ekonomik
seviyede saðlayan malzeme olarak sektörde
rakipsiz görünmektedir. Ayrýca, taþýma ve tüketim
kolaylýklarý vardýr.
Bazý ürün gruplarýnda cam ambalajýn kullanýmý
giderek yaygýnlaþmaktadýr. Ancak, aðýrlýðý içine
konan ürünün aðýrlýðýnýn % 25ini geçmesi ve
kýrýlýr olmasý bu sektörde yeni arayýþlarý da
beraberinde getirmektedir. Ülkemizde atýklarýn
ayýrýmý ve geri dönüþüm eylemlerinin çok cýlýz
kalmasý ürüne uygun ambalaj kullaným yüzdesini
oldukça düþürmekte ve bu da taþýma ve tüketim
aþamasýnda önemli kayýplara neden olmaktadýr.
Bu aþamada ülkemizde yaklaþýk 10 milyon ton
meyve-sebze tüketilmeden çöpe atýlmaktadýr.

3. Ülkemizde ambalaj:

4. Taze meyve-sebzelerde ambalajdan beklentiler

Bir ülkenin geliþmiþliði kullandýðý ambalaj
materyallerinin nitelik ve niceliði ile yakýndan
ilgilidir. Ülkemizde taze meyve ve sebze
ambalajlanmasýnda en yoðun olarak tahta ve ahþap
materyalden oluþan ambalajlar kullanýlmakta, bunu
sýrasýyla plastik, kaðýt, cam, metal ve tekstil
orijinli materyaller izlemektedir. Tahta ambalaj,
imalatý ucuz olduðu ve fazla yatýrým
gerektirmediðinden ülkemizde yaygýn olarak
kullanýlmaktadýr.

Taze meyve ve sebzeler son derece duyarlý, en
hafif bir etkiye tepki veren ürünlerdir. Hemen
hemen tüm meyveleri bir yumurta titizliði ile
ambalajlamak ve zedelemeden tüketici raflarýna
taþýmak gerekmektedir. Bunun tersini düþünmek
önemli kayýplara neden olmaktadýr.
Bahçe ürünlerinin iyi bir ambalajdan beklentileri;
Ýçindeki ürünü ezilme ve üzerindeki istifin

basýncýndan koruyacak nitelikte olmalý,
Temiz, gösteriþli, kokusuz ve özellikle hafif olmalý,
Havalanma, soðutma ve fümigasyon benzeri
uygulamalara kolaylýk saðlamalý,
Boþken kolay taþýnmalý, az yer kaplamalý,
Kolay hazýrlanabilir, doldurulabilir ve kapatýlabilir olmalý,
Ýstif ve taþýma iþlemlerine uygun olmalý,
Kolay imal edilmeli ve uygun fiyatlara mal edilmeli,
Ürünlerin gereksinimlerine cevap vermeli, iyi bir
ortam saðlamalý ve pazar koþullarýna uygun,
taþýnabilir aðýrlýk ve hacimde olmalýdýr .
5. Yakýn gelecekte ambalaj sektöründe beklenen
geliþmeler
Sözü edilen bu sektör çok hýzlý ve kapsamlý
geliþmeleri her zaman bünyesinde barýndýrmýþ ve
yakýn gelecekte içine konan gýdalarý en konforlu
þekilde tüketiciye ulaþtýracak stratejik buluþlara
sahne olacaktýr düþüncesindeyim. Zira, günümüz
çalýþanlarýnýn beslenmeye ayýracaklarý zaman
gitgide azalmakta ve bu açýðý kapatmak için de
konu uzmanlarý ambalajýn iþlevsel özelliklerini
daha da arttýrmak adýna yeni buluþlara kendilerini
zorlamaktadýrlar. Örneðin, hazýr gýdalarda ortam
havasýnýn bileþimini düzenlemekten kapaðý veya
örtüsü açýldýðýnda kendiliðinden ýsýnan ambalajlara,
ambalaj üzerindeki bir küçük aygýt sayesinde
koku analizlerini kendiliðinden yaparak gýdanýn
tazeliði hakkýnda bilgi vermesine, Japonyada
gerçekleþtirilen bir çalýþma da olduðu gibi
tüketicinin ambalaj kaldýrýldýðýnda elektronik bir
devre sayesinde tüketiciye sesli olarak ürünün
çok taze daha kullanýlabilir veya tüketim zamaný
doldu gibi bilgiler vermesine kadar bazý yenilikler
gerçekleþtirilmiþ ve devamýnýn da gelmesi gibi
daha birçok orijinal yenilikler beklenmektedir.
Sonuçta; özellikle taze meyve-sebze sektöründe
el deðmeden üreticiden tüketici sofrasýna kadarki
süreçte, istiflenebilir, paketlenebilir, saðlam ve
saðlýklý, çevreyi kirletmeyen, geri dönüþümlü,
ürünün görünüþünü güzelleþtiren ekonomik
ambalajlarýn birçok versiyonu market raflarýnda
yerini alacaktýr. Çünkü, geliþen ve globalleþen
dünyaya ayak uydurmak ve bu süreç içerisinde
gereken yeri almak hiç de kolay gözükmemektedir.
Bu imajýn yaratýlmasýnda ambalaj diðer birçok
öðeden daha önemli bir yere sahiptir.
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