Dosya
Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar, ASD Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý

Ambalaj ve Fonksiyonlarý

Ambalajý ürünlerin; koruma, saklama, nakliye,
daðýtým, depolama, satýþ, iletiþim, bilgilendirme,
sergileme ve kullaným amacýyla hazýrlanmasý
için kullanýlan koordine edilmiþ bir sistem
olarak tanýmlamak mümkündür.Ambalajýn tüm
bu iþlevleri göz önüne alýndýðýnda çok disiplinli
bir yapýya sahip olduðu görülmektedir. Bu
baðlamda, ambalaj konusuna tam olarak
hâkim olabilmek için hem pazarlama hem de
teknik gereksinimleri içeren temel bilgi
seviyesine sahip olmak gerekmektedir.
Ambalajý daha iyi anlamamýz için kullaným
amaçlarýna göre üç kategoride inceleyebiliriz..
Birinci kategori, birincil ya da satýþ amaçlý
ambalajlardýr. Bu kategorideki ambalajlar,
ürünle doðrudan temas halinde olan ambalajý
ve satýþ birimini tamamlamak için gereken
diðer ambalajlarý içermektedir. Bu tür
ambalajlara, gazlý veya gazsýz içeceklerin içine
konduðu þiþe veya kutular örnek verilebilir.
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Ýkinci kategori ise ikincil ya da grup halindeki
ambalajlardýr. Birincil ambalajý koruyan ve
ürün kullanýlacaðý zaman atýlan materyallerdir.
Satýþ ortamýnda kolay taþýma uygulamalarý
için satýþ birimlerini derlemek amacýyla
kullanýlan ambalajlardýr. Ýçecek þiþe ya da
kutularýný dörtlü ya da altýlý gibi gruplar
halinde baðlayan düzenek veya kutular bu
tür ambalajlara örnek olarak verilebilir.
Üçüncü ve son kategori, üçüncül ya da
nakliye ambalajlarýdýr. Taþýma ya da nakliye
esnasýnda oluþabilecek fiziksel hasarlarý
önlemek için bir dizi satýþ biriminin ya da
ikincil birleþtirmelerin taþýnmasýný veya
nakliyesini kolaylaþtýrmak amacýyla kullanýlýrlar.

yakýndan ilgili bir faaliyet olup, aslýnda geçmiþi
insanlýðýn baþlangýcýna kadar uzanmaktadýr.
Ýnsanlýðýn baþlangýcýndan itibaren toplumda
sürekli bir deðiþim söz konusudur. Dolayýsý
ile ambalajlar da insan gereksinimleri
doðrultusunda geliþim ve deðiþimler
göstermiþtir. Toplumsal geliþimin herhangi
bir aþamasýndaki ambalajlama uygulamasýnýn
yapýsý, derecesi ve miktarý, o toplumun
gereksinimlerini, kültürel tarzýný, malzeme
temin imkânlarýný ve teknolojisini
yansýtmaktadýr.

Ambalajýn tarihini inceleyecek olursak yakýn
geçmiþte ortaya çýkmýþ bir olgu olmadýðýný
görürüz. Ambalajlar, toplumsal geliþimle

Ambalajýn Koruyuculuk Fonksiyonu
Ambalajýn esas iþlevlerinden biri içindeki
ürünü daima koruma imkânýna sahip olmasýdýr.

Ambalajýn fonksiyonlarý; toplumlarýn
geliþmesiyle, ihtiyaçlarýn doðmasýyla ve
teknolojinin ilerlemesiyle birlikte deðiþimler
göstermektedir. Buna raðmen genel hatlarýyla
ambalajýn fonksiyonlarýný þu baþlýklar altýnda
sýralayabiliriz;
1. Koruyuculuk Fonksiyonu
2. Kolaylýk Fonksiyonu
3. Fiyat Ayarlama Fonksiyonu
4. Bilgi Verme ve Ýletiþim Fonksiyonu
5. Görsel Fonksiyonlarý

Ambalaj, ürünü üretim hattýný terk etmesinden
itibaren içinde bulundurarak tüketiciye kadar
ulaþtýrma iþlevini gerçekleþtirmektedir. Bu
süre zarfýnda ambalaj; içindeki ürünü veya
maddeyi, ürünün kabýný (kendini) ve ambalajla
temasa geçen kiþileri korumaktadýr.
Ambalajlar ürünü fiziksel ve mekanik
etkilere karþý koruduðu gibi kalite açýsýndan
da korumaktadýr. Kalite korumasý raf ömrü
boyunca ürünün saðlam, kullanýlabilir halde
korunmasýný saðlama, nem ve atmosferik
etkilerden koruma, bozulmalarý ve fiziksel
kayýplarý önleme, koku kaybý/geçirgenliðini
önleme, ýþýk geçirmezliði, mikrobiyolojik
koruma, gereken hava boþluðunu bulundurma
ya da vakum özelliði saðlama olarak
tanýmlanabilir. Böylece ürünün kalitesini
saðlayan ambalaj, raf ömrünü ve son kullanma
tarihini makul ölçüde uzatýr. Daðýtýmdan
kaynaklanan hasarlarý ve fireleri azaltýr. Maliyet
kayýplarýný önlenmiþ ve ürün güvenliðini
saðlanmýþ olur. Ürünün saðlam ve temiz
olarak tüketiciye ulaþtýrýlmasýný saðlayan
koruma fonksiyonu, ambalajlama teknolojilerinin de geliþmesiyle daha etkin olarak
uygulanmaya baþlamýþtýr. Böylece ürünün
deðeri üretim sürecinden çýkýp tüketiciye
ulaþýncaya kadar korunur.
Ambalajýn Kolaylýk Fonksiyonu
Ambalajýn kolaylýk fonksiyonu, kullaným
kolaylýðý, kaba uygun ölçüde ürün
doldurabilme, ürünü kolay boþaltabilme, açma,
kapama, taþýma, rafa yerleþtirme, depolama
gibi kolaylýklarý kapsamaktadýr. Ayrýca çeþitli
ölçülerde satýþ yapabilmek için ambalaj
boyutunda yapýlan deðiþiklikler, porsiyonlara
ayýrabilme kolaylýðý, ürünü saðlýklý/kullanýlabilir
tutma kolaylýðý da ürün ambalajý için pazarlama
açýsýndan önemli özelliklerdir.
Günümüzde modern ambalaj uygulamalarý,
yalnýz içindeki ürünü korumaya yönelik
uygulama düþüncesine dayanmamaktadýr.
Koruma iþlevi yanýnda kullaným kolaylýðý
saðlayan iþlevler de firmalar için tüketici göz
önünde olumlu imaj yaratmaktadýr. Kadýn
nüfusunun önemli bir kýsmýnýn iþ hayatýna
atýlmasý ve þehirleþme eðiliminin de etkisi ile
ambalajýn kolaylýk fonksiyonu giderek önem
kazanmaktadýr.
Ýngilterede yapýlan bir araþtýrmaya göre,

zaman kýsýtý olan tüketiciler ambalajlarda en
çok kolaylýk fonksiyonunu aramaktadýr. Zaman
kýsýtý olan tüketiciler öðle yemeklerini çalýþma
masalarýnda ya da hareket halindeyken yemek
ve hatta yemek yerken ayný zamanda araç
kullanmak istemektedirler. Bu durumda
tüketiciler atýþtýrmalýk yiyecekler ve onlara
uygun kolay açýlýp kapanabilen, kolay
taþýnabilen yani kullanýmý kolay ambalajlarý
tercih etmektedirler.

Ýlk bakýþta küçük birer ayrýntý ve hatta bazen
üreticiler tarafýndan ekstra maliyet olarak
deðerlendirilen kolaylýk unsuru, doðrudan
tüketiciye hitap ettiðinden satýn alma
tercihlerini çok kýsa sürede ve fark edilir bir
þekilde etkilemektedir. Ambalajýn kolaylýk
fonksiyonunu üç aþamada incelemek
mümkündür.
A. Taþýma Kolaylýðý
Günümüz rekabet ortamýnda ambalaj, taþýma
ve depolama açýsýndan; toptancý, perakendeci
ve diðer alýcýlarýn ihtiyaçlarýný karþýlarken ayný
zamanda kolaylýklar da sunmalýdýr. Özellikle
büyük partiler halinde sevkiyata sahip olan,
pratik imkanlar yanýnda esaslý ölçüde
ekonomik imkanlar da yaratan ambalajlar
günümüzde tercih edilmektedir. Örneðin,
yuvarlak þekle sahip ambalajlar dikdörtgen
þekle sahip olanlara oranla sevkiyat ve
depolama sýrasýnda oldukça fazla
kullanýlamayan boþ hacimler yaratmaktadýr.
Bu durum istenmeyen bir özelliktir ve
maliyetleri arttýrýr.

Taþýma ve depolama iþlevlerinin yaný sýra
ambalaj boyutlarýndaki yeni tasarýmlar da
ürünlerin ev içindeki kullanýmlarýnda kolaylýklar
saðlamaktadýr. Ambalajýn çok büyük veya çok
küçük ve biçimsiz olmasý yani kullaným
kolaylýðýnýn bulunmamasý tüketicinin satýn
alma davranýþýný negatif yönde etkilemektedir.
Çünkü tüketici ürünün depolanacaðý dolap
raflarýna sýðmayacaðýný düþündüðü bir ambalajý
satýn almada tereddüt yaþayacaktýr.
B. Açma Kapama Kolaylýðý
Günümüzde kapaklar sadece ürünü korumak
için deðil tüketici ihtiyaçlarýna cevap vermek
üzere düþünülen açma, kapama kolaylýðýný
sunmak için de tasarlanmaktadýr. Avrupada
giderek nüfusun yaþlanmasý ve 50 yaþ üstü
nüfusun genç nüfustan fazla olmasý
sonucunda yaþlýlara özel açma kolaylýðý
saðlayan ambalaj tasarýmlarý gittikçe
artmaktadýr. Belki de tüketicilerin birçoðu
için ambalajýn kolay açýlabilme özelliði büyük
ilgi alaný olmaktadýr. Bu durum þiþelerden,
kaðýt torbalara ve poþetlere kadar tüm ambalaj
çeþitleri için geçerlidir.

Genelde tüketici ambalajlarý makul bir süre
ürünün kalitesini korumak üzere bir kullanýmlýk
olarak tasarlanmaktadýr. Fakat son zamanlarda
perakendeciler ekonomik fayda saðlayan daha
büyük boyutlarda ambalajlar kullanma yoluna
gitmektedir. Tüketicilerin bir ürünü açtýklarý
anda tümünü tüketememesi ve tekrar
kullanmak istemesi çok doðaldýr. Bu amaçla
tasarlanan fermuarlý kapaklar, ürünlerin daha
etkili pazarlanmasýný saðlamaktadýr. Firmalar,
kolay açýlýr kapaklar, damlatmayan aðýzlý
kutular, sýkma tüpleri, huni aðýzlý ambalajlar,
mikrodalga fýrýnda kullanýlabilen donmuþ
gýda ürünü ambalajlarý gibi kullaným kolaylýðý
saðlayan ambalaj çeþitleri ile farklýlýk yaratarak
satýþ hacimlerini arttýrmaktadýrlar.
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Dosya
baþvurulan tutundurma þeklidir. Bu iki amaçla
yapýlýr:
a) Ambalaj eskimesi sonucunda deðiþim
yoluna gidilir. Bu yapýlýrken eski sadýk
müþterilerin nostaljik duygularýna dikkat
edilmelidir. Hýzlý tüketim mallarý sektöründe
rekabet yoðun olduðu için bu yöntem sýklýkla
uygulanmaktadýr.
b) Diðer bir uygulama ise ani fiyat düþmelerine
karþý bayilerin zarar görmemesi için yapýlan
bir uygulamadýr. Satýþlarda durgunluk çýktýðý
takdirde, son ilan edilen liste fiyatýndan stok
yapmýþ olan bayilerin ellerindeki eski yüksek
fiyatlý mallarýn satýþýnýn zarar görmemesi;
diðer üretici ve distribütörlerden gelecek
tepkileri hafifletmek üzere, geçici bir süre
için belli bir kota ölçüsünde bile olsa, sadece
ambalajý ve/veya markayý deðiþtirebilmektedir.
C. Depolama Kolaylýðý
Bir ürün ambalajýnýn kullaným amacýna ve
yerine uygun olarak tasarlanmasý gereklidir.
Depolama sorunu ile kullaným yerinde genellikle
de evlerde karþýlaþýlmaktadýr. Üreticiler
evlerdeki depolama imkânlarýnýn standart
boyutlarýna dikkat etmelidir. Örneðin,
buzdolabýnda saklanan meyve suyu
ambalajlarýnýn kolay depolamaya izin
vermeyecek þekillerde olmasý tüketiciler için
istenmeyen bir özelliktir. Bununla yanýnda,
yoðun rekabetin yaþandýðý perakende
maðazalarýnda ürünlerin raflardaki yerleþimi
çok önemlidir. Ürün ambalajlarý perakende
maðaza raflarýnýn depolama biçimine uygun
olarak tasarlanmalýdýr. Aksi takdirde, bu durum
tüketicilerin ürünü arayýp bulamamasýna ya
da ürünün raflarda düzgün durmamasýna
neden olmaktadýr. Ayrýca, ambalajýn taþýma
sýrasýnda, ürünün güvenliðini garanti edecek
biçimde dayanýklý olmasý, buna uygun
tasarlanmasý ve raf ömrünü uzun ve saðlýklý
kýlmasý da gerekmektedir.
Ambalaj fonksiyonlarýnýn tüketici satýn
alma davranýþlarýnda yarattýðý etki göz önüne
alýndýðýnda ambalajýn tasarým aþamasýnda
ürünün raflarda farklýlýk yaratabilmesi açýsýndan
kullaným kolaylýðý saðlamasýna bununla birlikte
ürüne çekicilik katmasýna dikkat edilmelidir.
Ambalajýn Fiyat Ayarlama Fonksiyonu
Fiyat, bir firmanýn satýþa sunduðu bir ürün
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veya hizmete, hedef tüketicinin ödemesini
istediði rekabetçi bedel olarak tanýmlanabilir.
Son yýllarda fiyatlandýrma; tüketici
memnuniyetinin, marka baðlýlýðýnýn ve ömür
boyu müþteri olma stratejisinin de bir öðesi
olmuþtur. Fiyat, satýn alma kararýnda etkinliði
yüksek olan unsurlardan bir tanesidir.
Tüketiciler satýn alacaklarý ürünlerin fiyatlarýný
dikkate alýr ve farklý markalara sahip ayný tip
ürünlerle fiyat karþýlaþtýrmasý yaparlar. Bu
açýdan fiyat, bir rekabet aracý olarak kullanýlýr.
Ambalajýn diðer fonksiyonlarý yanýnda,
ambalajýn büyüklüðünde yapýlan deðiþikliklerle
birlikte ürünün fiyatýný ayarlama fonksiyonu
da vardýr.
Fiyat ambalaj aracýlýðýyla þu biçimlerde
ayarlanabilir:
1. Ambalajý deðiþtirmeksizin içi azaltýlarak
2. Ambalaj büyütülüp birim fiyatý arttýrýlarak
3. Ambalaj küçültülüp birim fiyatý arttýrýlarak
4. Ambalaj büyültülüp birim fiyatý azaltýlarak
5. Ambalaj büyütülüp içindeki miktarý
azaltýlarak
6. Ambalaj miktarý ve fiyatý düþürülerek
7. Ürünün miktar ve kalitesini deðiþtirmeden
sadece ambalajý deðiþtirilerek
Fakat Batýda yapýlan araþtýrmalarda ambalaj
deðiþtirilmeksizin içi azaltýlarak yapýlan fiyat
ayarlamalarýnýn etik karþýlanmadýðý
görülmüþtür. Diðer bir yöntem olan ürünün
miktar ve kalitesini deðiþtirmeden sadece
ambalajýnýn deðiþtirilmesi yöntemi en çok

Ambalajýn Bilgi Verme ve Ýletiþim Fonksiyonu
Deðiþimin bu denli hýzlý, rekabetin bir o kadar
acýmasýz olduðu bir çevrede pazarlama aracý
olarak ambalajýn kullanýmý giderek artmaktadýr.
Çünkü ambalaj, ürünü koruma, saklama ve
sarma fonksiyonlarýnýn dýþýnda tüketici ile
ürün arasýndaki iletiþimi de saðlamaktadýr.
Yapýlan araþtýrmalarda tüketicilerin % 73ünün
satýn alma anýnda alacaklarý ürüne karar
verdikleri ve bu satýn alma kararýný sadece 7
saniye içinde gerçekleþtirdikleri görülmektedir.
Bunlar göz önüne alýndýðýnda raflarýn sessiz
satýcýsý olarak adlandýrýlan ambalajýn ne kadar
önemli bir pazarlama aracý olduðu
görülmektedir.
Tutundurma (reklam, motivasyon)
fonksiyonu, ürünün tekrar satýn alýnmasý için
özendirmeyi içermektedir. Bir ambalaj ürünü
korumanýn yaný sýra ürünün satýn alýnmasýný
veya tekrar satýn alýnmasýný da etkilemektedir.
Özellikle süpermarketlerin ve self-servis
maðazalarýnýn artmasý ambalaja bu fonksiyonu
yüklemektedir.

Yapýlan araþtýrmalarda marka iletiþim aracý
olarak ürün ambalajýnýn pazarlamada giderek
artan bir öneme sahip olduðu görülmektedir.
Geleneksel kitle iletiþim aracý olan reklamlar
yerine raflarda satýn almayý etkileyen, farklýlýk
yaratan ambalaja yapýlan yatýrýmlar artmakta
bu da ambalajýn büyüyen iletiþim kapasitesini
göstermektedir.
Çaðdaþ pazarlama iyi bir ürün geliþtirip,
uygun þekilde fiyatlandýrarak, hedef alýcýlara
uygun yerlerde sunmaktan öte, bu alýcýlarla
uygun bir iletiþim kurmayý da gerektirir.
Ambalaj üzerindeki tüm yazý ve resimler
tüketiciye o ürün imajýyla ilgili bir algý
saðlamak, ürün ile tüketici arasýndaki iletiþimi
kurmak için vardýr.
Bu iletiþimi doðru kurabilmek ambalajýn
üzerinde veya ürünün etiketinde yer alan
üretim ve tüketim tarihi, kalite, kullaným,
muhafaza ve geri dönüþüm bilgileri, çocuklara
ve çevreye yönelik olasý uyarýlar gibi bilgilerin
hedef tüketici ve ilgili pazar özelliklerine
uygun olmasý ile doðrudan ilgilidir. Ambalajdan
beklenen iletiþim görevleri birçok ayrýntýyý
da içinde barýndýrdýðý için belki de ambalaj
iþlevleri içinde anlaþýlmasý, ölçülmesi ve
uygulanmasý en karmaþýk olanýdýr.
Ambalajýn Görsel Fonksiyonlarý
Ambalajlanan ürünün tanýtýmýnýn etkin bir
þekilde yapýlabilmesi için bir ambalajdan,
potansiyel müþterinin ilgisini her seviyede
çekmesi beklenir. Ýyi bir ambalaj, bir imaja
sahip olmalýdýr. Burada iþ tasarýmcýya
düþmektedir. Tasarýmcý, iþini baþarýlý þekilde
yaptýðý takdirde ambalajýn imajý, hedeflenen
kitlenin ilgisini çekecektir.
Bir ambalaj, tek baþýna birçok kanaldan
iletiþim kurmaktadýr. Ambalajýn görsel
fonksiyonlarýný ele alýrsak ambalajýn üzerindeki
grafik tasarýmý, rengi, baskýsý ve ambalajýn
þekli ürün ile tüketici arasýndaki iletiþimi
saðlamada etkili unsurlardandýr.
A. Grafik Tasarým
Grafik tasarým, bir mesajý iletmek için metnin
ve görsellerin algýlanabilir ve görülebilir bir
düzlemde organize edilmesi olarak tanýmlanabilir. Ürün ambalajýnýn grafik tasarýmý o
ürünün kimliðini de belirlemektedir. Bu nedenle
ürünün grafik tasarýmý ve verdiði mesaj

ürünün tüketicilerle olan iletiþimi açýsýndan
oldukça önemlidir.
Ambalaj tasarýmý öðelerinin satýþ
noktalarýnda tüketicilerin dikkatini ve seçimini
ne yönde etkilediði akademik çalýþmalar
tarafýndan araþtýrýldýðýnda, ambalaj üzerindeki
resim öðesinin özel markalý ürünlerde
tüketicilerin dikkatini o ürüne çektiði ortaya
çýkmýþtýr. Batý Hindistanýn farklý bölgelerinde
yapýlan diðer bir araþtýrmada ise tüketicilerin
% 85,4ündeambalajýn çekicilik özelliðinin
satýn alma davranýþýný olumlu yönde etkilediði
görülmüþtür.
Ambalajýn ön yüzünde bulunan yazý, marka
ismi gibi sözel bileþenlerin ve marka logosu,
resim gibi görsel bileþenlerin tüketiciler
tarafýndan hatýrlanmasý bu sözel ve görsel
bileþenlerin ambalaj üzerindeki yeri ile de
etkilidir. Örneðin, ambalajýn üzerinde bulunan
sözel uyarýcý ambalajýn sað tarafýnda yer
alýyor ise ise hatýrlanma daha iyi
gerçekleþmektedir.
Bunun tam tersi de sözlü olmayan yani
görsel uyarýcýlar için geçerlidir. Görsel uyarýcýlar
(ürün resmi, logo vb.) ambalajýn sol tarafýnda
yer aldýðýnda daha iyi hatýrlanmaktadýr. Bu
da göstermektedir ki, tüketicilerin hatýrlamasýný maksimuma çýkarmak için ürün
fotoðrafý ve logo gibi görsel bileþenlerin
ambalaj üzerinde sol tarafta sözlü uyarýcýlarýn
ise sað tarafta yer almasý daha doðru olacaktýr.
Yukarýda bulunan ambalaj örneklerinden
yola çýkacak olursak, maymun karakterleri
ile marka bilinirliði yaratmayý baþaran PG Tips,
çay markasý ürün ambalajlarýnda maymun
resimleri kullanmaktadýr. Bu resimlerin çay
ambalajlarýnýn sol tarafýnda ve marka isminin
de ambalajýn sað tarafýnda bulunduðu ambalaj
örneði tüketicilerin aklýnda kalmasý açýsýndan
en doðru seçimdir.
Grafik tasarýmýnda dikkat edilmesi gereken
diðer bir nokta da yazý sitili ve büyüklüðüdür.
Ürün ambalajý üzerindeki yazýlar tüketicilerin
okuyabilecekleri büyüklükte olmalýdýr.
Ýngilterede yapýlan bir araþtýrmada, zaman
kýsýdý olan tüketiciler için, alýþveriþ esnasýnda
zaman kaybetmemek adýna, ürünlerin
kolaylýkla raflarda görülebilecek þekilde
tasarlanmýþ olmalarýnýn çok önemli olduðu
görülmüþtür.
Çekici grafikler tüketicileri satýn almaya

teþvik ederken, grafik tasarýmý zayýf olan
ürünler birçok tüketicinin satýn alma
davranýþýný olumsuz yönde etkiler. Farklý yeni
ambalajlar satýþ noktasýnda rakiplerinden
ayrýlarak tüketicilerin dikkatini çekmekte,
ambalajýn üzerindeki grafiklerin farklý
algýlanmasý ve konumlandýrýlmasý ürünlerin
tanýmlanmasý ve unutulmasý arasýnda farklýlýk
meydana getirebilmektedir.
B. Þekil
Ambalajýn görsel bir unsuru olan ambalaj
þeklinin de satýn alma davranýþýna etkisi
bulunmaktadýr. Yapýlan araþtýrmalarda
çocuklarýn farklý þekillerdeki ambalajlara sahip
ürünleri denemeyi seçtikleri görülmektedir.
Ayrýca, küçük ailelere sahip tüketiciler büyük
ambalajlarla ilgilenmemekte ve daha büyük
boyutlardaki ambalajlar onlara atýk hissi
vermektedir. Çalýþan bayanlar ve tek baþýna
yaþayan erkek tüketiciler için de küçük
ambalajlar daha kullanýþlý olmaktadýr. Giderek
ailelerin küçülmesi ve tek baþýna yaþayan
bireylerin sayýlarýndaki artýþ, ambalaj
boyutlarýnda deðiþikliðeneden olmaktadýr.
C. Renk
Ýnsan yaþamýnda renkler önemli bir rol
oynamaktadýr. Literatürde, insanlarýn
kendilerini, duygularýný ve dýþ dünyadaki
olaylara ve nesnelere karþý tutumlarýný ifade
etmesinde renkleri kullandýklarýna iþaret
edilmektedir. Kýsaca, ürünlerin pazardaki
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Dosya
Tasarýmlarda renk, marka ile birlikte
tüketicinin hafýzasýna yerleþmektedir. Bugün
dünya çapýndaki birçok ürün ile birlikte
hatýrlanan renkler mevcuttur. Örneðin, Kodak
ve Lipton-Sarý renk ile hatýrlanýrken, NiveaMavi/Beyaz,renk ile hatýrlanmaktadýr. Kýsaca
ambalajlarda, tasarým imajýný saðlamak, hedef
kitlenin ilgisini çekmek ve algýda seçicilik
saðlamak üzere doðru renklerin seçilmesinin
tüketicilerin üzerinde etkili olduðu söylenebilir.

baþarýsýnda, ürün ve ambalaj renkleri son
derece önemlidir.
Renk, bir gözlemcinin bir ambalaj üzerinde
dikkatini çeken ilk þeydir. Renkler, þekillerden
daha önce algýlanmakta fakat grafik ya da
metin içeriðine en son dikkat edilmektedir.
Aslýnda, renk öðesi, bir satýn alma kararýnýn
verilmesini saðlayan en önemli motivasyon
unsurlarýndan bir tanesidir.
2006 yýlýnda 46 tüketici üzerinde yapýlan
bir araþtýrmada, üç farklý kategorideki ürün
gösterilerek o ürünün ambalajýnýn nasýl
olmasýný bekledikleri sorulmuþ ve üst sýnýfa
ait yüksek fiyatlý ürünlerin genellikle soðuk,
koyu renklerde özellikle de siyah renkte
ambalajlara, kolay bulunur daha uygun fiyatlý
ürünlerin ise genellikle beyaz ve açýk renkte
ambalajlara sahip olmasý beklendiði
görülmüþtür.
Ayrýca renkler farklý ülkelerde farklý anlamlar
taþýmaktadýr. Örneðin, sarý renk, Japonyada
zarafeti temsil ederken, ABDde tedbirli olmayý
çaðrýþtýrmaktadýr. Fransada aristokrasiyi
temsil eden renk kýrmýzýyken, Ýngilterede
mordur. Belli bir kültür için bir ürün ambalajý
tasarlanacaðý zaman, o kültürün renklerle
ilgili hassasiyetlerini dikkate almakta fayda
vardýr.
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D. Baský
Ambalaj bileþeni olarak ambalajýn üzerindeki
baský da satýn alma davranýþýný etkileyen
diðer önemli unsurlardan biridir. Bir ürün
ambalajýnýn baskýsý tasarlanýrken baskýnýn,
ürünün ambalajýna ve imajýna uygun olmasýna
dikkat edilmelidir. Ambalaj üzerindeki baský
öðeleri, tüketicinin bulunduðu normal algýlama
mesafesinden okunabilir olmalýdýr ki bu
mesafe perakende maðazalarýnda 1 metre
civarýndadýr. Toplum içerisinde okuryazar
olmayan kesimler ve görme sorunlarý olmasýna
raðmen alýþveriþ esnasýnda gözlük takmayan
önemli miktarlarda insan bulunmaktadýr. Bu
nedenle metin ve baský öðeleri seçilirken bu
unsurlarýn göz önünde bulundurulmasýnda
yerer verdýr. Eðitim ve gelir düzeyinin artmasý
ile birlikte tüketicilerin ambalajlardan
bekledikleri artmakta ve deðiþmektedir.
Unutulmamalýdýr ki, ürün gruplarýna göre de
ambalajýn önem kazanan fonksiyonlarý farklýlýk
göstermektedir. Bu anlamda, ambalajýn çok
disiplinli olan yapýsý iyi algýlanmalýdýr. Ambalajýn
hem iþlevsel hem de görsel fonksiyonlarý
ürüne uygun bir biçimde tasarlanmalýdýr.
Perakende sektörünün giderek Türkiyede
de yaygýnlaþmasý süpermarketlerden yapýlan
alýþveriþ miktarlarýnýn artmasý sonucunu
getirmiþtir. Plansýz ve anlýk verilen alýþveriþ
kararlarýnýn oranýnýn artmasý ile birlikte
pazarlamanýn beþinci Psi olarak da
adlandýrdýðýmýz Ambalaj (Packaging)
giderek önem kazanmýþtýr. Ambalaj,
tüketicilerin satýn alma davranýþlarýný
etkileyecek ve temel pazarlama karmasý diye
nitelendireceðimiz Product (Ürün),
Price (Fiyat), Promotion (Tanýtým) ve Physical
Distribution (Fiziksel Daðýtým) unsurlarýnýn
dördünün de gerçekleþme biçimini etkilemekte,
hatta gerçekleþmelerine olanak tanýmakta,

bir anlamda bu unsurlarý yönetmektedir.
Sonuç olarak ambalajlý ürünler pazarýnda
her hangi bir ürünün rekabet gücünün
arttýrýlmasýnýn ancak ambalajýn iyi anlaþýlmasý,
tanýnmasý ve pazarlama karmasýnýn
yönetiminde deðerlendirilmesi ile mümkün
olacaðýný söylemek kesinlikle gözden
kaçýrýlmamasý gereken bir savdýr.
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