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Yüksek Ýrtifalý Sevkýyatta Tehlikeli Madde Ambalajlarýnýn
Performansýnýn Test Edilmesi
Bu makalede yüksek irtifada yapýlan sevkýyatýn ambalaj bütünlüðüne etkisi tartýþýlýyor. Yüksek irtifalý sevkýyat, týrlarýn yüksek dað geçitlerinden geçtiði
veya yük ya da ikmal uçaklarýnýn ambalajlarý basýnçsýz ya da kýsmi basýnçlý yük ambarlarýnda nakliye ettiði durumlardýr. Her iki nakliye metodu da deniz
seviyesine yakýn yapýlan nakliye iþlemine göre basýnçta önemli deðiþikliklere neden olur. Ambalajlarýn bu koþullar altýnda test edilmesi çok önemlidir,
çünkü ambalajýn bütünlüðü tehlikeye girebilir. Test laboratuarlarýnda yapýlan nakliye testlerinde basýnç deðiþiklikleri ve titreþim birlikte dikkate alýnmaz.
Bu çalýþma mevcut UN (Birleþmiþ Milletler), ICAO (Uluslararasý Sivil Havacýlýk Organizasyonu) ve ABD DOT (Ulaþtýrma Bakanlýðý) þartlarýna göre test edilen
tehlikeli madde ve zararlý madde ambalajlarýnýn sýnýrlý olduðunu ve önemli oranda sýzýntýya neden olabileceðini gösterdi. Testlerin titreþim ve basýnç
deðiþikliði kombinasyonu koþullarý altýnda yapýlmasý gerektiði ortaya çýktý.
1. Giriþ
FAA (Amerikan Devlet Havacýlýk Ýdaresi) son 3 yýl
içinde ticari ve kargo uçaklarýnda taþýnan tehlikeli
maddelerde ambalaj hatasý sayýsýnýn arttýðýný
gözlemledi. Bu artýþýn nedeninin hatalarýn gerçekten
artmýþ olmasý mý yoksa ValuJet uçak kazasý olayýndan
sonra FAAnýn denetim ve yaptýrým çalýþmalarýný
arttýrmýþ olmasý mý olduðu kesin deðildir. Þekil 1de
ambalajla ilgili hatalarý olan ürünlerin deðiþik
sýnýflandýrmalarý görülmektedir. Tablo 1de ise ambalaj
türüne göre hatanýn nedeni belirtilmektedir. Plastik
ve metal ambalajlarda, kapak/conta hatasý tüm
hatalarýn yaklaþýk % 65ini oluþturmaktadýr. Cam
kaplarda, düþmeler hatalarýn yaklaþýk yarýsýna, kapak
hatalarý da % 23üne karþýlýk gelir.
Yukarýdaki bulgulara ek olarak, UPS (United Parcel
Service), ASTM (Amerikan Test ve Malzeme Birliðine)
tek paketli sevkýyat ortamýnda ambalajlarýn maruz
kaldýðý koþullarý anlatan bir çalýþma sundu. Bu
çalýþmanýn sonucunda ASTM D6653-01de anlatýlan
aþaðýdaki temel gözlemler ortaya çýktý:
 Kargo jetlerinde basýnç tipik olarak 75 kPa olup,
bu 2.438 m (8.000 ft) irtifada normal atmosfer
basýncýdýr. Sýcaklýk yaklaþýk 2023°C (6874°F)
seviyesinde korunur.
 Karadan nakledilen ambalajlarda, özellikle
Coloradoda daðlarda bazý geçitlerden geçerken
3.658 mye (12.000 ft) kadar yükseðe çýkýlabilir.
Sýcaklýk -15 ile 30°C (5  86°F) uçlarý arasýnda
deðiþirken ortalama deðerler -4 ile 18°C (2564°F)
arasýdýr.
 Basýnçlý olmayan ikmal uçaðý tipik olarak yaklaþýk
3.9634.877 mde (13.00016.000 ft) uçar. Basýnçlý

olmayan bir ikmal uçaðýnda kaydedilmiþ en yüksek
irtifa 6.017 m (19.740 ft) idi. Sýcaklýklar yaklaþýk 4 ile 24°C (2575°F) arasýnda deðiþiyordu.

Þekil 1: Tehlike sýnýfýna göre tehlikeli maddeleri içeren havayolu
kazalarý, 1999. Kaynak: FAA, Havacýlýk Güvenliði Bürosu.

Bu bulgulara göre, United Parcel Service, Federal
Express ve US Postal Service gibi kargo taþýyýcýlar
tarafýndan kullanýlan ikmal uçaðý aðýnýn taþýdýðý
ambalajlý ürünlerin 6.100 m (20.000 ft) kadar
irtifalara çýkabileceði açýktýr. Karayoluyla nakledilen
ambalajlar da ABDdeki dað geçitlerinden geçerken
3.658 mye (12.000 ft) kadar irtifa kazanabilir. Bu
koþullara maruz kalan ürünler ve/veya ambalajlar
basýnç ve sýcaklýk deðiþikliklerinden olumsuz
etkilenebilir.
Çevreyi taklit eden bir laboratuar test metodu
bulmaya çalýþan ASTM, D6653-01 Yüksek Ýrtifanýn

Ambalaj Sistemleri üzerindeki Etkilerini Vakum Metodu
ile Belirleme amaçlý Standart Test Metodu adlý yeni
bir test metodu geliþtirerek onayladý.
Bu test metodunda ambalaj 4.267 m (14.000
ft) irtifayý temsilen 59,5 kPa düzeyinde düþük basýnca
60 dakika süreyle maruz býrakýlýr. Amerikan Ulaþtýrma
Bakanlýðý (DOT) ve Uluslararasý Sivil Havacýlýk Örgütü
(ICAO) tarafýndan kullanýlan diðer test metotlarý da
vardýr. Mevcut test metotlarýndaki ortak sorun
basýnç, sýcaklýk ve titreþimin birleþik etkilerinin
dikkate alýnmamasýdýr. Tehlikeli madde konteynýrlarýnýn
sevk edilmesi ve elleçlenmesi ile ilgili Mevcut DOT
spesifikasyonuna göre ambalajlar daima kapak tarafý
üstte olacak þekilde yerleþtirilmelidir. Ancak, Federal
Havacýlýk Ýdaresi (FAA) ile paylaþtýðýmýz, özellikle
küçük boyutlu birleþik ambalajlarda görülen sýzýntýlarýn
ambalajlarýn ters yönlerde sevk edilmesinden
doðabileceði, nakliye ortamýnýn, düþük basýncýn ve
ters yönde konmuþ olmanýn sýzýntýya neden olmuþ
olabileceði gibi bir endiþemiz var. Önceki çalýþmalar
hangi yönde konacaklarý belirtilmiþ olanlar dahil tek
ambalajlarýn elden geçirilme, ayýklanma ve nakliye
sýrasýnda her yönden darbeye ve titreþime maruz
kaldýðýný açýkça göstermektedir. Havayolu nakliyeleri
genellikle küp þeklinde parçalarla yapýldýðý için
ambalajlar yerden en fazla kazanýlabilecek þekilde

Tablo 1. Birleþik ambalajlarda hatalara yol açan faktörler
Ambalaj türü

Kapak

Bilinmiyor

Ýç tarafý kýrýk

Delik

Forklift

Ek yeri

Diðer nakliye

Chime

Düþme

Olasý düþme

Toplam

Plastik/4G

65%
111

3%
5

1%
2

2%
4

3%
6

0

5%
8

0

9%
16

12%
20

100%
172

Metal/4G

66%
44

4%
3

0

4%
3

6%
4

4%
3

0

0

7%
5

7%
5

100%
67

Cam/4G

23%
15

6%
4

17%
11

0

5%
3

0

1%
1

0%

22%
14

25%
16

100%
64

Bilinmiyor /4G

27%
8

33%
10

0

0

13%
4

0

7%
2

0

13%
4

7%
2

100%
30

Kaynak: FAA, Havacýlýk Güvenliði Bürosu
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konur; küçük boyutlu birleþik ambalajlarýn bu þekilde
iþlem görme riski daha fazladýr. Bu senaryo onaylý
ambalajlarýn gerçek yaþamdaki sevkýyatta karþýlaþtýðý
sorunlara açýklama getirmektedir.
Bu çalýþmanýn amacý sadece titreþimin, sadece
irtifanýn ve titreþimle birlikte irtifanýn yan yatýrýlmýþ
ya da baþ aþaðý konmuþ, sývý madde içeren, UN
onaylý tehlikeli madde ambalaj performansýna etkisini
araþtýrmaktý. Sýcaklýðýn etkileri dikkate alýnmadý çünkü
UPS çalýþmasýnda bulunan sevkýyat sýcaklýklarý
(2575°F) anlamlý deðildi. Test ambalajýnýn sýcaklýðý
düþürülünce üst boþluktaki hava basýncý da düþtüðü
için ve bu da basýnç farkýný düþürerek irtifanýn
etkilerinin þiddetini azalttýðý için, testler küçük bir
güvenlik faktörü içeren oda sýcaklýðýnda yapýldý.
Testler beþ aþamada yapýldý. Her bir aþamada yüksek
irtifalý sevkýyat sýrasýnda ambalajlarýn maruz
kalabileceði farklý düþük basýnç ve titreþim
kombinasyonlarý kullanýldý. Bu sonuçlara dayanarak,
ASTMye yüksek irtifada sevk edilen ambalajlarýn
test edilmesi için yeni bir test metodu önerilecektir.
Malzemeler ve Test Metotlarý
Michigan Eyalet Üniversitesi önde gelen üç tehlikeli
madde ambalajý tedarikçisinden UN onaylý tehlikeli
madde ambalajý numuneleri temin etti. Test ambalajlarý
hem UN/ICAO hem de ABD DOT koþullarýný karþýlayacak
þekilde onaylýydý. Sponsorlarýn ricasý üzerine bu
çalýþmada ambalaj tedarikçilerinin gizliliði korundu.
Tablo 2de çalýþmanýn çeþitli aþamalarýnda test edilen
ambalaj türleri görülmektedir. Bu ambalajlarýn
kapasitesi 4 oz ile 0.5 galon (0.121.9 litre ) arasýnda
deðiþiyordu. Bu tehlikeli madde ambalajlarýna ek
olarak, lastik tapalý cam test tüplerinden oluþan iki
test ambalajý hazýrlandý. AMBALAJ 1 ve AMBALAJ 2
lastik tapalý cam test tüpleridir ama AMBALAJ 1de
tapanýn ve tüpün boyun kýsmýnýn etrafýna bant
sarýlýdýr. Bunlar sürtünmeli tipteki kapaklarla ilgili
endiþeleri dikkate almak amacýyla test edildi. Test
tüpleri yaklaþýk 10 ml sývý almaktadýr.
Titreþim testleri yapýlýrken, ortamýn þiddeti ile
ilgili bir karar verilmelidir. ASTM D 4169da sevkýyat
konteynýrý performansýný deðerlendirmede üç farklý
test seviyesi anlatýlmaktadýr (Güvence Düzeyleri I,
II ve III). Bu test seviyeleri çevresel koþullardaki
belirsizliklerle ilgilidir. Güvence Düzeyi I yüksek
düzeyde istismara karþýlýk gelir ama olma olasýlýðý
düþüktür. Bu nedenle birçok insan Güvence Düzeyi
Ii muhafazakâr bulur, içinde çok fazla güvenlik
faktörü olduðunu düþünür. FAA ve DOT ile yapýlan
görüþmeler sonucunda ve çeþitli testlerden daha
önce edinilmiþ deneyimlerin ýþýðýnda, bu projede
Güvence Düzeyi IInin kullanýlmasýna karar verildi.

Güvence Düzeyi II ayný zamanda test yerlerinde en
sýk kullanýlan test düzeyidir. Beþ test aþamasý aþaðýda
anlatýlmaktadýr.

Tablo 2. Test Edilen Ambalajlar
Tedarikçi

Test edilen ambalajlarýn UN numaralarý

1

HMS-08, UN95099T, UN950GPT, UN16FFPS, UN32FFPS, UNHWS16,
UN32NPVB, HMSP-32N, UN32PPS, UN4FFPS, UAC32FPS, UN32FAPS

2

UNE151, UN112, UN1541, UN61, UN62, UNIS80, UN51, UN52, UN78,
UN79

3

CT-SP-0002, CT-1-92-1000N, CT-1-92-1000-N,V1-0125-N,V1-0500N,V11000N,V1-0500W








Þekil 2: I. Aþama için deney kurulumu.

I. Aþama: 4.267 m (14.000 ft) irtifada týrda/havada
titreþim ve vakum
Bu test ikmal uçaðýyla ve yüksek irtifada karayoluyla
yapýlan sevkýyatlarý tek bir test içinde mümkün
olduðu kadar taklit edecek þekilde tasarlandý. Bu
testte 4.267 m (14.000 ft) irtifayý temsil eden
düþük basýnç ile birleþik týr/hava gücü spektral
yoðunluðu verileri kullanýlarak elde edilen rasgele
titreþim bir aradaydý. Þekil 2de test kurulumu
görülmektedir. Sert çelikten yapýlmýþ vakum odasýnýn
dört ayaðý titreþim masasýna cývata ile monte edilerek
bu ikisi doðrudan birleþtirildi, böylece oda içindeki
titreþim ortamý titreþim masasýnýn kendisi ile ayný
oldu.
Vakum pompasý motoru titreþim masasýnýn yanýna
kondu. Testten önce ambalajlar 73,4 ± 3,6°F ASTM
standart koþullarýnda en az 24 saat süreyle ýslah
edildi. Test prosedürü þöyleydi:









Birincil konteynýrlar önerilen dolum seviyesine
kadar suyla dolduruldu ve kapaða da önerilen
uygulama torku uygulandý.
Ýkincil ambalajlara, imalatçýnýn talimatý
doðrultusunda, sevkýyata hazýrlanýyormuþ gibi
uygulama yapýldý.
Bu aþamada her stok tutma biriminden (SKU)
iki numune kullanýldý.
Test numunesi baþ aþaðý halde vakum odasýna
kondu ve vakum odasý da elektro-hidrolik titreþim
masasýna yerleþtirildi.
Vakum odasýný kapattýktan sonra, vakum pompasý
açýldý ve ASTM D6653-01de önerildiði gibi basýncý

her 30  60 saniyede 305 m (1.000 ft) oranýnda
düþürecek þekilde ayarlandý. Bu durum bir
uçaktaki normal kalkýþ koþullarýnýn aynýsýdýr.
Ýzin verilen ± % 2 hata oraný ile 59,5 kPa
vakum (14.000 ft ya da 4.267 mye eþit basýnç)
saðlandý.
59,5 kPa vakum korunurken, titreþim masasý
250 millik (400 km) sevkiyatý temsilen, rasgele
modda, birleþik týr/hava sevkiyat ortamýnda 30
dakika çalýþtýrýldý (Güvence Düzeyi II, ASTM D
4169).
30 dakika sonra, normal iniþ koþullarýný taklit
ederek oda giriþ valfi açýldý ve vakum 305 m
(1.000 ft) oraný ile 30  60 saniyede boþaltýldý.
Test numunesi çýkarýldý ve varsa sýzýntý kaydedildi.
Kapaklar tork testi cihazýyla çýkarýldý ve çýkarma
torklarý ölçülerek kaydedildi.

I. Aþama testlerinden bazýlarýnýn sonuçlarý Þekil
38 ve Tablo 35te görülmektedir. Þekil 34te
büyük kapaklarýn küçüklere göre daha fazla sýzýntý
yaptýðý görülmektedir. Tablo 35te ise test edilen
32 ambalajýn 15 tanesinde sýzýntý olduðu
görülmektedir. Sürtünmeli tipteki her iki kapak da
baþarýsýz olmuþtur.

Þekil 3: Baþarýsýz
bulunan kapaklar.

Þekil 4: Baþarýlý
bulunan kapaklar.

Þekil 5: I. Aþama, UNHWS16.
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II. Aþama: týrda/havada sadece titreþim
Bu testin amacý basýnç farkýný ortadan kaldýrarak
sadece titreþimin etkisini test etmekti. Bu nedenle
test prosedürü, vakum odasý denemeleri hariç, I.
Aþamadaki ile aynýydý. I. Aþamada olmayan bir iþlem
ise konteynýr ve kapak üzerine hizalama iþaretleri
konarak kapaklarýn geri kaçýp kaçmadýðýnýn tespit

edilmesiydi. Bu iþlem, takip eden III -V. Aþamalar
dahil testlerin hiçbirinde yoktu, çünkü kapaðýn
çevresine bant sarma iþlemi imalatçýnýn önerisi
üzerine tork verildikten sonra yapýlýyordu. Bu aþamada
ve sonraki test aþamalarýnda sadece Tablo 3te
görülen ambalajlar test edildi. II. Aþama testlerinin
sonuçlarý Tablo 6da görülmektedir. Test edilen 14

tane içinde sadece iki tanesi sýzýntý yaptý, I. Aþamada
ise ayný 14 taneden yedi tanesinde sýzýntý olmuþtu
(Tablo 3). Sürtünmeli tipteki kapaklardan sadece
birinde sýzýntý oldu, I. Aþamada ise iki tanesinde
olmuþtu. Bu sonuçlar basýnç farkýnýn etkisini açýkça
göstermektedir.

Þekil 6: I. Aþama, UNHWS16.

Þekil 7: I. Aþama, UN32PPS.

Þekil 8: I. Aþama, CT-SP-0002.

Tablo 3. I. Aþama, 1. Tedarikçi için Sonuçlar

Tablo 4. I. Aþama, 2. Tedarikçi için Sonuçlar
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Tablo 5. I. Aþama, 3. Tedarikçi için Sonuçlar

Tablo 6. II. Aþama için Sonuçlar

Tablo 7. III. Aþama için Sonuçlar
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III. Aþama: 4.267m (14.000ft) irtifada sadece vakum
Bu testin amacý titreþimi ortadan kaldýrarak sadece
basýnç farkýnýn etkisini incelemekti. Bu nedenle test
prosedürü I. Aþamadakinin aynýsýydý, sadece titreþimle
ilgili adýmlar yoktu. Sonuçlar Tablo 7de görülmektedir.
Burada sýzýntý olmamýþtýr ki bu da titreþimin bozulma
için gerekli bir unsur olduðunu göstermektedir.
IV. Aþama: 2.438m (8.000ft) irtifada týrda/havada
titreþim ve vakum
Bu testin amacý test edilecek ambalajý düþük irtifalara
maruz býrakmak ama uzun uçuþlar yapan büyük
ticari uçaklardaki basýnçlý kargo ambarlarýnda bulunan
ortamý taklit etmek amacýyla süreyi uzun tutmaktý.
Prosedür I. Aþamadakinin aynýsýydý, sadece 14.000
ft (4.267 m) yerine 8.000 ft (2.438 m) taklit edildiði
için test basýncý 59,5 kPa yerine 75,3 kPa idi. Ayrýca,
titreþim masasý ASTM D4169daki öneri gereðince
30 dakika yerine 3 saat çalýþtýrýldý. Sonuçlar Tablo
8de görülmektedir. Test edilen 14 taneden dört

tanesinde sýzýntý vardý. Bu sonuçlar, ayný titreþim
ortamýnýn kullanýldýðý ama sýrasýyla daha düþük ve
daha yüksek basýnçlarda yapýlan I. Aþamada alýnanlarla
(14te yedi) II. Aþamada alýnanlarýn (14te iki)
arasýndadýr. Test süresinin sonuçlar üzerindeki etkisi
test basýncý kadar fazla deðildir.
V. Aþama: 2.438m (8.000ft) irtifada sadece týrda titreþim
ve vakum
Bu testin amacý hava nakliyesi PSD verilerini titreþim
testi spektrumundan çýkararak, her ikisi de 8.000
ft (2.438 m) irtifada yapýlan sadece karayolu nakliyesi
ile birleþik karayolu/havayolu nakliyesi arasýnda fark
olup olmadýðýný görmekti. Bu nedenle test prosedürü
IV. Aþamadakinin aynýsýydý ama burada sadece týr
PSD verileri vardý. Sonuçlar Tablo 9da görülmektedir.
14 tane içinde üç tanesinde sýzýntý oldu, bu sayý IV.
Aþamadakinden bir az ve II. Aþamadakinden bir
fazlaydý.

Tartýþma
Tablo 10da Tablo 3teki ambalajlar üzerinde yapýlan
beþ farklý testin sonuçlarý özetlenmektedir. Tablo
10da veriler çift sýralar halinde karþýlaþtýrýldýðýnda
aþaðýdaki sonuçlar elde edildi. Bu sonuçlar elbette
incelenen ambalaj numunelerini baz almakta ama
genel olarak ambalajlar için de geçerli olduðuna
inanýlmaktadýr.






Titreþim tek baþýna sýzýntýya neden olabildi (Tablo
10da 2. sýra) ama irtifa tek baþýna sýzýntýya
neden olmadý (1. sýra).
Ýrtifa test süresinden çok daha önemlidir
(4. sýraya karþýlýk 5. sýra).
Yüksek irtifa düþük irtifadan daha kötüdür
(2. sýraya karþýlýk 5. sýra).
Týrdaki/havadaki birleþik titreþim, sadece
týrdakinden daha kötüdür (3. sýraya karþýlýk
4. sýra).

Tablo 8. IV. Aþama için Sonuçlar

Þekil 9: Astardaki lokalize sýkýþma.

Tablo 9. V. Aþama için Sonuçlar

Tablo 10.
Ortamlarýn derecelendirilmesi
Koþullar

Titreþim yok, 14.000 ft, 30 dakika
Týrda ve havada titreþim, 0 ft, 30
dakika
Týrda sadece titreþim, 8.000 ft,
180 dakika
Týrda ve havada titreþim, 8.000
ft, 30 dakika

Test edilen 14 ambalajdaki
sýzýntý sayýsý
0

2

3

4

Týrda ve havada titreþim, 14.000
ft, 30 dakika
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Ýrtifa ile titreþim arasýnda anlamlý bir etkileþim
vardýr (5. sýraya karþýlýk 1. ve 2. sýralar).
Tablo 3  9daki tork verilerinde sýzýntýya yol
açan etkenlerle uygulama torku kaybý arasýnda
herhangi bir iliþki görülmemektedir. Çýkarma torkunun
uygulama torkundan biraz daha az olmasý normaldir.
Ancak, sýzýntýlarýn kapaðýn geri kaçmasý ya da astarýn
bir þekilde bozulmasý sonucu torkta aþýrý bir kayýp
olmasýndan kaynaklanmasý bekleniyordu ama bu
olmadý. Bu nedenle, sýzýntýlara yol açan mekanizma
baþka bir þey olmalý.
Sýzýntýlarýn en olasý nedeni astardaki lokalize
sýkýþmadýr (Þekil 9). Konteynýr baþ aþaðý döndüðü
ve titreþim aldýðý zaman, bir tarafa doðru eðilip
kapaðýn kenarý üzerinde yukarý aþaðý zýplar. Tipik bir
týr yükünde yaklaþýk beþ darbe oluþur. Her darbe
sýrasýnda þiþenin kenarý astara doðru itilerek onun
daha fazla sýkýþmasýný saðlar. Darbeden milisaniyeler
sonra, astar bir süre sýkýþýk halde kalýr çünkü elastik
olmayan yumuþak bir malzemeden yapýlmýþtýr.
Yapýþma kuvvetinde geçici bir kayýp olduðu zaman
darbeler arasýnda belli bir süre geçmektedir. Astar
ile þiþe arasýnda oldukça büyük bir boþluk da
olabilmektedir. Þiþe baþ aþaðý ya da yan döndüðü
zaman sývý ile astar daima temas halinde olduðu
için, her darbe bir sýzýntýya imkan verir. Dik duran
kaplarda da, kutunun üst tarafýna vuracak kadar
yükseðe zýplama veya diðer ambalajlarýn onlarýn

üzerinde zýplamasý halinde sýzýntý olabilir. Dýþarý sývý
akýþý olmasa bile, eðer sývý uçucu ise buhar izi
olabilir.
Büyük kapaklarýn küçüklerden daha fazla sýzýntý
yapma eðilimi birbirinden baðýmsýz iki etki ile iliþkilidir.
Birincisi basýnç farkýnýn kendisidir. Dýþ basýnç azaldýkça,
kabýn içinde kalan havanýn kapaðý dýþarý itmesi daha
kolay olur. Kapaðý kaptan sökmeye çalýþan kuvveti
hesaplamak için kapaðýn alaný ile basýnç farký çarpýlýr.
Kapaðýn alaný çapýn karesi ile orantýlý olarak arttýðýndan
kapaðýn çapý iki katýna çýkýnca belli bir basýnç farký
için uygulanan kuvvet dört katýna çýkar. Büyük
kapaklarýn þeklinin bozulma olasýlýðý da daha yüksektir.
Bu da kuvvetin artmasýyla birleþince kapakta
kubbeleþme olabilir, astar biraz yukarý kalkarak
titreþimin astar ile kabýn kenarý arasýnda boþluk
oluþturmasý kolaylaþtýrýlýr.
ABD sanayinde uygulama torklarýnýn belirlenmesi
söz konusu olduðundan büyük kapaklarda ayný
zamanda daha fazla sýzýntý olur: inç-libre cinsinden
önerilen uygulama torku kapaðýn milimetre cinsinden
çapýnýn yarýsýdýr. 1 inçlik (25.4mm) kapaðýn uygulama
torku 12,7 inç-libre (1,44 N-m) olmalýdýr. Bu çalýþmada
kullanýlan kapaklar için imalatçýnýn önerdiði uygulama
torklarýnda da neredeyse istisnasýz olarak bu kurallara
uyuldu. Bu kuraldaki sorun ise daha büyük astarlarýn
daha küçük olanlara göre aþaðýdaki nedenlerle daha
az sýkýþmasýna yol açmasýdýr. Astarý þiþenin kenarýna

bastýran kuvvet olarak tanýmlanan sýzdýrmazlýk kuvveti
yaklaþýk þöyledir:

T
S =
µD

Burada S = sýzdýrmazlýk kuvveti (lb ya da N),
D = kapak çapý (inç ya da mm), T = uygulama torku
(inç/lb ya da N/m) ve µ= tüm kayan yüzeyler
arasýndaki ortalama statik sürtünme katsayýsý
(boyutsuz).
Önerilen uygulama torkuna ait endüstriyel
uygulama yapýlýyorsa, astarýnýn sürtünme katsayýsý
0,2 olan 1 inçlik (25,4 mm) bir kapaðýn sýzdýrmazlýk
kuvveti 12,7/(0,2 X 1,0) = 63,5 lb (282 N) olmalýdýr.
Bu sýzdýrmazlýk kuvveti deneysel olarak doðrulandý.
Formüle göre, önerilen uygulama torku çapla orantýlý
ise, sýzdýrmazlýk kuvveti çaptan baðýmsýz olur. Bu
nedenle endüstriyel uygulamanýn takip edilmesiyle
tüm kapak boylarýnda ayný sýzdýrmazlýk kuvveti elde
edilir ama bu bizim istediðimiz bir þey deðildir, çünkü
sýzdýrmazlýk kuvveti kabýn kenarý etrafýnda daðýlýr.
Ayný kuvvet daha geniþ bir çevreye yayýlýrsa astarýn
üzerindeki baský azalýr. Sonuç olarak, büyük kapaklar
astara daha az baský yapar. Böylece titreþimin
boþluklar oluþturmasý kolaylaþýr.

Sonuçlar
Bu çalýþmadan aþaðýdaki sonuçlar çýkarýlabilir:

birleþik titreþim, sadece týrdaki titreþimden kötüdür.

titreþim sýzdýrmazlýk kuvvetini periyodik olarak
azaltýr ve nakliye sýrasýnda þiþenin titreþtiði

1. Test edilen UN onaylý tehlikeli madde ambalajlarý

4. Ýrtifa ile titreþim arasýnda anlamlý bir etkileþim

frekansa paralel olarak konsantre basýnç

hava yoluyla ve yüksek irtifada karayoluyla yapýlan

vardýr. Ýrtifanýn ve titreþimin etkileri bir arada

noktalarýnda açýlýp kapanan aralýklý boþluklar

sevkýyatlardaki birleþik vakum ve titreþim özellikleri

olunca, ikisinin tek tek yol açtýðý sýzýntýdan daha

meydana getirebilir.

karþýsýnda sýzýntýyý önleyemedi.

fazlasý ortaya çýkmaktadýr.
7. Bu tehlikeli madde ambalajlarýný sevk edenler

2. Basýnç farký tek baþýna sýzýntýya neden olmaz,

5. Ýrtifanýn artmasý büyük kapaklarý küçüklerden

uygulama torku ile ilgili endüstri kuralýna uyuyor

ama titreþim tek baþýna neden olabilir. Bu nedenle,

daha çok etkilemektedir çünkü basýnç farký daha

görünmektedirler.

havayolu ve yüksek irtifadaki karayolu sevkýyatý

geniþ bir alana yayýlýr. Sýzýntý olasýlýðý büyük

ortamýný oluþturmak için ayný anda yapýlan titreþim

kapaklarda daha fazladýr.

ve vakum testleri gereklidir.

8. Endüstri kuralýna göre sýzdýrmazlýk kuvveti,
kapak çapý ne olursa olsun, bütün þiþeler için

6. Titreþim sonucunda astar aralýklý sýkýþtýrma

ayný olmalýdýr ve bunun sonucunda büyük

3. Ýrtifa test süresinden daha önemlidir, yüksek

yüklerine maruz kalýr. Astar malzemesi kolay

kapaklarda astar daha az sýkýþýr ve sýzýntý olasýlýðý

irtifa düþük irtifadan kötüdür ve týrdaki/havadaki

kendine gelen cinsten deðilse, ki çoðu da deðildir,

yükselir.
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Araþtýrma
Kaynak: www.packaging-gateway.com

Dünya Ambalaj Makineleri Sektörü Tahminleri
Freedonia Grubu isimli araþtýrma firmasýnýn yaptýðý

En hýzlý büyüyen Çin, Hindistan ve Rusya Pazarlarý

ambalajlý ürün tüketiminin ve imalatýnýn artmasýna,

açýklamaya göre küresel ambalaj makineleri talebi

Çin piyasasýnýn ulusal pazarlar arasýnda dolar cinsinden

sabit yatýrým harcamalarý týrmandýkça ambalaj makinesi

2010 yýlýna kadar yýlda % 5 artacak.

en fazla kazancý saðlayacaðý tahmin ediliyor. Ülkedeki

satýþýnýn patlamasýna neden olacaðý düþünülüyor.

yýllýk ambalaj makinesi talebi 2005 ile 2010 arasýnda
Ambalaj makinelerine yönelik küresel talebin,

1,7 milyar dolardan fazla artacaðý ve Çinin Japonyayý

2010 yýlýna kadar yýlda ortalama % 5 artarak 33

geçerek ABDden sonra dünyanýn en büyük ikinci

milyar dolara ulaþmasý beklenmektedir.

pazarý olacaðý düþünülüyor.

Sanayileþmeye baðlý sabit yatýrým faaliyeti, artan kiþi
baþýna düþen milli gelir ve ambalajlý ürün kullanýmýndaki

Satýþ koþullarýnýn Endonezya, Malezya, Tayland

artýþ, Asya / Pasifik ve Doðu Avrupa bölgeleri baþta

ve Türkiye gibi daha küçük hacimli pazarlarýn yaný

olmak üzere ambalaj makineleri ekipman talebinin

sýra Hindistan, Rusya, Meksika ve Güney Korede de

artacaðý düþünülüyor.

istikrarlý olmasý bekleniyor. ABD ve Japonyadaki
ambalaj makineleri ekipman talebinin ise daha az

Farmasötik sektörü ve kiþisel bakým ürünleri

canlý olacaðý, ancak nispeten zayýf kazançlarla geçen

sektörünün 2010 yýlýna kadar ambalaj makinelerinde

bir dönemin ardýndan tekrar canlanacaðý ve Batý

en hýzlý büyüyen pazar olacaðý iddia ediliyor. Yine

Avrupadaki geliþmelerinin ise 2010 yýlýna kadar

de gýda sektörünün 2010 yýlýnda tüm ambalaj

hýzlanacaðý tahmin ediliyor.

makinesi talebinin beþte ikisinden fazlasýný elinde
tutarak en büyük son tek kullanýcý olarak kalacaðý
tahmininde bulunuluyor.
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Genel olarak elveriþli ekonomik koþullar ve artan
gelir düzeylerinin de artýþlara katkýda bulunarak,

Ürün karýný arttýran etiketleme ve kodlama ekipmaný

alanlarýnýn sayýsýný arttýran teknolojik geliþmeler

programlarýndaki 250 mllik karton kutulardan plastik

Etiketlerin yoðun olarak kullanýldýðý dayanýklý olmayan

sayesinde ortalamanýn üzerinde bir hýzla artacaðý

þiþelere geçiþin ardýndan, tek kullanýmlýk plastik süt

mallarýn artan tüketimiyle, ABD Savunma Bakanlýðý

bekleniyor.

þiþelerinde de büyüme beklenmektedir.

radyo frekansý ile tanýmlama (RFID) etiketlerinin

2010 yýlýna kadar ambalajda plastik malzemelerin kullanýmý

Süt ürünleri pazarý kaðýt esaslý ambalaj sektörüne umut

zorunlu kullanýmý ve nakliyecilerin güvenlik ve emniyet

artacak

veriyor

nedenleriyle ve ayrýca sahtecilikle mücadeleye yardým

Plastik ile kaðýdýn ambalaj malzemesi olarak rekabet

Kâðýt esaslý ambalajlarda plastik akýný nedeniyle,

etmek için ürünleri doðru olarak takip etme ihtiyacýnýn

ettiði, belirlenen uygulamalarda, plastiðin pazar payýný

çoðu rekabet halindeki pazarlarda 2010 yýlýna kadar

artmasýyla beraber, etiketleme ve kodlama ekipmanýnýn

2010 yýlýnda % 53 arttýrmasý bekleniyor. Bu yüzde

daha az geliþmeler yaþanacaðý veya düþüþün devam

2010 yýlýna kadar bütün önemli ürün kategorileri

plastiðin payýný olduðundan az gösteriyor çünkü

edeceði tahmin ediliyor.

arasýnda en yüksek artýþý kaydetmesi bekleniyor.

hafifliði nedeniyle birçok uygulamada plastik, kaðýt-

En sýk kullanýlan ambalaj makinelerinden olan

kartona göre daha az kullanýlýyor. Plastiðin pazar

Ancak, organik sütün de bir büyüme alaný haline

dolum makinelerine ve þekillendirme / doldurma /

payýnýn geçen on yýldakine göre daha yavaþ artacaðý

gelmesiyle gýda hizmetinde, süt ürünlerinde ve soya

kapatma makinelerine olan talebin de, yeni nesil

çünkü bazý ambalaj uygulamalarýnýn plastiðin pazar

sütü uygulamalarýnda ortalamanýn üzerinde artýþlar

makinelerin verimliliðini ve esnekliðini artýran, makine

payý bakýmýndan yeterince olgunlaþtýðý düþünülüyor.

yaþanabilir. Gýda servis sektörünün de gelir artýþýndan

yenileme satýþlarýný ve bu ekipmanýn uygulama

Bununla beraber, raf ömrünü uzatan ve

ve karton ve kaðýt esaslý ürünlere yönelik talebin

ve Wal-Mart gibi büyük alýcýlarýn tedarikçileri tarafýndan

dayanýklýlýðý arttýran malzeme iyileþtirmeleri, azalan

yaygýnlaþmasýndan destek alabilir.

malzeme ihtiyacý ve tekrar kapanabilirlik gibi kullaným
özellikleriyle birleþerek plastik ambalajlar için imkânlar
yaratýlmaya devam edilecek.

Kâðýdýn kullanýldýðý süt ürünleri piyasalarýnýn
çoðu doymuþ olmakla beraber, yaðý azaltýlmýþ ve
küçük boyutlu olanlar baþta olmak üzere, yeni

Ýçecek, gýda ve deterjan ambalajlarý

dondurma ürünlerine yönelik talebin artmasýyla

Harcanabilir kiþisel gelir seviyesinin ve imalat

birlikte katlanabilir karton ambalaj imkanlarýnýn

faaliyetinin artacaðý yönündeki tahminlerin yanýnda,

artmasý bekleniyor. Soyalý içeceklerin sürekli olarak

plastiðin kaðýda göre uygun olan maliyeti ve

ana piyasaya sürülmesi ve doðal imaj saðlamada

performans avantajý da bu geliþmelere destek olacak

karton kutularýn genel olarak tercih edilmesi nedeniyle

gibi görünüyor. Pazar payýndaki en hýzlý artýþýn soya

soyalý içecek ambalajýnda kâðýt esaslý malzemelerin

ve diðer süt ürünü olmayan içecekler ile evcil hayvan

kullanýlmasý beklenmektedir.

besinlerinde görülmesi ve donmuþ gýda, meyve sularý
ve deterjan piyasalarýnda da tatminkâr artýþlarýn
olmasý bekleniyor.
Geliþmiþ ülkelerin birçoðunda, hýzlý servis hizmeti
veren restoranlarda ve okullarýn öðle yemeði
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Araþtýrma
Hazýrlayan: Ebru KOCAMANLAR, ASD Araþtýrma Asistaný

Elektronik Ticaret ve B2B Kavramý
Son çeyrek yüzyýlda teknolojide yaþanan hýzlý deðiþim
ve geliþimler sadece günlük iþlemleri deðil iþ yaþamý
ve ekonomik faaliyetlerle ilgili tüm alanlarý da
etkilemektedir. Teknolojinin getirdiði bu yenilikler
bizi elektronik ticaret, elektronik iþ, þirketler arasý
elektronik ticaret (business to business - B2B),
þirket tüketici arasý elektronik ticaret (business to
customer - B2C) gibi kavramlar ile tanýþtýrmaktadýr.
Elektronik ticaret araçlarýný, birbiriyle ticaret
yapanlarýn ticari iþlemlerini kolaylaþtýran her türlü
teknolojik ürünler olarak düþünebiliriz. Bu elektronik
ticaret araçlarýný telefon, faks, televizyon, elektronik
ödeme ve para transfer sistemleri, elektronik veri
deðiþimi ( Electronic Data Interchange  EDI ), internet,
intranet, wap olarak sýralayabiliriz.
WTO (Dünya Ticaret Organizasyonu)nun açýkladýðý
e-ticaret tanýmýna bakýldýðýnda, mal ve hizmetlerin
üretim, reklâm, satýþ ve daðýtýmlarýnýn
telekomünikasyon aðlarý üzerinden yapýlmasý olarak
açýklandýðý görülmektedir. Elektronik ticaret, her
türlü bilgisayar aðlarý üzerinden, ürün tasarýmý,
üretilmesi, tanýtýmýn yapýlmasý, ticari muameleler
hesaplarýn ödenmesi ile ilgili tüm etkinlikleri
kapsamaktadýr.
Internet ve web teknolojilerinin artmasý yeni
hizmetlerin doðmasýný, tedarikçi ile olan iliþkilerin
iyileþmesini, depo kontrollerinin geliþmesini, müþteri
faaliyetlerinin daha iyi koordine edilmesini, müþteri
ve market analizlerinin kolaylaþmasýný, müþteri
servislerinin geliþtirilmesini ve rekabet avantajlarýnýn
artmasýný saðlamaktadýr.
E-ticaret kapsam olarak 2 farklý pazara ayrýlýr.
Bunlarý B2B (Business to business-Þirketler arasý eticaret) ve B2C (Business to customer- Þirket tüketici
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arasý e-ticaret) pazarlarý olarak belirtebiliriz.
Þirketler Arasý (B2B- Business To Business) Elektronik
Ticaret: En yaygýn kullanýlan elektronik ticaret þeklidir.
Þirket içi veya þirketler arasý yapýlan bu tür ticaret
1960'larýn baþýndan beri kullanýlmaktadýr. Elektronik
Veri Deðiþimi (Electronik Data Interchange) olarak
da adlandýrýlýr. Firmalarýn elektronik ortamda tedarikçiye
sipariþ vermesi, faturalarýný temin etmesi ve bedellerini
ödemesi bu bölümde deðerlendirilmektedir.
Þirket-Tüketici Arasý Elektronik Ticaret: Son yýllardaki
web ve wap teknolojilerindeki geliþmelerle ortaya
çýkmýþ yeni bir tür alýþveriþ ortamýdýr. Elektronik
ticaretin en çok bilinen türüdür. Sanal maðaza
uygulamalarý ile internette firmalar elektronik ortamda;
bilgisayardan otomobile, kitaptan pizzaya birçok
ürünün doðrudan tüketiciye satýþýný yapmaya
baþlamýþtýr.
Genel anlamda e-ticaret, tanýnma açýsýndan B2C
pazarý olarak daha çok bilinmektedir. Bunda temel
etken, son kullanýcýya yani müþteriye yönelik olmasýdýr.
Oysa B2B pazarý daha dar bir kesime seslenmesine
raðmen, hem iþ yapan firmalar arasý iþlem yükü hem
de özel iþlerlik açýsýndan B2C´ ye göre daha etkin,
kapsamlý ve teknik bir yapýya sahiptir. 2000 yýlýndaki
Amerika Ticaret raporuna göre yapýlan elektronik
ticaretin %94ü B2B olarak gerçekleþmektedir.
Türkiyede ise bu oran % 99lara ulaþmaktadýr. Bu
anlamda B2B çok daha sektörel bir aðý simgeleyen
bir kavramdýr.
Elektronik ticaret adaptasyonu sadece teknolojik
bir karar deðildir. Ayný zamanda bir stratejik iþ
kararýdýr ve resmi bir plan yapmak gereklidir. B2B

elektronik ticaret genellikle firmanýn satýn alma,
daðýtým, lojistik, pazarlama ve üretim gibi birçok
farklý departmanýný etkilemektedir. Bu yüzden,
elektronik ticaret faaliyetleri fonksiyonel yöneticiler
tarafýndan desteklenmelidir. Bu tür destekler olmadan
yönetilen iþ süreçlerinde zorluklar yaþanmaktadýr.
Organizasyonda çalýþan her bireyin bu internet
sistemine alýþmasý gerekmektedir. Eðer çalýþanlar bu
sistemin içine dâhil olmak istemezler ise proje
baþarýsýz olmaya mahkûmdur. Bu yüzden doðru
kullanýcýlarý tanýmlamak ve onlarý projenin
baþlangýcýndan içine dâhil etmek gerekmektedir.
B2B e-ticaretin avantajlarý þöyle sýralanabilir:
 Herhangi bir aracýya gerek kalmadan bilgiye ve
ürüne ulaþma þansý
 Müþteri taleplerinden daha çabuk haber alma ve
deðerlendirme olanaðý
 Tedarikçi seçiminde daha geniþ seçenekler ve
tercihler elde etme avantajý
 Ürünlerin pazara sunumu ve takibinin kolaylaþmasý
 Bürokratik iþlemlerin azalmasý hatta bazý iþlemlerde
ortadan kalkmasý
 Sadece yerel pazardaki tedarikçileri ya da ürettiðiniz
ürünü talep edecek diðer firmalarý deðil, yurtdýþýndaki
tedarikçi ya da müþterileri kolaylýkla bulma olanaðýna
kavuþma
 Stok takibinde kolaylýk, stok devir hýzýnda artýþ.
 Satýn alma maliyetlerinde düþüþ
 Müþteri memnuniyetinde artýþ
 Firma içi verimlilik ve iþlerin kontrolü, denetlenmesi
konularýnda etkinliðin artýþý

B2B elektronik ticaret gittikçe araþtýrmacýlar
tarafýndan önem kazanan bir konu olmasýna raðmen
literatürde B2B elektronik ticaret yönetim mekanizmasý
ve iþ uygulamalarý alanýnda oldukça kýsýtlý bilgiler
bulunabilmektedir.
Singapurda yapýlan araþtýrmalarda, B2B elektronik
ticarette en önemli sorunun bu sistemin yararlarýnýn
ölçülmesindeki zorluklar olduðu ortaya çýkmýþtýr.
Þirketlerdeki üst düzey yönetim genellikle yapýlan
yatýrýmlardan kýsa zamanda elle tutulur, somut
yararlar beklemektedir. Amerikada bu kýsýtlayýcý
durum gözlenmemektedir. Elektronik ticaret yatýrýmý
çok önemlidir ve finansal bir karardýr, elle tutulur
geri dönüþleri birkaç yýldan fazla sürmektedir. Bu
süreç de kýsa bir zaman dilimi deðildir. Bu yüzden
firmalarýn üst düzey yönetimindeki kiþiler e-ticarete
yapýlan yatýrýmýn geri dönüþlerini kýsa bir zamanda
beklememelidir. Uzun zamanda getireceði büyük
faydalar göz önüne alýnarak yatýrýmlar yapýlmalýdýr.
B2B elektronik ticarette diðer bir sorun da
þirketlerin ortak sistemlerini tedarikçilere ve
müþterilerine kullanma hakkýný vermekten
korkmalarýdýr. Bu durum Amerikada geçerli olmasa
bile Singapur gibi aile þirketleri çoðunlukta olan
ülkelerde B2B ticaretin geliþmesinde oldukça
engelleyici bir faktördür. B2B elektronik ticarette
baþarýlý olmak için, ortaklara güven en önemli
faktördür. Elektronik çaða ayak uydurmak ve rekabeti
sürdürülebilir kýlmak için þirketler, kendi bilgisayar
sistemlerinde bulunan bilgileri paylaþýma açmalý,
elektronik ortamda evrak alýþ-veriþi yapabilmeli,
iþlerini yürütmek için gerekiyorsa web sitelerinden
satýþ veya internet üzerinden satýn alma iþlemlerini
gerçekleþtirmelidir.
Web Sitelerinde Müþterilerin Dikkat Ettiði Kriterler
Birçok kiþi tarafýndan öngörülen görüþ, elektronik
ticaret ve reklâm giderlerinin B2Bde B2Cye göre
önümüzdeki 5 yýl içinde daha hýzlý geliþeceði
yönündedir. Bilindiði gibi bu iki olgu arasýnda pek
çok farklýlýklar bulunmasýna raðmen reklâm hedefleri
ve satýþ süreçleri açýsýndan B2B ve B2C ayný özellikler
göstermektedir.
B2B ve B2C alanýnda kendi müþterileri ile iletiþim
kurabilmek ve satýþ kanalý olarak kullanýlmak üzere
dünya çapýnda yeni web kanallarý açýlmýþtýr. Bir
þirketin web sitesi genellikle þirket ve ürünlerin
açýklayýcý bilgilerini saðlamak amacýyla ve çoðu zaman
da ticaret etmeye arabuluculuk etmek için kullanýlýr.
Þirket web sitelerinin önemi satýþa giden yoldaki
son baðlantý olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Firma
reklâm bütçesinin etkililiði, firma web sitesinin
ziyaretçisini müþteriye çevirebilme yeteneðine baðlýdýr.
Bununla birlikte, önemli yönetim konularýndan biri
de web sitesi ziyaretçilerinin dikkatle önemsedikleri
faktörleri belirlemek, ölçmek ve izlemektir.
Web sitesi ziyaretçilerinin önemsedikleri faktörleri

belirlemek ayrýca web sitesini satýn almak için
kullananlar ile satýn almak için kullanmayanlar
arasýndaki farklýlýklarý bilmek için araþtýrmalar
yapýlmýþtýr. Yapýlan bu araþtýrmalarda B2B web siteleri
firma ile firma görünüþü, müþteriler ve paydaþlar
arasýnda bir ara yüz olarak görülmektedir.
Web sitesi tasarýmýnda önemi öne çýkan 7 kriter
tanýmlanmaktadýr. Bunlar þöyle sýralanabilir: Kiþilik
kazandýrma, etkileþim, bilgi vericilik, organizasyon,
gizlilik /güvenlik, eðlence, ulaþýlabilirlik.
1.Kiþilik Kazandýrma:
Bir web sitesinin içeriðindeki kiþilik kazandýrma her
ziyaretçiye özel, kiþisel iþlem yapmayý içermektedir.
Bu kiþiselleþtirme iki þekilde gerçekleþebilir. Birincisi
siteyi ziyaret edenleri tekrar siteye giriþ yaptýðýnda
tanýmaktýr. Ve bunu genellikle kullanýcý adý ve þifre
kullanýmý yardýmýyla gerçekleþtirirler. Ýkincisi ise
uyarlanabilen bir site olmasýdýr. Bu durum siteye
giren kiþinin geniþ yetkiler ile istediði bilgilere
ulaþabilmesini saðlamaktadýr. Sonuç olarak siteye
giren kiþi daha ilgili ve amacýna uygun haberlere,
bilgilere ve reklâmlara ulaþabilmektedir. Bu tür
ziyaretler çoðaldýkça ziyaretçilerin tecrübesi ve
etkinlikleri artmaktadýr.
Belirgin öncelikler yöntemi ziyaretçilerin görmek
istedikleri bilgilere ulaþmasýna ve gösterilen bilgileri
görmesine izin vermektedir. Belirgin kiþileþtirme
birçok büyük web sitesi tarafýndan kullanýlmaktadýr.
Bunlardan en önemlileri olarak yahoo, msn, Amazon,
Walmart örnek verilebilir.
Dolaylý öncelikler yöntemi ile kiþileþtirme
genellikle farklý bilgilerin farklý ziyaretçilere ayný web
sitesinde hizmet verilmesi ile gerçekleþtirilmektedir.
Kiþileþtirme sayesinde istenmeyen bilgiler ve ürün
seçimleri engellenmiþ olur. Ayrýca ziyaretçilerin
istenilen bilgiye daha az çaba harcayarak ulaþmasý
saðlanýr. Tüm bu faktörlerden dolayý kiþileþtirme
web sitesi tasarýmýnda önemli bir faktördür.

2.Etkileþim:
Etkileþim; web sitesini ziyaret edenlerin kiþisel
bilgilerini toplama ve hatýrlama yetisine sahip olmayý
ifade eder. Genellikle, etkileþim müþterilere geleneksel
pasif rollerinden ötede aktif alýcý, pazar iletiþimi
sunmakta ve daha geniþ yetkiler vererek bilgi
araþtýrmasý yapmasýna ve pazar sürecinde aktif
katýlýmcý olmasýna izin vermektedir. Birçok etkileþim
hususu þirket ile müþteri arasýndaki diyaloglarý içerir,
son zamanlarda yapýlan araþtýrmalar göstermiþtir ki
þirket etkileþimi web sitesi ile müþteriler arasýnda
önemlidir. Web sitelerinin etkileþim seviyesi siteye
bakmak için gelen ziyaretçileri alýcý konumuna
çevirmek için fýrsat yaratabilecek bir özelliktir. Web
sitesinde etkileþimin birçok çeþidi vardýr. Örneðin,
müþteri destek faaliyetleri ( sipariþ izleme, geri
bildirim hakký), pazar araþtýrma faaliyetleri (ürün
araþtýrmalarý), kiþisel seçim yardýmcýlarý ( anahtar
sözcükle arama), reklam, promosyon faaliyetleri (
bahis, multimedya gösterileri, kullanýcý gruplarý) ve
eðlence faaliyetleri (oyun oynama) gibi bir çok çeþit
vardýr.
3.Bilgi vericilik:
Pazarlama uzmanlarý ve akademik araþtýrmacýlara
göre web sitelerinin öncelikli amacý bilgiyi müþteriler
ve paydaþlarla paylaþabilmektir. Yöneticilere göre
müþteriler bilginin çok önemli bir nitelik olduðunu
düþünmektedirler. Sonuç olarak, bir web sitesi için
ziyaretçilere deðerli bir þey ile iletiþim kuruyormuþ
gibi hissettirmek önemlidir.
Etkileþim ve bilgi vericilik birbirine benzer
gözükse de, etkileþim bir web sitesindeki bilgilerin
bulunabilir olmasýný saðlarken, bilgi vericilik web
sitesindeki sabit bilgilerin var olmasýdýr. Ayrýca,
etkileþim müþteri araþtýrmalarýnda harcanan masrafý
etkili bilgi eriþimi sayesinde düþürmektedir.
4.Organizasyon:
Çoðu web sitesi tasarýmcýsý web sitesinde birçok
bilginin bulunmasýnýn o bilginin düzenli ve kolay
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Araþtýrma
anlaþýlýr olmadýktan sonra çok önemli olmadýðý
konusunda hemfikirdir.
Organizasyon, web sitesinin içeriðini, içerdiði bilgiyi,
grafikleri düzenlemek, ziyaretçinin ihtiyacý olan bilgiye
kolay ulaþabilmesini saðlamak anlamýndadýr. Sonuç
olarak, iyi organize olmuþ bir web sitesi kolay anlaþýlan
ve kullanýcý tarafýndan dostça algýlanan web sitesidir.
5.Gizlilik ve Güvenlik:
Gizlilik ve güvenlik web sitelerini kullanan kullanýcýlar
için önemli bir özelliktir. Amerikada yapýlan bir
araþtýrmaya göre Amerikan internet kullanýcýlarýnýn
en çok dikkat ettiði þey, web sitelerinin kiþisel bilgileri
nasýl topladýklarý, kullandýklarý ve paylaþtýklarýdýr.
Güvenlik konularýnýn web sitesi ile müþteriler arasýnda
paylaþýlmasý, web sitelerinin güvenlikle ilgili konularý
teknik açýdan dikkatle çözmeye sevk etmektedir.
6.Eðlence:
Birçok araþtýrmacý web sitelerinin etkinliðinin
ziyaretçilerin web sitesinde iken dikkatini eðlenceli,
ilginç þeylerle çekmeye dayandýðýný belirtmektedir.
Ayrýca, ilginç temalarýn, gösteriþli grafiklerin
kullanýlmasý ya da çekici web sitesi tasarýmlarýnýn
da web sitesinin eðlenceli olarak algýlanmasýnda
büyük katkýsý vardýr. Yapýlan araþtýrmalara göre B2C
web sitelerinde eðlence faktörü oldukça önemlidir.
7.Ulaþýlabilirlik:
Ulaþýlabilirlik, web sitesini ziyaret edenlerin ihtiyaçlarýna
kolay ulaþmalarý anlamýndadýr. Bilgiye çabuk
ulaþabilmek, web sitesinden yüklenen bilginin uzun
zaman almamasý önemlidir. Bir sayfanýn uzun sürede
yüklenmesi, kapasite zorlamalarý kullanýcýyý hayal
kýrýklýðýna uðratýr ve negatif tanýtýma neden olur.
Þekil 1de gösterildiði gibi faktörler önem sýrasýna
göre sýralanmýþtýr. Bu sýralamada organizasyon en
önemli faktör çýkmýþtýr. 2. en önemli faktör grubu
ise satýn alma iþlemleri ile ilgili olmayan etkileþim
ve gizlilik/güvenlik faktörleridir. Bilgi vericilik faktörü
ise üçüncü önemli faktördür ve bunu satýn alma
iþlemleri ile ilgili olan etkileþim ve kiþileþtirme faktörü
izlemektedir. En az önemliliði olan faktör ise eðlencedir.

Þekil 1. Her bir faktörün ortalama önemi
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Bu çalýþmada web sitesi kullanýcýlarý web sitesini
öncelikle satýn almak için kullananlar ile satýn almak
için kullanmayanlar olarak ikiye ayrýlmaktadýr. Test
sonuçlarýna göre her iki grupta da organizasyon en
önemli faktör ve eðlence en az öneme sahip faktör
olarak bulunmuþtur. Þekil 2de görüldüðü gibi ortalama
önem seviyesine bakacak olursak organizasyon ve
bilgi vericilik faktörlerinde her iki grup için farklýlýk
yok gibidir. Diðer beþ faktör de ise ortalama önem
oranlarý web sitesini öncelikli olarak satýn alma için
kullananlarda daha yüksek çýkmaktadýr. Þaþýrtýcý
olarak görülmektedir ki, web sitesini öncelikli olarak
kullananlar için gizlilik/güvenlik ve alým satýmla ilgili
etkileþim ikinci ve dördüncü önem sýrasýnda yer
almaktadýr. Ayrýca web sitesini öncelikli olarak satýn
almak için kullananlar ile kullanmayanlar arasýnda
kiþileþtirme ve alým satým iþlemleri ile ilgili olmayan
etkileþim faktör oranlarýnda oldukça farklýlýklar fardýr.
Bu farklýlýklarý þekil 2de gösterilmektedir

her iki grup için de en az önemli faktör olmasýdýr.
Ýnternetin hýzla yaygýnlaþmasý, elektronik ticareti,
ticari iþlemlerin yürütülmesinde yeni ve çok etkin
bir araç haline getirmiþtir. Yeni ekonominin ortaya
çýkýþýyla dünya ekonomisindeki rekabet gözle görülür
biçimde artmýþtýr. Geleneksel pazarlama yöntemlerine,
internet olanaklarýný da ekleyen kuruluþlar, sadece
belirli bir kitleye satýþ yapabilmenin ötesine geçip,
üretkenliði ve yaratýcýlýðý arttýran küresel e-ticaret
baðlantýlarý kurma þansýný elde etmektedir. Bu
baðlamda, B2B elektronik ticarette iyi bir iþlem hacmi
saðlayabilmek için yukarýdaki kriterlere dikkat etmek
gerekmektedir.

Þekil 2. Faktörlerin web kullanýcý faaliyetlerine dayanarak ortalama önemi

Sonuç olarak, web sitesini öncelikli olarak satýn
almak için kullananlar ile kullanmayanlarýn
önemsedikleri faktörlerde farklýlýklar bulunmaktadýr.
Her iki grupta da en önemli faktör organizasyondur.
Sonuçlara göre, satýn almak için web sitesini
kullananlar için yöneticiler satýn alma ile ilgili olan
faktörlere ( gizlilik/güven, etkileþim) daha önem
vermelidirler. Web sitesinin tecrübesini geliþtirmesi
açýsýndan, satýn almayanlar için satýn alma ile ilgili
olmayan etkileþime, kiþileþtirmeye ve ürünle ilgili
olan bilgilere daha çok önem verilmelidir. Bu bulgulara
göre, bir web sitesi tasarýmýnýn davranýþsal bölümlere
ayrýlmasý yararlý olacaktýr.
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Eðer önceki araþtýrmalardan yararlanarak ya da
sorular sorarak web sitesini ziyaret edenlerin
tanýmlanmasý mümkün olursa, web sitesi tasarýmýnýn
farklý gruplar için deðiþik beðeniler saðlamasýnda
yararlý olacaktýr. Ýlgi çekici olan diðer bir nokta ise,
eðlence faktörünün B2C web sitelerinin etkili olmasýnda
çok önemli olmasýna raðmen B2B web sitelerinde
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