Dosya
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný

Ambalaj, baþta gýda olmak üzere tüm ürünleri
kaynaðýndan tüketim noktasýna kadar taþýyan,
daðýtým sisteminin vazgeçilmez unsurlarýndan
birisidir.
Ambalajýn önemi inkar edilemez. Ambalajsýz
veya bir ürünü doðru biçimde ambalajlamama,
söz konusu ürünün daðýtýmý esnasýnda büyük
kayýplara neden olurken; ürünler daha
tüketiciye ulaþmadan, atýk haline gelir.
Ambalaj, gýdalarý tehlikeli organizmalardan,
çevredeki diðer bulaþanlardan ve daðýtým
sýrasýnda hasar almaktan korur.
Ambalajýn üzerinde yer alan etiket sayesinde,
tüketiciye besin bilgisi ve bir gýda ürününün
içindeki maddeler; gýdanýn piþirme talimatý,
ürünün aðýrlýðý, marka adý ve fiyatý hakkýnda
bilgi verilmektedir.
Ýyi bir tasarým, baþarýlý ambalajýn anahtarýdýr.
En uygun biçimde tasarlanmýþ bir ambalaj
içerisindeki ürün, kullanýcýsýna zarar görmeden
ulaþýr. Amacýna uygun bir þekilde tasarlanmýþ
bir ambalaj, içerdiði ürünün özelliklerini
muhafaza etmenin yaný sýra; satýþ ve
bilgilendirme faaliyetlerini destekleyerek marka
kimliðini de tüketiciye ulaþtýrýr.
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Ýyi tasarlanmýþ bir ambalaj, tüketiciye kullaným
kolaylýðý saðlamalýdýr.
Ambalajýn tasarýmý aþamasý sýrasýnda,
kullanýldýktan sonra ortaya çýkan atýðýnýn ne
þekilde bertaraf edileceði de dikkate alýnmalýdýr.
Günümüzde, insanlarýn tüketim biçimlerindeki
farklýlýklarýn göz önüne alýnmasýnýn yaný sýra,
çevreye olan etkisi gözetilmiþ yeni ambalajlarýn
geliþtirilmesi kaçýnýlamaz bir gerek haline
gelmiþtir. Yeni bir ambalajýn tasarýmýnda,
ambalajýn ürüne katma deðer saðlamasý
baðlamýnda, ambalajýn 3 temel iþlevi
bulunmaktadýr:
 Sarma,
 Saklama ve
 Satma.

Ancak bugün ambalajýn tüm bunlarý
Sürdürülebilir bir þekilde yapmasý
gerekmektedir (3+1S).
Ambalaj kendi baþýna çevreyi kirletmez çünkü
çevrenin kirletilmesi sosyal bir olgudur ve
doðrudan insanlarýn çevreye olan duyarlýlýðýyla
ilgilidir. Ambalaj ürünü korur. Yaþ meyve sebze
gibi ambalajlanmamýþ ürünler, tüketiciye
ulaþýncaya kadar koruyucu bir ambalaj ile
korunmadýklarý için bozulabilirler. Bu yüzden,
ambalajsýz ürünlerin çevreye ve ekonomiye
olumsuz etkisi söz konusudur.
Ambalajýn çevreye olan etkisi baðlamýnda;
 Üretiminde daha az kaynak kullanýlmasý,
daha az malzeme ve daha az enerji harcanmasý
(Reduce),
 Tekrar kullanýlabilme olanaðýnýn

Bu ürün ASD ve Ýstanbulda düzenlenen Uluslararasý Ambalaj Endüstrisi Fuarý organizatörü TÜYAP tarafýndan düzenlenen
Ambalaj Tasarýmý Ulusal Öðrenci Yarýþmasý 2009da Birincilik ödülü almýþtýr.

düþünülmesi (Reuse),
 Geri dönüþtürme/Geri kazanýlma olanaðýnýn
bulunmasý (Recycle/Recover)
Konularýnýn özellikle göz önüne alýnmasý
gerekmektedir.
Ülkemizde, ambalaj ve ambalajla ilintili
sektörlerde;
 Ürünü fiziksel ve kimyasal niteliklerine
göre ambalajlamanýn,
 Ambalajýn bilgilendirme görevlerine uygun
olarak yapýsal ve görsel imajlarla ve
deðiþik renklerde ve albeniyi ön plana
çýkaracak þekilde donatýmýnýn,
 Ve nihayet onu lojistik koþullara uygun
o l a r a k b oy u t l a n d ý r m a n ý n ü r ü n ü
pahalýlaþtýrmayacaðý, tersine deðerini
koruyacaðý, hatta arttýracaðý ve daðýtým
masraflarýný azaltacaðý artýk kesin olarak
bilinmektedir.
Bu anlayýþa baðlý olarak dünyada olduðu gibi
Türkiyede de ambalaj sanayisi insan ve
toplum yaþamýnda rolünü oynamaya devam
etmekte ve bunu sürdürmeye kararlý
bulunmaktadýr. Ayrýca ambalaj endüstrisi
birçok bakýmdan çevresel inisiyatifleri içeren
yeni teknoloji, tasarým ve sistemlerde finansal
kaynaklarý ve önemli yetenekleri
yaygýnlaþtýrmaya çaba sarf etmektedir. Ambalaj
atýklarýnýn yönetimi konusunda da
mümkün olan her fýrsatta iþbirliði
düzenlemeleri yapmaya çalýþmaktadýr.
Ülkemizde üretilen ticari mallarýn, yurt içi ve
yurt dýþý piyasalarda yer edinmesine, özgün
ve doðru ambalaj tasarýmý uygulamalarý ile
saðlanacak katma deðer ile de rekabet gücü
kazanmasýna katkýda bulunacak bir ambalaj

sanayisinin geliþmesi öngörülmektedir.
Türkiyede ambalaj malzemeleri temel olarak
kaðýt/karton, plastik, cam, metal ve ahþap
aðýrlýklý olmak üzere beþ ana gruba
ayrýlmaktadýr. Ancak içindeki ürüne fiziksel
ve kimyasal açýdan uygun yapýlarda düzenleme
yapýlmasý zarureti, ana malzemelerin yeni
teknolojilerle iþlenerek farklý kullanýmlarýný
ortaya çýkarmaktadýr. Daha doðru bir ifade
ile malzemelerde koruyuculuk ve raf ömrü
açýsýndan esneklik saðlanmaktadýr.
Ana malzemeler doðrudan kullanýldýðý gibi
kendi aralarýnda ya da birbirileri ile
baðlanmak, bir ya da iki yüzeyine kaplama
yapýlmak suretiyle kompozit ambalaj olarak
da kullanýma sunulmaktadýr.
Sonuç olarak, bir ambalajýn tasarýmý esnasýnda,
ambalajýn 3 temel fonksiyonu olan Sarma,
Saklama ve Satma iþlevlerini Sürdürülebilir
biçimde gerçekleþtirilmesi önemlidir.
Sürdürülebilirliðin çevreye etki baðlamýnda
üretiminde daha az enerji ve optimum
miktarda malzeme kullanýmý, tekrar
kullanýlabilme olanaðýnýn düþünülmesi ve geri
dönüþtürülme/geri kazanýlma olanaðýnýn
bulunmasý gibi konularýn da göz önünde
bulundurulmasý ile saðlanmasý gereklidir.
Bir ambalajýn tasarýmý sýrasýnda, ele alýnmasýnýn
önemli olduðu belirtilen diðer konular ise
ambalajý tasarlanacak ürünün fiziksel nitelikleri,
tüketim þekil ve miktarlarý (adet veya
alternatif satýþ miktarlarý) ve koþullarý, kalite
ve hijyeniklik, albeni, ürün hakkýnda
bilgilendiricilik, içinde barýndýrdýðý ürün ile
iliþkili olarak grafik tasarýmý, tüketim sonrasý
ambalajýn geri dönüþümü, deðiþen yaþam
tarzlarý ve buna baðlý olarak ortaya çýkan

yeni tüketici beklentilerinin göz önüne alýnmasý
diye sýralanabilir.
Tüm bu kriterler arasýnda, tasarým esnasýnda
dikkat edilmesi gerekli olan bazý önemli
noktalar ise þöyle özetlenebilir:
1. Yaratýcýlýk Derecesi (Degree of innovation)
2. Albenisi (Sales appeal/graphics)
3. Çevreye uygunluk (Environmental
compliance)
4. Ü r e t i m k o l a y l ý ð ý
processing/manufacturing)

(Ease

of

5. Ambalajlanan ürüne uygunluðu (Compliance
with the packed product,
convenience)
6. Genel etkisi (Overall impression)
Özellikle satýþ noktalarýnda, birbirine çok
benzeyen ürünlerin sayýsýnýn hýzla artmasýndan
dolayý, ambalajýn grafik tasarýmýnýn ürünü
rakiplerinden ayýran önemli bir kriter olduðu
anlaþýlmaktadýr.
Aslýnda, ambalaj tasarýmý bütüncül bir
kavramdýr. Marka kimliði, ambalajýn içine
konulacak ürünün özellikleri, ambalajlanmýþ
ürünün satýþa sunulacaðý yerler ve
reklam/tanýtým gibi konulara iliþkin tüm
kriterlerin birlikte ele alýnmasý gerekmektedir.
Ambalaj tasarýmý, bir markanýn algýlanmasýndan
baþlayarak; ürünün kullanýmý ve daha sonra
atýk haline gelmesi süreçlerinde çok önemli
bir etkiye sahiptir.
Marka sahipleri, ambalajýn içerdiði ürüne
katma deðer saðlayabilmesi için, marka ve
pazarlama stratejilerine ilintili bir þekilde,
doðru bir ambalaj tasarýmý stratejisi izlemek
durumundadýrlar. Ambalaj tasarýmý gereksiz
bir harcama kalemi olarak deðil, marka kimliðini
yansýtmak için doðru bir biçimde
kullanýlabilecek bir yatýrým aracý olarak
görülmelidir.

Bu ürün ASD ve Ýstanbulda düzenlenen Uluslararasý Ambalaj Endüstrisi Fuarý organizatörü TÜYAP tarafýndan düzenlenen
Ambalaj Tasarýmý Ulusal Öðrenci Yarýþmasý 2009da Mansiyon ödülü almýþtýr.
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Dosya
Kaynak: Food Engineering & Ingredients, 2007.

Ambalaj Tasarýmýný Yeniden Düþünmek...

Bu ürün WPO tarafýndan düzenlenen World Star 2007 yarýþmasýnda dereceye girmiþtir. Ülke: Almanya

Günümüzde, gýda endüstrisi özellikle genç tüketicilere fazlasýyla odaklandý. Bu durum ambalajýn kolay açýlabilir
olmasý gerekliliðini ve etiket üzerinde taþýdýðý bilgilerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Ancak, yaþlý
tüketicilerin giderek artmasý da endüstriyi, ambalaj tasarýmý konusunu tekrar düþünmeye zorluyor.

Batý Avrupada nüfusta bir yaþ geçiþi yaþanýyor.
60 yaþ üzerindekiler þu anda nüfusun %
22sini oluþturuyor. Bu sayýnýn 2015 yýlýnda
% 26ya ulaþmasý bekleniyor. Yaþlý insanlar,
tecrübeli kiþiler olduklarýndan, ürünlere karþý
fazla toleranslarý yoktur ve ne istediklerini
bilirler. Saðlýk durumlarýna dikkat ederler ve
zamaný daha iyi kullanmaya yönelik, daha
aktif bir yaþam tarzlarý vardýr.
Bununla beraber, hayatýn üçüncü aþamasýndaki
insanlarýn görüþ yeteneði zayýflar ve fiziksel
güçleri azalýr. Fiziksel gücün zayýflamasý
nesneleri daha zor kavramalarýna neden olarak
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kavanoz ve þiþeleri açmalarýný zorlaþtýrýr.
Ayrýca, itme ve çevirme gibi ikili eylemler de
zordur. Hatta hassas parmak hareketleri
imkansýz ya da acý verici olabilir. Görüþün
zayýflamasýnýn ambalajdaki bilgilerin
anlaþýlmasýný zorlaþtýrdýðýný söylemeye sanýrýz
gerek yok.
Endüstrinin kolay açýlan ambalaja yönelik
talep artýþýný karþýlayacak bir þeyler yaptýðý
sanýlabilir. Maalesef marka sahiplerinin çoðu
halen yaþlýlarý futbolcular gibi görmeye ve
karþýlaþabilecekleri belli güçlükleri az ya da
çok görmezden gelmeye eðilimlidirler.

Herkes için tasarým rehberi
1. Adil kullaným: Tasarým, kullanýcýlar arasýnda ayrýmcýlýk yapmamalýdýr.
2. Esnek kullaným: Tasarým, çok çeþitli bireysel tercihlere ve becerilere cevap
verebilmelidir.
3. Basit ve sezgisel kullaným: Kullanýcýnýn deneyimi, bilgisi, becerileri veya
konsantrasyon düzeyi ne olursa olsun, tasarýmýn kullanýmý ve anlaþýlmasý kolay
olmalýdýr.
4. Algýlanabilen bilgi: Ortam koþullarý veya kullanýcýnýn duyusal becerileri ne olursa
olsun, tasarým, gerekli bilgileri kullanýcýya etkili biçimde iletebilmelidir.
5. Hata toleransý: Tasarým kaza eseri veya kasýtsýz hareketlerin tehlikelerini ve olumsuz
sonuçlarýný en aza indirmelidir.
6. Az fiziksel çaba: Tasarým, rahatça ve fazla yorulmadan kullanýlabilmelidir.
7. Yaklaþma ve kullanmaya uygun boy ve alan: Kullanýcýnýn beden büyüklüðü, duruþu
veya hareket imkaný ne olursa olsun, yaklaþma, eriþme, ele alma ve kullanma için
gerekli boy ve alan temin edilmelidir.
ABD Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi Evrensel Tasarým Merkezi herkes için tasarýma ait yedi ilke belirlemiþtir. Bu ilkelerin
tasarýmcýlara; yaþlý insanlar ve engelli insanlar dahil birçok insan tarafýndan kolayca kullanýlabilecek ürünler geliþtirmede
yardýmcý olacaðý düþünülmüþtür.

Bu ürün WPO tarafýndan düzenlenen World Star 2007
yarýþmasýnda dereceye girmiþtir.
Ülke: Türkiye; Üretici: Bak Ambalaj

Görmezden gelinme az çok anlaþýlabilir.
Tüketiciler gýda ambalajý hakkýnda þikayet
etmeye hevesli deðildir. Daha çok kendi
güçsüzlüklerinden ve görüþ kaybýndan yakýnýrlar. Hollandadaki araþtýrmada (Colenbrander,
Erasmus Üniversitesi Rotterdam) kiþisel þikayetlerin pek etkisinin olmadýðý ve toplu þikayetlerin de nadiren yapýldýðý ortaya çýkmýþtýr.
Glasgow Strathclyde Üniversitesi makine
mühendisliði uzmaný Dr. David Carus, PACKAGE
isimli tüketici ambalajlarýna eriþim yoluyla
yaþam tarzlarýnýn iyileþtirilmesini saðlama
konulu bir projesinde, ellerini tam
kullanamayan tüketicilerin hýzlý tüketim
ürünlerinin ambalajlarýný kolay açabilmeleri
için araþtýrmalar yapmaktadýr.
PACKAGEýn proje ortaklarý (Dundee Üniversitesi,
Ýngiltere; Strathclyde Üniversitesi, Ýngiltere;
Fo r s c h u n g s i n s t i t u t Te c h n o l o g i e Behindertenhilfe, Almanya; Lund Üniversitesi,

Bu ürün WPO tarafýndan düzenlenen World Star 2008 yarýþmasýnda dereceye girmiþtir. Ülke: Brezilya
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Bu ürün WPO tarafýndan düzenlenen World Star 2008 yarýþmasýnda dereceye girmiþtir. Ülke: Türkiye; Üretici: Sarten Ambalaj

Ýsveç; Rehab Robotics Ltd, Stoke, Ýngiltere;
Staffordshire Üniversitesi, Ýngiltere), özel
ambalaj tasarýmlarý yerine, genel olarak
kapsamlý çözümler bulmanýn önemine
inanmaktadýr. Özel ürünler genellikle pahalý
olur. Ayrýca, yaþlý müþteriler yaþlýlar için özel
olarak yapýlmýþ ürünlerle karþýlaþmaktan da
çok hoþlanmazlar.

Renk farklýlýðý iyi göremeyen kiþilere yardýmcý olur. Ýlk
açma sýrasýnda büyük bir açma halkasýný kavramak
kolay olsa da kapaðý tamamen çýkarmak hala çok
zordur. Büyük açma halkalarý kolay kavranýr, yerinden
çýkmasý zordur. Arterit ve felç maðdurlarý bu tür açma
sistemini sevmez ve bunun yerine konserve açacaðý
kullanmayý tercih eder.
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Bu projede üç yeni ürün geliþtirildi: Tele Göz,
Sihirli El ve Güçlü El. Sihirli El mutfakta
kullanýlacak teknik bir cihaz olup akýllý
sensörleri olan kýskaçlarý ve vidalý kapaklarý
açmada kullanýlabilecek kontrolörleri var.
Prototip beðenilmiþ ve proje sahipleri üretim
seçeneklerini deðerlendirmektedirler. Güçlü
El vidalý kapaklý ambalajlar için genel amaçlý
bir açma cihazýdýr. Ama Carusa göre en büyük
baþarý Tele Göz ile elde edilecektir.
Günümüzde, halkýn büyük bir kýsmý, gýda
konusuyla yakýndan ilgileniyor. Giderek artan

Bu ürün WPO tarafýndan düzenlenen World Star
2008 yarýþmasýnda dereceye girmiþtir.
Ülke: Ýngiltere

oranda diyet yapmak amaçlý tüketilen gýdalarda
beslenme bilgisine eriþim imkaný isteniyor.
Ancak ambalaj etiketindeki bilgi ya tüketicilerce
anlaþýlamadýðý ya da zor okunduðu için bazen
yetersiz kalabiliyor.
Tele Göz gerekli bilgileri ister evde ister satýþ
noktasýnda elektronik konuþma olarak veriyor.
Bu makine barkodu her yöndeki bir lazer ýþýný
ile tarýyor. Daha sonra internet aracýlýðýyla bir
ürün veritabanýný araþtýrýyor, özelleþtirilmiþ

Dosya
dokunmatik ekran ve elde taþýnan bir barkot
tarayýcý ile kullanýyor.
Ýskoçyada küçük bir süpermarkette yapýlan
denemeler sýrasýnda, müþterilerin konuya
büyük ilgi gösterdiði görülmüþ. Özelikle
gençlerin Tele Gözü denemeye oldukça istekli
olduðu rapor ediliyor. Yaþlý müþteriler ise
makineyi denemeden önce tezgahtarlardan
yardým istemiþler.
Açýlabilirlik konusuna tekrar dönersek, çoðu
zaman ambalajlarý daha kolay açýlabilir hale
getirmek için ambalajda bazý deðiþiklikler
yapmak gerekiyor ve bu da yaþlý ve engelli
vatandaþlarýn yaþam tarzlarýný önemli oranda
etkileyebilir.

Bu ürün WPO tarafýndan düzenlenen World Star 2007
yarýþmasýnda dereceye girmiþtir. Ülke: ABD

sunum yapýyor ve kiþisel diyet profilini
bileþenlerle karþýlaþtýrýyor.
Ürün adý, ürün türü, ambalajýn hacmi ya da
aðýrlýðý, besin deðerleri yüksek sesle okunarak
gerekirse alerjik maddeler için uyarý veriliyor.
Elektronik konuþmanýn yanýnda, ekranda da
bilgiler büyütülmüþ yazýlarla gösteriliyor.
Tarayýcý ürünün barkodunu bir sunucunun
saðladýðý veritabaný ile karþýlaþtýrmak suretiyle
çalýþýyor. Müþteriler bu makineyi bir

Bu ürün WPO tarafýndan düzenlenen World Star 2007
yarýþmasýnda dereceye girmiþtir. Ülke: Japonya
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Örneðin, giderek daha popüler olan, kapaðý
tamamen çýkarýlabilen teneke bir kutuyu ele
alalým. Kimilerine göre, çokça kullanýlan bu
ambalajda kapaðýn kolayca çýkarýlamamasý
rahatsýzlýk sebebi olarak deðerlendirilebilir.
Açmak için gereken kuvvet çok fazla olduðu
zaman durum genellikle böyle oluyor. Kuvvetler
arasýndaki deðiþimden dolayý, kapak aniden
kopabiliyor.
Açýlma sýrasýnda, malzeme kendi çevresindeki
bir oluk boyunca yýrtýlýyor. Açma kuvvetleri
sadece oluðu derinleþtirmek suretiyle
azaltýlabilir. Ancak, kapak sterilizasyon, nakliye
ve depolama sýrasýndaki basýnca dayanacak
kadar güçlü olmalýdýr.
Eindhoven Teknoloji Üniversitesinden (Hollanda)
Sebastian Boers, ikizkenar yamuk biçimli
oluðun keskin kenarlarýndan birini yuvarlatarak
daha iyi sonuçlar elde etmiþ. Sterilizasyon,
nakliye ve depolama için gereken oluk direncini
bozmadan daha derin oluklar yapmak
mümkündür. Bu küçük deðiþiklik açma
kuvvetini %20 düþürürken açýlma sýrasýnda
kuvvet deðiþikliðini de azaltýr.
Teneke kutu kapaklarýnýn yaný sýra, her tür
yuvarlak kapak açýlýrken zorlanýr. Bazý kimyasal
ambalajlarýnda kullanýlanlara benzer, yuvarlak
olmayan kapaklar bir somun üzerindeki
anahtar gibi basit bir aletle kavranabilir.

Bu ürün WPO tarafýndan düzenlenen World Star 2007
yarýþmasýnda dereceye girmiþtir. Ülke: ABD

Altýgen kapaklarýn ambalajda daha fazla
kullanýlmasý ya da kapak çapýnýn daha geniþ
olmasý pratikliði arttýrýr. Ayrýca, arterit hastasý
kiþiler içecek þiþelerinde kullanýlan itmeliçekmeli kapaklarýn tutulup çevrilen
kapaklardan daha uygun olduðunu
söylemektedir.

Pratik ambalaj tasarýmýnda ipuçlarý:
ETÝKETLEME:
 Büyük puntolu harfler ve satýr aralarýnýn
açýk olmasý;
 Zemin rengine kontrast duran çarpýcý
renkler;
 Ýtalik harf, el yazýsý benzeri yazýlar ve
süslü yazý tiplerinin olmamasý;
 Kelimeler arasýnda eþit aralýk,
paragraflar arasýnda açýklýk;
 Uzun metinlerin tamamýnýn büyük
harfle yazýlmýþ olmamasý;
 Metin miktarýný azaltarak sembollerden
yararlanma.
AMBALAJIN ÞEKLÝ:
 Kolay kavranacak kadar büyük;
 Dengeli ve biçimli;
 Kolayca devrilmemeli;
 Kaygan olmayan yüzey;
 Çýkýntýlý ya da yükseltilmiþ tutma yeri;

