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Ambalaj
Ürünü Korur, Maliyeti Düþürür, Ýsrafý Önler
Ambalaj içerdiði ürünü koruyarak, ürün
bozulmadan veya hasar görmeden onu
müþteriye teslim etmek için gerekli en
ekonomik araçtýr.
Bir tüketici olarak yalnýz boþ bir karton
kutu veya plastik bir þiþe satýn almayýz.
Ancak, satýn aldýðýmýz deterjan, peynir ya
da meyve suyu gibi tüketim ürünlerini
evlerimize güvenle getirebilmemiz için
ambalaja gereksinim duyarýz.
Bu buzdaðýnýn gördüðümüz kýsmýdýr. Diðer
tarafta ise; üretici, toptancý ve perakendeci
tarafýndan nakliye, istifleme, depolama ve
teþhir edilme esnasýnda ürünleri korumak
için de aðýrlýkça en az tüketim ürünlerinin
birincil (satýþ) ambalajlarý kadar grup ve
daðýtým ambalajlarý da kullanýlmaktadýr.
Ýdeal bir ambalajýn birkaç görevi yerine
getirmesi gerekir. Ambalaj;
 Kýrýlma riski olan ürünleri korur,
 Nakliyede oluþacak diðer hasarlarý
engeller,
 Sýzýntýyý önler,
 Ürünü porsiyone eder, küçük miktarlarda
tüketimini saðlar,
 Güvenlik ve hijyen saðlar,
 Üründen kaynaklý oluþacak atýðý azaltýr,
 Ürünle ilgili bilgi edinilmesini saðlar,
 Mevzuata uygunluðun gereðidir,
 Maliyetleri düþürür,
 Tüketicilere seçme þansý tanýr.
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Ambalaj, Ýsrafý Önler
Kullanýlmýþ ambalajlarýn yönetimi emek ve
para gerektiren bir iþ olduðundan; ambalaj
atýklarýnýn toplanmasý sistemlerinin
yaygýnlaþtýrýlmasý çok kolay deðildir. Bu
yüzden tüketicilerin çevreye býrakýlmýþ olan
kullanýlmýþ ambalajlara bakýþ açýsý ve
yaklaþýmý negatiftir. Oysa ki ambalaj içerdiði
ürünü, fabrikadan yola çýkýp, tüketiciye
ulaþtýðý ana kadar korur.
Ambalajýn kullanýldýktan sonraki gözümüze
çarpan görüntüsü; ve bu görüntüden
olumsuz etkilenen psikolojimiz nedeni ile
ambalajýn en önemli iþlevinin unutulmasýna
yol açmaktadýr. Bu iþlev ürünün korunmasý
iþlevidir.
Plastik filmle ambalajlanmýþ muzlar 7 gün
tazeliðini korurken; patatesin plastik torba
içerisinde satýlmasý sayesinde, çöpe
giden/bozulan patates miktarýnýn %3ten
%1e azaltýldýðý Ýngiliz resmi makamlarý
tarafýndan yayýnlanmýþtýr.

Avrupa Komisyonunun 2011 Ocak ayýnda
yayýnlamýþ olduðu Atýklarýn Önlenmesi ve
Geri Dönüþtürülmesi konulu raporuna
göre, ambalaj atýklarý Avrupada üretilen
toplam atýðýn sadece %3ünü
oluþturmaktadýr. Buna raðmen, özellikle
belediye atýklarý içerisinde kullanýlmýþ
ambalajlar en çok göze çarpan kýsým
olduðundan, ambalajýn asýl faydasý maalesef
göz ardý edilmektedir. Oysa ki çevreye daha
az olumsuz etki saðlamak amacýyla, ürünler
çürüme ve bozulmalara karþý uygun
ambalajlar ile korunursa daha az ürün

kaybý ve bunun doðal sonucu daha az
ambalaj kullanýlmýþ olacaktýr.
Bu nedenden dolayý, sadece atýk konusuna
odaklanýlarak kullanýlan ambalaj miktarýný
azaltmak amacýyla ambalaj keyfi olarak
azaltýlýrsa; ýsý, oksijen veya su buharýndan
dolayý bozulan veya baþka ürünlerle
temastan dolayý kirlenen ürün miktarýnýn
artmasý riski de oluþacaktýr. Bugün
Avrupada bile ambalaj ve daðýtým
sistemlerinin yeterli olmadýðý bölgelerde,
gýdalar %50ye varan oranlarda israf
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olmakta ve tüketiciye ulaþtýrýlamamaktadýr.
Ambalaj tüketiminin yüksek olduðu geliþmiþ
ülkelerde, örneðin Batý Avrupada,
ambalajlama sayesinde gýdalarýn sadece
%2-3ü israf olmaktadýr.
Yasal konular da dikkate alýndýðýnda,
üreticiler kullanacaklarý ambalajý
seçerlerken, kullaným sonrasý oluþabilecek
atýk fazlalýðýndan kaçýnmak ve maliyetlerini
azaltmak için, en uygun ambalajlama
sistemini tercih etmek /belirlemek
zorundadýrlar.

Ambalaj, Maliyeti Düþürür
Bazý ambalaj kullanýcýlarý ambalajý önemli
bir maliyet unsuru olarak görmektedir.
Oysa ki ambalaj ürün kaybýný önler ve
maliyetten tasarruf saðlar. Üreticiler bazen
de farklý malzemelerin bir araya
getirilmesiyle örneðin þarabý ambalajlamak
için, sertlik saðlayan kartondan bir dýþ
kutu, polietilen/alüminyum filmden oluþan
bir iç torbadan oluþan kombinasyonla da
maliyeti düþürmeye çalýþabilir.
Manav reyonlarýndaki açýk meyve ve sebze
gibi bazý ürünler ambalajsýz satýn
alýnmaktadýr. Çok az müþteri ambalajlanmýþ
meyve/sebze tercih etse bile, günümüzde
süpermarketlerde dahi halen açýk
meyve/sebze satýþý yapýlmaktadýr. Bu açýk
ürünler için ambalaja gerek olmadýðýný
düþünmek de yanlýþtýr. Tüketicilerin her
bir dokunuþunda bu ürünler hasar almakta
ve berelenmektedir. Bunu hýzlý bir çürüme
izler ve açýk meyve/sebzelerin israfý
kaçýnýlmaz olur.
Ambalaj sektörü, ticaretine katkýda
bulunduðu ürünlerle birlikte
düþünüldüðünde sadece ülkemizde yaklaþýk
205 milyar $ civarýnda bir ekonomi söz
konusudur. Ambalaj satýlabilirliðini saðladýðý
ürünün %2-5 (ortalama %3,5) civarýnda
bir maliyetini oluþturmaktadýr. Sarma,
saklama ve satýþý saðlama fonksiyonlarý
yardýmý ile emtialarýn daha geniþ pazar
coðrafyalarýna iletilmelerine, daha uzun
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s ü re d e p o l a n a b i l m e l e r i n e o l a n a k
saðlayabilmektedir. Ambalajsýz ürünlerde
böyle bir imkandan söz edilemez.

Ambalaj, Ürünü Korur
Ambalajýn asýl iþlevi, içerdiði ürünü
korumasýdýr. Ambalaj, ürünü üretim hattýný
te r k et m e s i n d e n i t i b a re n i ç i n d e
bulundurarak tüketiciye kadar ulaþtýrma
iþlevini gerçekleþtirmektedir. Bu süre
zarfýnda ambalaj; içindeki ürünü, ürünün
kabýný (kendini) ve ürünün içeriðine göre
kimi zaman da ambalajla temasa geçen
kiþileri korumaktadýr.
Ambalajlar ürünü fiziksel ve mekanik
etkilere karþý koruduðu gibi kalite açýsýndan
da korur. 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 sürdürmesini 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.

Özetle, ambalaj çaðdaþ yaþamýmýzýn vazgeçilmez bir unsurudur. Modern ambalajlar
sayesinde, günümüzde baþta gýda ürünleri olmak üzere, tüm sýnai ve ticari
ürünler geniþ bir coðrafi alana, kalite kayýplarý olmadan, en doðru þekilde
daðýtýlabilmektedir. Günümüzde ambalaj sayesinde tüketiciler, saðlýklý ve yüksek
kalitede gýda ürünlerini uygun zamanda, yerde ve istenilen içerikte edinebilmektedir.
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