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Ö N S Ö Z

Doç. Dr. Lâtif Çakıcı, bu eseriyle, ekonomik hayatın çok önemli
bir konusunu, ambalaj ve ambalajlamanın piyasa faaliyetlerindeki yeri
ve ehemmiyeti sorununu, incelemiş bulunmaktadır.

Bir sürüm aracı olarak ambalajın, ürünlerin piyasalanması bakı-
mından gerçekten hayati bir önemi vardır. İktisadi bir işletmenin, ö-
zellikle de milletlerarası piyasalara girebilmesi ve orada kalabilmesi için
gerekli şartlardan mühim bir tanesini ambalaj ve ambalajlama teşkil
eder.

Dr. Lâtif Çakıcı, bu konuyu yerinde ve en yeni verilerden yarar-
lanmak suretiyle incelemelerini yürütmüş, ambalajın Alman ekonomisi
ve müşterek pazar ülkeleri bakımından tetkikine ağırlık vermiştir. Ya-
zar, çalışmaları sonunda, memleketimiz için de ambalaj ve ambalajla-
ma mevzuunda yapıcı bazı müşahede ve tavsiyelerde bulunma imkâ-
nını elde etmiştir.

Eser, ambalaj malzeme ve imal teknolojisindeki son gelişmeler
ile ambalaj maliyeti konusundaki soyut ve somut bilgileri kapsamakta;
işletme yöneticilerinin bu hususlarda bilhassa önem vermeleri gereken
noktaları işlemiş bulunmaktadır.

Uzun ve dikkatli bir çalışmanın mahsulü olan bu kitabı işletme
literatürümüze kazandırmış bulunan Dr. Çakıcı'nın başarılı çalışmala-
rının devamını dileriz. Yine bu eseri, işletme konularıyla ilgisi bulu-
nan nazariyeci ve tatbikatçılarımıza, bu alanda öğrenim gören meslek
mensuplarına bilhassa tavsiye ederiz.

Ankara, Haziran 1973 Prof. Dr. Cumhur FERMAN





YAZARIN ÖNSÖZÜ

Ambalajın sadece zamanımızın sürüme dönük modern işletmele-
rinde satışı artıran, dolayısiyle işletmelerin kârını ve kârlılığını yüksel-
ten bir araç olmadığı; bunun yanında özellikle gelişmekte olan ekono-
milerde, kıt olan kaynaklarla meydana getirilen ürünlerin değer ve
miktar kaybına uğramadan tüketicilerin yararına sunulmasındaki ö-
nemli rolünün gözönünde tutulması bu çalışmanın meydana getiril-
mesinin başlıca nedeni olmuştur.

Çalışmada ambalajın önemi ve başarılı bir ambalajlamada dikkat
edilecek hususlar ile ambalajlama alanındaki son gelişmeler daha çok
teorik olarak ele alınmıştır. Böyle bir yaklaşım özellikle ülkemizde
ambalajın öneminin yeterince benimsenmediği (bilinmediği) ve amba-
lajlamaya gereken ilginin gösterilmediği gerçeği nedeniyle olmuştur.

Pratikte yararlandabilen, uygulanabilirlik karakterini haiz ambalaj
ve ambalajlama konuları daha ziyade Batı Abnan Ekonomisi örnek
alınarak verilmeye çalışılmıştır. Batı Almanya modelinin ele alınması
bir yandan o ülkede bulunmamız ve Alman firmalarının çalışmaya çe-
çitli açılardan yardımcı olmaları; öte yandan da Batı Avrupa'da bu
alanda lider durumda bulunmasıdır.

Bu çalışmada ambalajlamanın teorik esasları ile Almanya'daki uy-
gulamaya yer verilirken, Türkiye'deki uygulamanın ele alınmamış ol*
ması bir eksiklik olarak görülebilir. Bu eleştiri bir yerde haklı da ola-
bilir. Ancak ekonomimizin bu konuda iyi bir şekilde incelenip; bazı
eleştirilerde bulunulabilmesi için herşeyden önce teorik esasların bilin-
mesi gerektiği ve ayn bir çalışma konusu olacak şekilde geniş bir
araştırmayı gerektirdiği nedeniyle ele alınmamıştır.

Amacımız ve dileğimiz bu çalışma ile Türk sanayi ve tanm işlet-
meleri üreticileri ile tüketicilerine ambalajın ve ambalajlamanın anlam
ve önemini ortaya koymak; daha sonra da bu ilkelerin ışığı altında
sadece Türk ekonomisinin sorunlarının ele alındığı ayn bir çalışma ile
devam etmek ve tamamlamaktır.

Özellikle tarım ürünlerimizin pazarlanmasında, hele ihracında kar-
şılaşılan en büyük güçlüklerden birisinin ambalajlama eksikliğinden
ileri geldiği gerçeği bizi ayn bir çalışma ile bu konuyu ele almaya
sevketmiş bulunmaktadır.
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Herşeyden önce sürüme dönük işletmelerde ambalajın önemini ve
ele alınıp ilmi açıdan incelenmesini öneren ve çalışmanın çeşitli aşa-
malarında her zamanki sıcak ilgisini esirgemeyen Hocam Prof. Dr.
Cumhur Ferman'a borcum teşekkürden de ötedir.

Ambalajlamanın ana vatanlarından biri olan Federal Almanya'da
bulunmamızı sağlayan başta hocam Prof. Dr. Gert von Kortzfleisch
olmak üzere finansal olanak sağlıyan KSB-Stiftung'a ve yardımlarını
esirgemeyen çeşitli Alman firmalarına teşekkür etmek isterim.

Ambalajın bir anlamda reklâm vasıtası olma karakteri gözönünde
tutularak kitabın bu esasa uygun şekilde basılmasının herşeyden önce
teknik ve finansman olanaklarına bağlı olduğu açıktır. Ülkemiz koşul-
larında bunu sağlamak için gereken ilgilerini esirgemeyen S.B.F. İşlet-
me İktisadı ve Muhasebe Enstitüsü ile Ayyıldız Matbaası salıibi Sayın
Hami Kartay ile çalışma arkadaşlarına; şekillerin çizimindeki yardım-
ları için yeğenim Hikmet Çakıcı'ya özellikle dirlik düzenlik içinde ça-
lışmalarımı kolaylaştıran eşim Zehra'ya teşekkür ederim.

Ambalajla ilgili kuruluşlarla, sanayi ve tarım üreticisi ve ihracat-
çısı işletmelerimizin yararlanmalarına sunulan çalışmaya yapılacak
eleştirileri, bundan sonraki çalışmalarımızda yapıcı bir unsur olarak
değerlendireceğimizi belirtmek isteriz.

Ankara, Haziran 1973 ' Lâtif ÇAKICI
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İKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ

Batı ülkelerinde sanayileşme süreci ile birlikte ele alman ambalaj
konusunu 1972'lerde incelemeye başladığımızda çeşitli çevrelerden
eleştiriler almıştık. O tarihlerde iş çevrelerinde "ne üretirsem satıyo-
rum" zihniyeti hakim iken tüketici kesimde de "zarfa değil mazrufa
bak - yani malın dış ambalajına değil içine bak" felsefesi hakimdi.

Ambalaj gibi herkesin küçümsediği bir konunun bir bilimsel
kollokyum tebliği olarak hazırlanması o tarihlerde epeyce yadırgan-
•nıştı. Ne var ki konuyu incelemeye başladığımızda sadece Almanya'-
da 8 adet aylık mesleki ambalaj dergisinin yayınlandığını ve bu dergi-
lerde konunun çok ciddi ve bilimsel düzeyde ele alındığını görmek, bu
konudaki çalışmalara Ülkemizin ne kadar ihtiyacı olduğu konusun-
da haklı olduğumuzu ortaya koyuyordu.

1972'den 1980'e kadar bu konuda özellikle sanayi çevrelerinden
yeterli bir ilgi ve istek gelmemişti. 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar
programı ile hedeflenen ihracat patlamasının ancak başarılı bir amba-
lajlama ile mümkün olabileceği anlaşıldıktan sonra ambalaja önem ve-
rilmeye başlanmıştır. 1980'den bu yana ambalajlama alanında epey
ilerlemeler kaydedilmesine rağmen bu alanda yeterli düzeye gelmedi-
ğimizi üzülerek görüyoruz. Gösterişli, albenisi yüksek ambalajlar yap-
sak bile hâlâ ilaç ve şişe kapaklarının insanların elini parçaladığına
tanık olmaktayız.

Ambalajın bilimsel olarak ele alındığı bu çalışmayı uygulamaya
koyabilme yolundaki gayretlerimiz, bir yandan işletmelerimizin iş-
birliği konusundaki isteksizlikleri; öte yandan yurt içi ve dışı eğitim-
öğretim ve yönetim çalışmalarımız nedeniyle bir sonuca ulaşamamış-
tır.

Dileğimiz bu kitapta ortaya konan ve ilk yazıldığı 1973'lerden
bu yana çok büyük değişikliklere uğramayan görüşlerimizin hem mes-
lekdaşlarımız hem de özellikle ihracata yönelik işletmelerimiz tarafın-
dan benimsenerek; uygulamaya konulması yolunda yeni çalışmalar-
la desteklenmesi ve geliştirilmesidir.

Çankaya, Mart, 1987 Prof. Dr. Lâtif ÇAKICI
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B ö l ü m : I

AMBALAJ KAVRAMI VE TASNİFLERİ

A — Ambalaj kavramı:

İşletme iktisadı literatürüne bakıldığında yakın zamanlara ka-
dar ambalajlama faaliyetinin üvey evlât muamelesi gördüğü tesbit
edilebilir1. Gerçekten evvelce ambalaj, sanayi işletmesinin zaruri,
teknik bir fonksiyonu olarak ele alınmıştır-. Tâ ki tüketiciye hitap
eden mamul sayısındaki artış, kalitesindeki yükseliş ile tüketicinin
pazarda lâyık olduğu yeri alıp, ambalajın önemini ortaya koyunca-
ya kadar'.

"Ambalaj, içersinde mamul bulunan kaba, muhafazaya veya
zarfa verilen isimdir"'. Çok kısa olarak tanımlanan ambalajın sadece
işletme ekonomisi açısından değil, aynı zamanda teknik ve hukukî
açıdan da nasıl ele alındığını belirtmekte yarar vardır.

a. Teknik açıdan ambalaj, "mamulün depolanma ve taşınma
özellikleri de nazara alınarak, en elverişli malzeme seçilmesi ve be-
lirli şekil verilmesi suretiyle en ucuza ve tüketici ihtiyaçlarını en iyi
karşılayacak şekilde paketlenmesi, sarılması işlemidir""1. Bu tanım-
da bir yandan mamulün ve ambalaj malzemelerinin teknik özellik-
lerine yer verilirken, diğer yandan da en ucuza olmssına işaret edil-
mek suretiyle iktisadî yönüne de değinilmektedir.

U) Jökel, K. U.: "Verpackungs- und Transportverhâltnisse. Stiefkinder der

industriellen Beschaffung.", in. Der industrielle Einkauf, 1968, s. 358-361.

(2) Wills, H.: "Die Verpackung. Eine wichtige Nebensache" in. Neue Ver-

packung, 1970, Heft 9. s. 1242.

(3) Oluç, M.: Pazarlama İlkeleri ve Türkiye'de Uygulanmaları, 2. Baskı,

istanbul 1971, s. 80.

(4) Ferman, C.: Üçüncü Sınıf Marketing Ders Notu Özetleri (teksir). Anka-

ra 1963, s. 19.

(5) Brâuer, H.: Die Vorpackung als absatz\virtschaftliches Problem, Nürn-

berg, 1958, s. 13.

Kutzelnigg, A.: "Ein System der Verpackungsterminologie", in. Neue

Verpackung 1962, Heft 10. s. 1158.

• • , ' . • ' ' , ' 1



b. Hukukî açıdan ambalaj kavramı, "... doldurma işlemi esna-
sında mamul miktarı tesbit edilen ve üzerinde gösterilen kadar ve
belirli vasıflara uygun olmalı ve bu vasıfları haiz mamulün belirli
ambalaj malzemesi ile donatılması..." işlemi olarak tanımlanmak-
tadır0.

Literatüre bakıldığında ambalaj kavramının özellikle ambalajın
fonksiyonları nazara alınarak tanımlandığı ve üzerinde bir anlaş-
maya yarılamadığı görülmektedir. Kanımızca ambalajın getirdikle-
rinin ne olduğunun değil; tesbit edilen amaca erişmede nasıl kulla-
nılabileceğinin incelenmesi daha doğru olur.

Ambalaj kavramı, mamul açısından ve reel olarak ele alınacak
olursa, belirli bir amacın gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bir
vasıtadır. Bu anlamda ambalaj, "ambalajlama (sarmalama) işlemi
esnasında mamulün, muhtevasını ve çevresini (Umwelt) koruyan;
taşınmasını, depolanmasını, satışını ve kullanılmasını kolaylaştıran
ilerde ya tamamen veya kısmen atılabilecek şekilde bir malzeme ile
kaplanması ve örtülmesidir"7.

Bu tanımın detayına incelenmesi esas itibariyle ambalajın fonk-
üiyonları olup, ilerde etraflıca ele alınmakla beraber, tarihî gelişim
açısından ambalajın her şeyden önce taşıma fonksiyonunu ifa etti-
ğini, bugün ise bir yandan teknik açıdan mamulün taşınması ve
depolanması esnasında korunması; diğer yandan da sürüm açısın-
dan reklâmını yapma ve kullanımını kolaylaştırma fonksiyonlarını
yüklenmiş bulunduğunu söylemek mümkündür*.

Bazı terminoloji":

Çalışmanın anlaşılabilmesini sağlamak amacıyle, kullanılan ter-
minoloji şu şekilde tanımlanmıştır.

a. Ambalaj maddeleri: Her fizikî madde ambalajlamaya el-
verişli değildir. Münhasıran ambalajlamada kullanılan ve ambalajın
meydana gelmesine hizmeti geçen maddelere ambalaj maddeleri

(6) Cf. Strecher, A.: "Verpackungsgesetzgebung in Amerika, England und
Deutschland" in. Markenartikel. Monatsschrift zıır Förderung der Quali-
tâtsware, 1967, Heft 2, s. 61-68.

(7) Koppelmann, U.: Grundlagen der Verpackungsgestaltung, Herne/Berlin,
1971, s. 25.

(8) Schâfer, E.: Die Aufgabe der AbsatzrA-irtschaft, Köln-Opladen, 3950, s. 154.
(8) Koppelmann, U.: op. cit. 22-24.



(Packstoffe) denilir. Bu ambalaj maddeleri, ambalaj malzemeleri
ve ambalaj yardımcı malzemeleri olarak ikiye ayrılabilir:

aa. Ambalaj malzemesi, ambalajın meydana gelmesi için zu
ruri olan mamulü örten, saran malzemelerdir, örneğin, kâğıt, kar-
ton, alüminyum ve teneke levhalar.

bb. Yardımcı ambalaj malzemeleri ise ambalajın tamamlan-
ması için gerekli, ek malzemeler olup, etiket, çeşitli bantlar, ip, tut-
kal örnek olarak gösterilebilir. Bir ambalajdan bahsedilebilmesi için
sadece yardımcı malzeme kullanılması yeterli değildir.

b. Bu ambalaj malzemesi ve yardımcı malzeme yardımı ile ya-
pılana, kutu veya muhafaza, paket denmektedir.

c. Ambalajı yapılacak mamul kimyevî ve fizfkî özelliklerine
göre katı, sıvı veya gaz halinde olabilir. Bu özelliklerine göre;

aa. Şekil verilebilen mamul, örneğin çikolata, sabun gibi par-
ça halinde mamul,

bb. Hiç şekil verilmemiş mamule ise kollektif mamul denmek-
tedir.

d. Bir yandan mamul, diğer yandan da tamamlanmış paketin
bir araya gelmesi ile ambalajlama işlemi tamamlanmakta ve amba-
lajlanmış mamul adını almaktadır.

Yukarda tanımlanan kavramlar arası ilişkileri aşağıdaki şema
açıklığa kavuşturmaktadır10.

Ambalaj maddeleri Ambalajı yapılacak
( Pxkstoff) . mamu'. (p^ckgut)

Ambalaj malzemesi Ambalaj yardımcı malzemesi Sekil verilmemiş, Şekil verilmiş
1 Packmttel) ( Packhılfsmıttel) Kollektif mamul mamul

^ ^ (Fü'.lgut) (Stückgut)

PaketzKutu
(Verpjckung)

• AMBALAJ (Packung)
Ambalajlanmış mamul

B — Ambalajın tasnifleri (sınıflandırılması):

Ambalaj şimdiye kadar çeşitli açılardan tasnif edilmiş olmakla
beraber üzerinde tam bir anlaşmaya varıldığı iddia edilemez. Çalış-

(10) — : Ibid. 24.

Medeyros/Koppelman, Handbuch der Kunststoffverpackungen, Herne/
Berlin, 1971, s. 19.



mada literatürde genel kabul görmüş bir tasnifi vermekle yetinece-
ğiz. Burada ambalajın fonksiyonlarma; ambalajın şekline ve amba-
lajı yapılacak mamulün özelliklerine göre tasnifleri ele alınmıştır11.
Tabloda verilen tasnifin rijid olamıyacağı aşikârdır. Örneğin koru-
ma fonksiyonunda yer alan ve gazlarda patlamayı önleyici ambalaj
nev'i, aynı zamanda mamulün kimyevî özelliklerine göre yapılan gaz
için ambalaj ile birlikte ele alınmakta, iki ambalaj birarada gerçek-
leşmektedir12.

Diğer yandan çok defa kullanılan (Mehrwegverpackung) amba-
laj çeşidi ise kendi arasında ödünç temin edilen, kiralanan veya
depozite alınmak suretiyle yapılan ambalaj olmak üzere tasnif edi-
lebilir13.

Aynı şekilde ulaşım yoluna göre yapılan ambalaj, örneğin gemi
ile taşman ambalaj, özellikle ihracat için yapılan ambalaj ile birlikte
mütalâa edilebilir. Diğer bir örnek olarak, depolamada yerden ta-
sarruf sağlıyan bir ambalaj yapılırken, reklâm yapma ve satışı ko-
laylaştırma fonksiyonu örneğin mamulün dıştan görünmesini sağlı-
yan camdan şişe ambalaj birlikte düşünülmelidir. Bu örneklerden de
görüldüğü gibi ambalajlamada önceliğin amaç, şekil ve ambalajla-
nacak mamul özelliklerine verilmesinin ve buna göre bir tasnifin
teorik bir ifade gücü olmakla beraber, pratikte pek geçerli olmadığı
söylenebilir.

(11) Koppelmann, U.: op. cit, s. 43.
(12) Schmidt, W.: Absatzvvirtschaftliche Probleme der Verpackung von

Flüssigkeiten und Gasen, Berlin-Heidelberg, New York 1965, s. 9.
(13) pange, C: Die Ausgangsverpackung des Industriebetriebes, Diss. Ham-

burg 1962, s. 41.



Ambalaj

Ambalajın fonk gön tasnifi

Koruma fonk göre

Havası alınmı şkavonoz

Tüy veya yastıkla

beslenmiş ambalaj

Gazlarda patlamayı
öoltyici ambalaj(|j

Reklam yapma fonk. göre

Ambı yapılacak mamul ansını gör»
tasnif

Kullanımı kolaylaştırma
fonk. göre

Satışı teşvik
fonk göre

; Dıştan görünen amb. _Kolay açılıp, kapanan amb
-Küçük dozlarda az yer

t j t a n amb

Mamulün özelliklerine
gbre ambalaj

Amb in - Sıvı ambalaj
şekline göre tasnif —Katı »

-Yarı sıvı (krem) amb
- Gaz amb

Mamulün ait old sanayi da-
lına göre ambalaj

Gıda mad amb
Kimyevi mad amb
Makina sanayi mamuller'

ambalajı

Depolama fonk göre
Yerden tasarruf sağ amb
Ust üste yığılabrten amb{2) Tasıma fonk göre

JTaşıma yoğunluğuna göre
—Bırd»fa kullanılan amb (3)
-Cok defa

Paketin sekline göre M amulun paketlenmesinde
— Standart ambalaj ( 5) nazara alınacak hususa göre amb
— Siparişe goreyapılan amb -Birçok küçük parç bir araya getiren amb

Hacme göre yapılan ambalaj
Ağırlığa göre yapılan *

Gönderme yerine göre
— Dahili piyasa ıcın amb
-İhracat ıcm yapılan amb

Tasıma yoluna gore(t)
Kara ve demir yolu ıcın

yapılan amb
Hava yolu ıcın yapılan amb
Gemi ile taşınacak ambalaj

(1) Schmidt, W., op. cit, s. 24.
(2) özellikle tahtadan yapılan paletlerin ambalajlamada kullanılması hali için: Cf. Sichenbergei-, H.: "Die verlorene

Palette", in. Verpackungs - Rundschau, 1970, Heft 7, s. 996-1000.
(3) Bir defa kullanılıp, atılan ambalajların (Einwegverpackung) zamanımızda neden tercih edildiklerini ilerde ele ala-

cağız. Infra, 91-97.
Koppelmann, U.: op. cit., 209.
Mannicke, A.: Die Warenverpackung als ein Faktör der betrieblichen Absatzpolitik, Berlin 1957, s. 38 ve 46.

(4) Lange, C: op. cit, 50.
(5) Sadece mamullerin değil ambalajların da standartlaştırılması konusunda AET ve ISO çalışmalar yapmaktadır...



B ö 1 ü m : II

AMBALAJIN VE AMBALAJCILIGiN GELİŞMESİNİN
NEDENLERİ

A — Genel olarak:

Son 15-20 yıl içinde hemen bütün istihsal dallarının mamulleri-
nin ambalajlanmam "da önemli gelişmeler olmakta ve ambalaj sa-
nayii üretimi milyarlarca DM veya $'ı bulmaktadır. Özellikle çalış-
mada ağırlık verilen gıda maddeleri istihsali ve ambalajlanmasın-
daki çok hızlı (revolutionâr) gelişmeleri aşağıdaki esaslara bağlamak
mümkün görülmektedir:

— Şelf servis mağazaları ile supermarketlerin gelişmesi ve ar-
tışı;

— Ambalaj malzemesi olarak gösterişli (emotionel tesiri fazla)
sürümü fazla olan ambalajların ortaya çıkması;

— Tüketicinin piyasada yerini alması ve satmalma adetlerin-
deki değişmeler;

— Millî gelir ve adam başına gelirdeki artışlar;
— Özellikle kadının iş hayatına girmesi ve zaman faktörünün

çok önem kazanması1.

B — Self-Servis sisteminin (Self-Servis mağazaları ile Super-
marketlerin artması) gelişmesi:

Self-servis, bilindiği gibi herşeyden önce hemen bütün mamulle-
rin ambalajlanmasını ister. Artık bugün dökme usulü mamul satan
mağaza kalmamış gibidir-. Bu gelişmede özellikle gıda maddelerinin

(1) Müller, G.: "Stand und Entvvicklungsrichtungen des Einsatzes von Gross-
und Portionspackungen für Konsumgüter", in. Verpackungs-Magazin,
1970, s. 157-165.

(2) Zahn, E. F. J.: "Lose Ware hindert den Fortschritt der Selbstbedinungsla-
den", in. Verpackungs-Rundschau, 1954, Heft 3, s. 212-220.
Cf. Riecke, A.: "Was verlangt der Selbstbedienungsbetrieb von der Ver-
packung", in. Verpackungs Rundschau, 1953, Heft 5, s. 188.



ambalajlanması zaruretinde tüketiciye kolaylık sağlamak yanında
tıbbî endişeler, mamulün toz, toprak ve mikroplara karşı korunması
endişeleri de rol oynamıştır. Yiyecek ve içecek maddeler? belirli
ambalajlar içinde, belirli miktarlar halinde, taze ve lıer türlü dış
tesirlerden korunmuş olarak tüketiciye sunulmakta; ayrıca üzerin-
de fiyatı ve kullanım tarifesi de yazılı olduğu için tüketiciye bilgi
vermekte ve doğru karar almasına yardım etmektedir3.

Ambalajlama ile self-servis mağazaları sayısı arasındaki (1952 -
1970 döneminde Federal Almanya'daki gelişmeler ele alınmış-
tır) ilişkileri gösteren aşağıdaki grafikte y ekseninde bir taraf-
tan ambalaj sanayiinin yıllık istihsal değerleri (milyar DM); diğer
yandan da self-servis mağazaları sayısındaki artış gösterilmiş ve
ambalajın önemi ortaya konmaya çalışılmıştır4.

Amb. istihsal
değeri " mağazası sayısı (000 İLavesı ile)

Milyar DM \ 110

10

Şelf servis

servis
mağazası sayısı

1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966
—I 1 >-
1969 .1971 Yıllar

(3) Ambalajın fonksiyonları Infra 29 vd. ve bu fonksiyonları yerine getirmede
gözönüne alınması gereken hususları ilerde ele alacağız.

(4) Müller, G.: op. cit. ezel ilâve von Kaile A. G. s. 3.
Cf. Wöhe, G. Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 10.
Auf. Berlin-Frankfurt a.M. 1971, s. 336-339.
Çalışmada neden Batı Almanya'nın (BR.D) ele alındığını gösterebilmek
için aşağıdaki tablo verilmiştir. Tablodan Federal Almanya'nın gerek
self-servis gerekse super-marketlerin sayısı bakımından Avrupa'da en'
ileri seviyede olduğu görülmektedir. Diğer yandan self-servis sisteminin
sanayileşme ile geliştiği gerçeği de nazara alınır ve USA'dan sonra dün-



1952'de self-servis mağaza sayısı O ve ambalaj sanayii istihsali
2,4 milyar DM iken; bu rakam 1957'de sırası ile 1379 SB ve 3,9 mil-
yar DM ve 1971'de ise 86.398 SB ile zirvesine erişmiş ve ambalaj
malzemeleri istihsali de 12,1 milyon DM'a ulaşmıştır. Batı Almanya'-
da 1971'de 145.000 gıda maddeleri satan mağaza olduğu düşünülür-
se; toplamın %65'inin self-servis tipi mağaza olduğu görülür.

yada ikinci sırayı işgal ettiği gözönünde tutulursa, çalışmada BRD ör-
neğinin incelenmesi, ilerde kurulması plânlanan "Birleşik Avrupa"daki
gelişmelerin müstakbel seyrini de gösterdiği kabul ve iddia edilebilir.

Batı-Avrupa'da Self-Servis Gıda Maddeleri Mağazaları Sayısı (1961 - 1971)

1961 1963 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Avusturya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
R Almanya

İngiltere
İrlanda
İtalya
Holanda
Norveç
İspanya
İsveç
İsviçre

448

389

1.298
395

1.795
22.619

8.150
65

250

2.132
1.470

196

5.451
1.822

1.429
573

1.592
625

2.691
30.680

9.212
148

344

2.779
1.650

506

6.000
2.163

2.991
709

2.330
870

4.305
40.094

11.650
280
605

3.490
2.114

812

6.824
2.553

1

1.074
2.7-7
1.090
5.452

46.794

13.129
400
922

4.207
1

1.700
7.671
3.018

1

1.210
4.040
1.609
7.855

53.125

14.632
1

1.3083
5.194
2.777
2.150
8.197
3.468

1

1.455
4.328
1.492
9.957

62.714

16.083
1

1.7393
5701

1

t

8.360
3.843

4.960
1.679
4.842
2.179

12.593
72.241

18.320
1

2.185:1
6.719

1

1

8.360
4.272

5.399
1.880

1

2.509
17.065
80.214

20.473
1
1

7.741
1

4.268
8.823
4.646

6.263
2.405
5.0322
2.872

18.214
85.357

27.000
800
7894

8.865
3.035

1

8.657
5.038

6.835
2.708
5 1132

1
20.209
85.602

28.062
1

1.3214
8.755

1

5540
8.580
5.086

1
3.047

51.842
1

21.804
86.410

1
1

1.4904
8.672

6.834
8.542
5.231

Bat ı Avrupa 46.480 60.442 79.627 93.339 108.956 124.440 143.677 163.222 178.595 184.518 189.983

Batı Avrupa'da Supennarket Sayıları (1901-1971)

1961 1963 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Avusturya
Belçika
Danimarka
Fransa
E. Almanya

İngiltere
ttalya
Holanda
Norveç
İspanya
İsveç
isviçre
ISatı Avrupa

19
—
49

250

74
18

7
—

24
—

42

483

44
—

121
350

130

36

44

—

1

115
59

923

5

77
—

207
500

278

45
63
—
58

158

80
1.471

1

125
2772
323

719

438

141

96
—

1

337
105

2.624

1

151
3652
470

1.000

498

1523
159

—
1

447

1

3.410

1

189
1

584
1.300

631

184:ı
178
—
80

T

172
4.135

1

1

4622
700

1.500

753

287:;
203

—
1

714

ı
5.09t;

4 1

1

115

883
1.700

1

274.1
248

—

1

917

222
5.422

82

359
168

1.045
2.280

917

302
318

—

1

1.063
256

6.S70

102
384
229

1.614
2.573

1.327
442

467

—

105
1.180

283
8.706

1

455
278

1.833
2.980

1.672
538
520

300
138

1.417
312

10.545

Cf. : "SB-Laden -and Supermârkte in Westeuropa" in. Markenartikel.
Monatschrift für die Konsumgüterindustrie, 1972, Heft. 6, s. 249.

——: "1971 was das Jahr der Supermârkte", in. Handels-Rundschau -Cf.
Edeka, 1972, s. 8.

Schönfeld, A.: "Probleme der Markenartikel-Verpackung in SB. Laden und
Supermârkten" in. Markenartikel. Monatschrift zur Förderung der Qualitâts-
ware. 1968. Heft 11. s. 550-554.
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C — Gösterişli yeni ambalaj malzemeleri ve teknikleri:

Ambalajlamanın süratle artış kaydetmesinde self-servis mağa-
zaları yanında gösterişli, sürümü fazla olan ambalaj malzemeleri ile
ambalaj şekillerine imkân veren teknolojinin bulunması da rol oy-
namıştır. Örneğin evvelce klâsik ambalajlar arasında yer alan cam-
dan yapılan ağır şişeler yerine bugün aynı görevi başarı ile yerine
getiren plâstik şişeler veya kâğıt ve kartonun ıslanma, yırtılma ve
hava şartlarına karşı zayıf kaldığı hallerde yine sunî maddeler cüm-
lesinden olan jelatin, karıştırılmış selofan ve çok çeşitli plâstikler
gibi daha gösterişli ve dayanıklı ve her geçen gün kullanım alanı
genişliyen ambalaj malzemelerinin kullanılmaya başlanması, amba-
lajın özellikle gıda maddelerindeki yerini ve önemini artırmış bulun-
maktadır'.

D — Tüketicilerin satmalına âdetlerindeki değişmeler:

Bugünün sanayileşmiş toplumlarında fabrikalar sadece mamulü
istihsal etmekle kalmamakta, özellikle gıda mamullerini servise ha-
zır hale getirerek piyasaya sürmektedirler. Meşhur Convenience -
foods sistemine0 göre hazırlanan kalitesi yüksek, rahatlık sağlayıcı
hazır yemek ve diğer yiyecek maddelerini tüketiciler severek talep
etmektedirler. Bunun en tipik örneğini küçük bebek mamaları istih-
sali için kullanılan kavanoz ve kutu sayısındaki artışta görmek müm-
kündür. Anneler bugün uzun süre mama hazırlamaya vakit bulama-
maktadır. Bu tip hazır yemek usûlü Batı Avrupa'da yeni olmakla
beraber her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır.

Tüketicilerin satınalma adetlerinde meydana gelen değişmeler
özellikle küçük, portion tipi ambalajın önemini artırmıştır. Amba-
lajda değişmeler zaten tüketicinin zevkine göre yapılmaktadır. Böyle
yapılmadığı takdirde ambalajdan beklenen hiçbir yararın sağlanamı-
yacağı açıktır.

(5) Cf. Dermltzel, H. G.: "Steigende Ansprüche an die Verpackung von
Maıkenartikel", in. Markenartikel. Monatschrift zur Förderung der Quali-
tâtsware, 1968, 11, s. 554 vd.
Cf. Reinsch, H. H.: "Fortschrifttstendenzen in der Verpackungsindustrie",
in. Markenartikel. Monatsschrift zur Förderung der Qualitâtsware, 1967,
11, 597.
Cf. Munte, H. H.: op. cit, 25.

(6) Müller, G.: op. cit., s. 7.
Cf.: "Der.Trend der Ernahrungsgevvohnheiten", in. Die industrielle Obst-
und Gemüsevenvertung, 1971, s. 229-234.
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Örneğin 1950 -1970 yılları arasında Nescafe'nin ambalajına ba-
kıldığında 1950'de teneke kutu kullanılırken, 1962-63'te camdan ku-
tu ve tenekeden kapak içinde sunulan kahve; 1968- 1970'lerde hafif
camdan kutunun, fakat plâstikten kapak içersinde üzerindeki yazı ve
renkte de zamana uygun değişiklikler yapılarak piyasaya arzedildiği
görülmektedir.

Çamaşır tozu ve deterjanlarda muhteva hemen hemen aynı kal-
dığı halde ambalajın şekli modernize edilerek tüketicilerin istifade-
sine sunulmuştur, özellikle ambalajın baskısının tüketici üzerindeki
tesiri gözönüne alınarak bazı hallerde ambalaj bedelinin %50'sine
varan baskı masrafları yapılmaktadır7. Şelf-servis mağazalarında
alıcı, nihaî tüketici olduğu için, tüketicinin zevkleri, mamullerin
ambalajlanmasına yön verirken; bu mağazalarda teşhir edilen
ambalajlar da tüketicinin satınalma arzusuna tesir etmektedir3.

E — Satınalma gücü ve gelirdeki artışlar:
Satınalma gücündeki, —millî gelir dolayısıyle fert basma geli-

rin artması,— gelişmelerin ambalajlamaya ve ambalajlı hazır ma-
mullerin yapılmasına tesiri çok büyük olmuştur. Yapılan araştırma-
lar Federal Almanya'da 1950'de fert basma gelir 330 DM/ay iken;
bu rakam 1968'de 1294 DM ve 1970'de 1910 DM'a yükseldiğini, ay-
nı anlamda olmak üzere hayat standardının arttığını göstermekte-
dir". Diğer yandan hayat (yaşama) seviyesi yükseldikçe tüketicile-
rin hizmet sektörü için daha fazla, bir pay ayırdıkları da bilinmek-
tedir. Buna göre 1968'de tüketim mallarına talep ile hizmet sektö-
rüne talep oranı 71:29 iken bu oranın 1985'te 65:35 olacağı hesap-
lanmaktadır. Bu oran tüketicilerin büyük miktarlarda, kalitesiz ve
ambalajsız tüketim mamulleri yerine küçük dozlarda, kullanışlı ve
gösterişli ambalajlar içindeki mamulleri talep edeceğini, dolayısıyle
ambalajın öneminin hayat standardındaki artışlara paralel olarak
artacağını göstermektedir.

(7) Bu anlamda Kalkınma Plânları da ambalaj sanayii İle basım sanayiini
birbirini tamamlıyan sanayiler olarak ele almakta; bu iki sanayiin
birlikte ele alınmasını öngörmektedirler. DPT, 1965 Yılı Programı, s. 136-
138.
Cf. Tuncer, C.: "Avrupa'da Ambalajcılık Alanındaki Son Gelişmeler ve
Türkiye", İktisat ve Maliye, Mart 1968, s. 501.
Cf. Raku Kunststoff-Verpackungen GmbH'nın özelliği çok ileri bir baskı
tekniğine sahip olmasıdır.

(8) Engelen, U.: "Packungen in Supermarkten wie die US. Frauen sie sieht",
in. Absatzwirtschaft, 1968, Heft 11, s. 21-30.
Müller, G.: op. cit., 9.

(9) : tbid, s. 9.
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F Kadının iş hayatına girmesi ve zaman faktörünün önem
kazanması:

Hayat standardındaki aynı anlamda olmak üzere aile gelirin-
deki artışlar aynı zamanda kadının iş hayatına girmesi ve sosyal ha-
yattaki yerini alması ile mümkün olmuştur. Kadının iş hayatına
girmesi ile beraber evde yemek hazırlamaya ve bulaşık yıkamaya
vakti kalmamış; bu nedenle de hazır konserve haline getirilmiş; iyi
ve itinalı sağlık şartlarına uygun ambalajlar içinde piyasaya arze-
dilen mamuller tercih edilir olmuştur. Yemek hazırlama süresi ye-
rine çalıştığı takdirde bir yandan kendi aile bütçesine katkısı, diğer
yandan da millî ekonomi açısından bir gelir yaratmış olduğu "Av-
rupa Ambalajcılık Federasyonu EPF" Başkan Vekilinin açıklama-
larından anlaşılmaktadır10.

Aşağıdaki şekilden de görüldüğü gibi güzel ve rasyonel amba-
lajlar içinde hazır yada yarı hazır yiyecek maddeleri sayesinde 1910.
yılında bir ev kadının günde 5 saatmı bu işlere ayırması gerekirken,
bu süre 1969'da 1 saate indirilmiştir. Kadınlar aradaki 4 saatlik
sürede saati 4 DM'lık bir işte çalışsalar, yılda 300 işgünü ve çalışan-
ların da 22 milyon olduğu gözönüne alınırsa, millî ekonomiye kat-
kıları 26 milyar DM olacaktır ki, bu rakam modern ambalajcılığın

1910 —

/
30 dakika

3 saat

5

5 saat

Yemek listesi
hazırlama süresi

Kahvaltı
Kahve (Çay)

Kızarmış ekmek+ Elma veya kayısı marmelatı

Öğle yemeği
Çorba

Tas kebabı + patates + yesıl salata
Kahve (mocca)

Aksam yemeği
Çorba

Sucuk kızartması + Patates Salatası

r

1969

lOdakıka

30 *

60 * -1 saat

(10) Müller, G.: op. cit., s. ll'den. Yemek listesi ile sarfedilen zamanı muka-
yeseye imkân veren bu şekil O. Hess ve Prof. Hess tarafından düzenlen-
miştir. Hrsgb. EDEKA Verlagsgesellschaft mbH: Konserven haben gute
Chancen-Sie sparen Zeit und Arbeit, Sonderdruck, 1971, sayı 16.
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bir yandan üretici firma kârlarının, diğer yandan da tüketici re-
fahının tatminkâr seviyede olmasını sağlarken; millî ekonomiye de
katkısını göstermeye yeterlidir.

Buraya kadar söylenenleri özetliyecek olursak-, zamanımızda
hayat standardının düzeltilip yükseltilmesi, elverişli satış şartları
yardımı ile genişletilmiş (anonim) bir piyasa teşkilinin amaç oldu-
ğunu; bu amaca yenilikleri en iyi ve ucuz bir şekilde tanıtacak olan
ambalaj ve ambalajlama sayesinde erişilebileceğini söyliyebiliriz11.

(11) Cf. Malitz, H.: "Die Verpackungs-Situation in Deutsehland", in. Neue
Verpackung 1960, Heft 4, s. 330-335.
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B ö l ü m : f f l

AMBALAJIN ÖNEMİ

A — Ambalajın milli ekonomi açısından önemi:

1970 yılında Federal Almanya'da (BRD) hemen hemen 11.6
milyar DM ambalaj vasıtaları istihsaline harcanılmış bulunulmak-
tadır. Bu rakam 1950rdeki 1.26 milyar DM ile mukayese edildiğinde
artışın %900 civarında olduğu görülür1. Fakat sadece ambalaj mal-
zemeleri istihsal değeri millî ekonomi için çok önemli ve yeterli bir
ölçü değildir. Ambalajlama ile ilgili yan harcamalarda örneğin amba-
lajın taşıma, depolama ve doldurma masrafları da nazara alınmalı-
dır. Uluslararası tecrübelere göre bu masraflar toplam ambalaj
malzeme değerinin '/c75'ini bulmaktadır. Bu duruma göre örneğin
B. Almanya'da 1966'da toplam ambalaj sanayii harcamaları 14.5;
1967'de 15.2 iken, 1969'da 18.7 ve 1970'de de 20.3 milyar DM olup,
gayrisâfi millî hâsıla içindeki payı 'i3.2 ilâ %4 arasındadır-.

Bu rakamlar bir millî ekonomide gelir (millî hâsıla) arttıkça
ambalajın ve ambalajlamanın artmakta olduğunu göstermekte ve
ambalajlama ile ilgili rakamların bir anlamda millî hâsıla ve refah
seviyesini gösteren birer gösterge olarak kabul edilmesi ge-
rektiğini ortaya koymaktadır. Aşağıda B. Almanya, Avusturya
ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (USA) 1960-1968 yıllarındaki
gayrisâfi millî hâsıla ile ambalaj malzemeleri istihsali arasındaki
ilişkiler tablo ve grafikler yardımı ile ortaya konmaktadır3.

(1) Koppelmann, U.: Grundlagen der Verpackungsgestaltung. Ein Beitrag
zur Marketingorientierten Produktforschung, Herne/Berlin, 1971, s. 25.
Hoffmann, J.: Rationelle Verpackung, Heidelberg 1967, s. 7.

(2) Hoffmann, J.: Grundfragen der Verpackung, Berlin 1965, s. 5.

(3) Mânnicke, A.: "Marketing in der Verpackungsindustrie", in. Neue Ver-
packung, Berlin 1970, sayı 5, s. 616-621.

Wegner, H. J.: Produktivitatsanalyse der Konsumgüterverpackung in der
Marktwirtschaft, Diss. Braunschweig, 1967, s. 115-118.
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a) Federal Almanya'da gayrisâfi millî hâsıla ile ambalaj mal-
zemeleri istihsalinin incelenmesi:

Yıllar
(Milyar DM)

GSMH
GSMH

artış r/c
(Milyar DM)

Amb. Malz. İst.
Amb. Malz.
İst. artış '/(

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

297
326
355
378
414
453
481
485
530

11.7
9.8
8.9
6.5
9.5
9.4
6.2
0.8
9.3

4.93
5.27
5.66
6.32
7.02
7.85
8.19
8.15
8.74

14.7
6.9
7.4

11.7
11.1
11.8

4.3
—0.5

7.2

'İİUV artış oranı

GSMH

Ambalaj malzemes'
urttirru

-Yıllar

GSMH

ft—Ambalaj malz»mıg
üretimi

->Yıllar

b) Avusturya'da GSMH ile ambalaj malzemeleri istihsali iliş-
kilerinin incelenmesi:

YUlar

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

(Milyar Şilin)
GSMH

161.3
177.5
188.3
202.8
221.2
241.2
262.1
279.1
295.1

GSMH
artış '/r

12.6
10.0

6.1
7.7
9.1
9.0
8.7
6.5
5.7

(Milyar Şilin)
Amb. Malz. İst.

2.729
2.959
3.163
3.411
3.650
3.683
3.986
4.298
4.696

Amb. Malz.
İst. artış tj>c

13.8
8.4
6.9
7.8
7.0
6.5
8.2
7.8
9.3



Yıllar
(Milyar $)

GSMH
GSMH

artış %
(Milyar $)

Amb. Malz. îst.
Amb. Malz.
tst. artış r/c

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

503.8

520.1

560.3

590.5

632.4

684.9

747.6

789.7

860.6

-—

3.2
7.7
5.4

' 7.1
8.3
9.2
5.6
9.0

11.530

11.944

12.353

12.055

12.840

13.803

15.028

15.712

16.823

3.8
3.6
3.4

—2.4

6,5
8.9
7.5
4.6
7.1

Yıtlık artış oranı

ıSMH
^t-Ambalaj malzemesi

üretimi

Yıllar

Yukarıdaki grafik ve tablolardan gayrisâfi millî hâsıla veya
aynı anlamda bir millî ekonomide refah seviyesi arttıkça, istihsal
edilen mamullerin daha fazla ve geliştirilmiş ambalajlar içinde tü-
keticilerin istifadesine sunulduğu görülmektedir. Sanayileşme ve kal-
kınmanın belirli dönemlerinde, örneğin BRD ve Avusturya'da amba-
laj malzemeleri istihsalindeki artış, gayrisâfi millî hâsıladaki artış-
tan fazla olmakta; normal hallerde ise bu iki büyüklük birbirine
paralel seyretmektedir4.

(4) 3 nolu USA'ya ait grafikte ambalaj malzemeleri istihsalindeki artış ora-
nının. GSMH artış, oranına nazaran düşük olmasının nedeni, bilinen iktisat
kuralı, yani gelir arttıkça tüketime ayrılan payın (istihlâk meylinin)
düşen seyir göstermesindendir.
Cf. Munte, H. H.: "Die wachsende Bedeutung der Verpackung im Prozess
der Industrialisierung", in. NV 1972, 1, 24, 28.
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iktisatçılar genellikle analizlerde önce amacı, sonra da bu
amacın gerçekleştirilmesine yardımcı araçları tesbit ve araların-
daki ilişkileri inceliyerek belirli sonuçlara varmaya çalışırlar5. İşte
çalışma konumuz olan ambalaj da amaçlara erişmede bir araç ola-
rak ele alınmaktadır. Amaca erişmede aracın verimi onun müessir
bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Ambalajın müessiriyetini artır-
mak için, millî ekonominin amaçlarının tesbiti gerekir. Refah eko-
nomisinde (teorisinde) amaç, ihtiyaçların en iyi şekilde tatminidir.
Piqou, refah ekonomisi ve millî refahtan, insanların saadet seviye-
sini, —ki para ile ölçülür ve tatmin sağlıyan her şeyin bir fiatı
vardır,— anlamakta ve toplam tatmini National Income = Sozial-
produkt = Millî hâsıla ile ölçmektedir6.

Bilindiği gibi millî ekonomide mevcut herkesin ihtiyaçlarım en
iyi şekilde tatmin edebilmesi için ilk şart, tüketim ve tasarrufa
fertlerin serbestçe karar verebilmelerinin mümkün kılınmasıdır. An-
cak bu takdirde fert gelirini, çeşitli alternatif kullanım alanları
arasında bölüştürerek ve her bir alandaki tatminini birbirine eşit
kılacak şekilde davranarak toplam fayda ve tatminini maksimum-
laştırabilir. Bu kriterlere göre çalışan Batı dünyasında ihtiyaçların
en iyi bir şekilde tatmin edildiği iddia edilmekte ve mümkün görül-
mektedir.

Burada kısaca ihtiyaçların tatmininin maksimumlaştırılmasın-
da ambalajın payı ve önemi araştırılacaktır. Aşağıdaki piramit yar-
dımı ile millî ekonomideki amaç ve araç arasındaki ilişkilerle, amba-
lajın yeri gösterilmeye çalışılmıştır7.

a. Piramidin en altında ambalaj, sadece bir araç olarak yer
almaktadır. Firmaların aslî amacına erişmede en önemli bir unsur
olan kârs, bilindiği gibi pozitif unsur olan satış hasılatı ile negatif

(5) Cf. Weddigen, W.: Theoretische Volkswirtschaftslehre als System der

Wirtschaftstheorie, Berlin 1958, s. 30 vd.

Cf. Gâfgen, G.: Theorie der Wirtschaftlichen Entscheidungen, Tübingen

1963, s. 23.

(6) Wegner, H. J.: op. cit., s. 4'den naklen; Plqou, A. C: "The Economics

of VVelfare", 2. Baskı, London 1924, s. 37.

(7) : Ibid, 7-9.

Koppelmann, U.: op. clt, 25. , • •

Weddigen, W.: op. cit., s. 57 ve 70.

Satış hasılatı - Maliyetler

(8) Wegner, H. J.: op. cit., 9. Bilindiği gibi Rant =

Sermaye

Etraflı inceleme için: Çakıcı, L..: Sanayi İşletmelerinde Rantabilite ve

Rantabilite île İlgili Sorunlar, Ankara 1973, passim.
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Milli refah seviyesi

ihtiyaç tatmini
(fayda maximumu) A " Â E v h a l l < ' ( t ü k e t i c i

Kâr makimumu Z AZ \Firma (üretici)

Araçlar [AMBALAJ]
Çeşitli sürüm vasıtaları

b. Piyasa ekonomisinde firmalar, tüketici ihtiyaçlarını gider-
mek için faaliyette bulunurlar. "îş adamı gerek pazarlamacı, ge-
rekse üretici olarak tüketicinin ihtiyaçlarını karşıladığı kertede (öl-
çüde) başarılı olmuş sayılır. Kâr, bir amaç olmaktan çok, iş ada-
mının tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktaki başarısının bir ölçü-
sü olarak düşünülmelidir..."' Bu safhada ambalaj mamulün kullanı-
ma uygunluğunu sağlamak suretiyle tüketicinin fayda maksimizas-
yonunu gerçekleştirdiği için bir yandan firma, diğer yandan da ev
halkı (tüketici) için bir vasıta (araç) durumundadır.

c. Bu açıklamaların tabu bir sonucu olarak teker teker fir-
maların rantabl olmalarını sağlıyan bir araç durumundaki amba-
lajın, aynı zamanda millî ekonomideki ihtiyaçların tatmini, dolayı-
sıyle millî ekonominin prodüktivitesi için de bir araç olduğu söy-
lenebilir10.

(9) Oluç, M.: Pazarlama İlkeleri ve Türkiye'de Uygulanmaları, 2. Basla,
İstanbul 1971, s. 80.

(10) Wegner, H. J.: op. cit., 67 "... Rentabilitât der Einzelvvirtschaften ist die
Voraussetzung einer volkswirtschaftlichen Produktivitat...".
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B — Sürümde ambalajın yeri ve önemi":

Literatürde müteşebbisin satış hasılatını artırabilmesi için sü-
rüm vasıtası olarak başvurabileceği yollar farklı şekilde ele alın-
mıştır, örneğin Gutenberg12; ,

a. Satış metot ve yolları (Absatzmethode),
b. Mamulün donatımı (Produktgestaltung),
c. Reklâm (Werbung),
d. Takip edilecek fiyat politikası (Preispolitik), olarak dörtlü

bir ayırıma yer verirken, Schâfer de13;
a. Mamul politikası (Warenpolitik),
b. Reklâm politikası (Werbepolitik),
c. Fiyat politikası (Preispolitik),
d. Kredi politikası (Kreditpolitik) olarak ayırmaktadır.

Bu çeşitli sürüm vasıtaları içinde AMBALAJ, Gutenberg'de
mamulün donatımında, Schâfer'de ise mamul politikası içinde yer
almaktadır.

Ambalajın satış hasılatını artırmada yerinin tesbit edilmesi ol-
dukça zor olup, bütün vasıtaların koordine çalışmaları teorik ve pra-
tik olarak zorunlu görülmektedir. Ancak kabul edilen bir gerçek,
ambalajın sürüm üzerinde fevkalâde tesiri olduğu ve bu konunun
ihmal edilmesi halinde reklâm ve diğer satış metodlarının tesirlerinin
sıfıra bile inebileceğidir14.

Ambalajın yerini ve önemini ortaya koyabilmek, diğer bütün
faktörler sabit tutulabilseydi, ambalajda bir değişikliğin satış ha-
sılatına tesirini ölçmekle mümkün olurdu. Halbuki bu hemen hemen
imkânsızdır, örneğin, mamul yeni bir ambalajla piyasaya arzedil-
diği takdirde bu durumun radyo-televizyon ve gazete üe reklâmının
yapılması şarttır. Yoksa tüketicinin nasıl haberi olabilir? Müteşeb-

(11) Wegner, H. J.: op. cit., s. 55-80.
Mannicke, A.: Die Warenverpackung als ein Faktör der betrieblichen
Absatzpolitik, op. cit., 24 vd.
Uyguner, M.: "Satışta Ambalajın önemi", Türkiye İktisat Gazetesi,
22 Nisan 1971, s. 4.

(12) Gutenberg, E.: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, 2 Band, Der
Absatz, Berlin - Heidelberg - New York, 8 Aufl., 1965, s. 50.
Cf. Beyeler, L..: Grundlagen des kombinierten Einsatzes der Absatzmittel,
Bern 1964, s. 22 vd.

(13) Schâfer, E.: "Absatzwirtschaft", in. Handbuch der Wirtschaftswissen-
schaften, Köln und Opladen 1958, s. 367 vd.

(14) Ferman, C: op. cit, 20.
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bis, potansiyel tüketicilere malını takdim ederken, aynı zamanda
yeni ambalajı da sunacaktır.

Diğer yandan rasyonel davranan bir firma için ambalaj mas-
raflarında bir artışa katlanmak ya onun satış hasılatını artırması-
na veya diğer sürüm vasıtaları için yapılan harcamaları azaltması-
na bağlı olacaktır. Örneğin yüzeyi geniş ve vitrinden rahatlıkla
görülebilecek şekildeki ambalaj, ilâve plakat reklâm için yapılacak
masrafları azaltabilir.

Mamulü yeni bir ambalaj sayesinde otomatta (satış yolu) satı-
şa arzetmek mümkünse, mamulün üstüste yığılması ve otomatik
olarak arka arkaya alınmasını sağlıyacak şekilde teknik açıdan do-
natım ve masraf gerekecektir. Bütün bu örnekler ambalajın işlet-
meye katkısının tesbitinin ne derece güç olduğunu göstermeye ye-
terlidir.

Tüketicinin ihtiyacını tâyin eden unsurlar, diğer bir deyişle
tüketicinin arzusunu tahrik eden faktörler ile bu arzuyu tatmin eden
faktörler (sürüm vasıtaları) arasındaki ilişkileri "Vektör teorisini"15,
yardımcı vasıta olarak kullanmak suretiyle şu şekilde tesbit etmek
mümkündür: Burada amaç, bir yandan tüketici ihtiyaçlarını tat-
min; diğer yandan da firma satış hasılatında ambalajın yerini ve
önemini ortaya koymaktır.

C Tüketici açısından karar alma ve ambalaj:

Tüketicinin bir malı almasına karar verirken tesir eden fak-
törler (motifler) çok farklı olup hepsini birden motifler alanı, dav-

motif 1
motif 2

Rl

İhtiyaçlar,
motif 3 arzular

vektörü

y a s ı t a ? ^vasıta

R2

mal ve hizmetlerin
takdim edil- vektör,

vasıta 3

motif t,

(15) Wiswede, G.: "Dle Vektortheorie"', in. Jahrbuch der Absatz-
brauchsforschung, Nürnberg 1966, s. 53 vd.
Wegner, H. J.: op. cit, 58-64.

und Ver-
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ranışlar (harekete geçirme) ve bu ihtiyaçları karşılayan vasıtaların
toplamından meydana gelen alanı hizmetin takdim edildiği alan
(Vorstellungsraum) şeklinde ifade etmek ve bu iki alanı birbiriyle
karşılaştırmak suretiyle bir denge durumuna erişmek mümkündür.
Aşağıdaki şekil genel olarak bunu göstermektedir.

Elinde belirli bir miktar parası olan tüketici bir taraftan ge-
leceğini emniyete almak, diğer taraftan gıda maddelerini temin
ederken bunların biraz yeni (etwas Neuen), biraz güzel (etwas
Schönem), kendisine meşguliyet sağlayıcı (Betatigung), kullanılışı
çok kolay (Bequemlichkeit) ve çok değerli (Wertvollem) şeyler ol-
masını arzu eder. İşte bu dört faktöre motif denmekte ve güzel,
yeni, kullanışlı ve değerli olma motiflerinin her biri bir vektörle
gösterilmekte ve bu vektörlerin toplam bileşkesi olan Rx ise tüke-
ticinin arzu ve ihtiyaç vektörünü teşkil etmektedir. Bu vektörün
karşılığını, mal ve hizmetlerin (mamullerin) tüketiciye takdimini
sağhyan vasıtalar alanında (Vorstellungsraum) örneğin reklâm,
AMBALAJ, fiyat politikası ve satış metodlarınm meydana getirdiği
diğer bir vektör teşkil etmektedir.

motifler bolrçesı surum vasıtaları
bölgesi

Talep
TÜKETİCİ açısından

Arz

ÜRETİCİ = FİRMA açısından

Firma Vorstellungsraum'daki sürüm vasıtalarını o şekilde kul-
lanmalıdır ki, tüketicinin arzusunu, ihtiyacını tahrik edebilsin ve
dolayısıyle amacı olan maksimum satış hasılatına erişebilsin. İşte
burada özellikle ambalajın nasıl kullanılacağı ve ambalaj yolu ile
bu amacı gerçekleştirebilme imkânları araştırılacaktır.

Ambalaj o şekilde yapılmalıdır ki tarihî koruma fonksiyonu ya-
nında kolayca ve rahatça ele alınabilir ve taşınabilir olsun. Bir
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yandan ambalajın üzerindeki renk dağılımı tüketicinin zevkine ve
mamulün bünyesine uygun olmalıdır. Yeni ambalaj radyo-televiz-
yon vs. yolu ile reklâmı yapılarak halka tanıtılırken, fiyat sorunu da
birlikte ele alınmalıdır. Eğer mamul temel bir ihtiyacı karşılayacak
ise fiyat mümkün olduğu kadar düşük olmalı; bir mal çok değerli
olarak görülüyorsa fiatı yüksek tesbit edilmelidir.

Diğer yandan mamul hemen herkesin temel, zaruri ihtiyacını
karşılıyorsa o takdirde satış metodu (yolu), perakendeciler, kiosklar
(büfeler) ve otomatlarda satışı yapılacak şekilde seçilmelidir. Bu
konuda karar verilirken mamulün nerede ve nasıl tüketiciye arze-
dilmiş olacağına göre tüketicilerde mamulün kalitesi hakkında tah-
minî bir değer yargısının mevcut olduğu unutulmamalı, ayrıca şu
hususlar da gözönünde bulundurulmalıdır16:

a. Piyasadaki payını artırmak isteyen müteşebbisin, tüketici
ihtiyaçlarını tâyin eden motifler —güzeli, kullanışlıyı, yeniyi, rahatı
arama— hakkında iyi bilgi edinmesi gerekir. -

b. Bunun için piyasa araştırmaları, işletmelerin uzun yıllarda
edindiği tecrübeler ve genel iktisadî durum ve gidişi gösteren trend-
lerden yararlanılabilir (örneğin millî geliri çok düşük bir ülkede
viski satmaya kalkışmama hali).

c. Çalışma şartlarında, sosyal güvenlik tedbirleri sayesinde
sağlanan kolaylıklar özellikle gelirin ve serbest zamanın artması
karşısında, müteşebbis tüketiciye arzettiği mamulün ambalajını;

aa. Tüketicinin teknik konularla meşgul olarak vaktini değer-
lemesi için mümkün olduğu kadar komplike;

bb. Diğer yandan serbest zamanında kura, gezmeye, eğlenme-
ye giderken beraberinde götürmesini ve kolayca açıp kapamasını
sağlıyacak şekilde rahatlık sağlayıcı şekilde yapacaktır. Bu iki un-
sura göre yapıldığı takdirde ambalaj tüketici tarafından kabul gö-
recektir.

Pratikteki uzun tecrübe sonuçlarına göre17 tüketicinin ihtiyacı-
nı tâyin eden faktörlerle, —iyiye, güzele, fevkalâdeye, rahatlığa eriş-

(16) örneğin aynı marka mamulün ihtisas ve isim yapmış ve belirli bir mer-
kezde (örneğin Taksim'de) bir mağazada daha kaliteli olduğu hakkında
genel bir kanı mevcuttur. Dolayısıyle fiatı da yüksektir.

(17) Wegner, «. J.: op. cit, 63-65.

21



mek gibi— bu ihtiyaçları giderecek, tatmin edecek sürüm vasıta-
ları —ambalaj, reklâm, fiyat ve satış yolları— arasındaki ilişkiler
şu şekilde bulunmuştur:

Eğer tüketicinin arzusu;

— îyiye erişmek ise, üreticinin ambalaja önem vermesi,
— Yeniye erişmek ise, üreticinin reklâma önem vermesi,
— Fevkalâdeye erişmek ise, üreticinin fiyat politikasına önem

vermesi,

— Rahata erişmek ise, üreticinin satış yoluıs ve metoduna önem
vermesi gerektiği tesbit edilmiştir.

Aynı analizin sonuçlarına göre satış hasılatına tesirleri bakımın-
dan sürüm vasıtalarının payı da şu şekildedir:

Ambalaj
Reklâm
Fiyat politikası
Satış yolları

% 15
% 30
% 25
% 30

Buraya kadar sürüm vasıtası olarak ambalajın yeri belirtildik-
ten sonra sırasiyle ambalajın fonksiyonları ile bu fonksiyonların ye-
rine getirilmesinde hangi faktörlerin gözönünde bulundurulması ge-
rektiğini ele alacağız.

(18) Beyeler, L.: Grundlagen des kombinierten Einsatzes der Absatzmittel
Bern 1964, s. 24 vd.
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B ö l ü m : I V

AMBALAJIN FONKSİYONLARI

Ambalajın fonksiyonları incelenirken temel fonksiyonlar ve
ilâve, ikinci derece fonksiyonlar şeklinde bir ayırım literatürde ge-
nel kabul görmüş bir tasniftir1. Ancak bazı yazarlar temel (aslî,
orijinal) fonksiyonlar olarak koruma, depolama ve taşımayı ele
alırken, ikinci derece, tamamlayıcı fonksiyonlar olarak da sa-
tış ve kullanımı kolaylaştırmayı ele almakta-; buna kar-
şılık diğer bir grup yazarlar da temel fonksiyonlar olarak koruma,
depolama, taşıma ve kantite (miktar ve doz) ile bilgi verme fonk-
siyonunu; reklâm fonksiyonunu ise ilâve, ikinci derece fonksiyon
olarak görmektedirler'.

Temel (aslî) fonksiyon, ambalajlama ve ambalajdan bahse-
dilebilmesi için kayıtsız şartsız yerine getirilmesi gereken fonksi-
yon olduğu halde, ilâve (ek, ikinci derece) fonksiyon, arzu edil-
mekle beraber vazgeçilebilecek bir fonksiyondur.

A — Ambalajın koruma fonksiyonu*:
Ambalajın bu klâsik fonksiyonu bir yandan mamulün çarpma,

ıslanma, zedelenme gibi fizikî bakımdan olduğu kadar diğer yan-
dan da mamulün kalitesinin bozulmaması, örneğin ekşime, bozul-
ma, çürüme vs. gibi kimyevî koruma fonksiyonunu içine almakta-
dır. Çeşitli ambalaj malzemelerinin koruma fonksiyonunu yerine
getirip getirmediğini incelemek için şu hususlar gözönüne alınma-
lıdır:

(1) Koppelmann, U.: op. cit., s. 37-41. •
(2) : İbid, 38.
(3) Wegner, H. J.: op. cit., s. 12-31.

Cf. Wenger, P.: "Die Funktionen der Verpackung in der modernen Wirts-
chaft", in. Verpackung und Konsument, Bern und Stuttgart 1967, s. 16-25.

(4) Schmidt, W.: op. cit, s. 9.
Wegner, H. J.: op. cit., 14-24.
Koppelmann, U.: op. cit., 38.
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a. Ambalaj malzemesinin nötrlüğü, tarafsızlığı sağlanmış mı-
dır?

b. Ambalajı yapılan mamulün hususiyetleri belirli bir süre
sonunda yine muhafaza edilecek midir?

c. Taşıma ve depolama tesisleri gibi dış imkânlar mevcut mu-
dur?

d. Çarpma, zedelenme, ısı, ışığa karşı ambalaj malzemesinin
mukavemet durumu nasıldır?

Bu dört hususun ne ifade ettiği ve çeşitli ambalaj malzemele-
rinin kullanılması halinde tesirlerinin ne olabileceğini kısaca belir-
telim.

Nötr'lük hususunda cam şimdiye kadar en elverişli materyal
olarak ele alınmıştır. Doldurulan mamulle, ambalaj malzemesinin
kimyevî özelliklerinin birbirine karşılıklı tesir etmemesini ifade eden
nötrlük konusunda cam, özellikle gıda maddelerinin kimyevî özellik-
leri ve lezzetini hiçbir şekilde bozmamaktadır.

Teneke, özellikle sıvı mamullerin ambalajlanması halinde oksit-
lenmeye (oxydation) yol açtığı için, mamulün kalitesini bozmaması
ve sağlığı tehdit eden durumun bertaraf edilebilmesi ancak yüksek
ısı altında lâklamak suretiyle mümkün olmuş ve ambalajlamada kul
lanüabilir hale getirilmiştir. Örneğin bira, lezzeti çok çabuk bozulan
bir mamuldür. Bira ambalajında son yıllarda teneke kutunun kulla
nılması ancak beyaz tenekenin lâklanması suretiyle mümkün olmuş
tur. Aynı şeyi konserve mamullerinin ambalajlanması için de söy
lemek mümkündür1. Diğer yandan hemen hemen her ambalaj mal-
zemesi belirli ölçüde kokuyu haizdir. Mesele bu koku durumunu ma-
mulün taşıyabilip, taşıyamıyacağıdır. Örneğin kâğıt ve kartondan
ambalajda renk, yapıştırma maddeleri koku neşrettikleri halde; nay-
lon ve plâstikten ambalaj malzemeleri yüksek ısı karşısında koku
salmakta ve mamulü etkilemektedirler".

Ambalajı yapılan mamulü oksidasyon ve koku dışında diğer
bazı tehlikeler daha beklemektedir. Gıda maddelerinin ambalajına

(5) MPM (Millî Prodüktivite Merkezi): Türkiye'de Konservecilik ve isoğuk

Hava Deposu işletmeciliğinin Problemleri. Geliştirilmesi Tedbirleri ve

Tavsiyeleri, II. Ankara 1969, s. 20.

(6) Cf. Berger, H.: "Kunststoffpackungen und Lebensmittelgesetz", in.

Neue Verpackung 1959, Heft 12, s. 598 vd.
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ısı ve ışığın tesiri fazladır. Gıda maddeleri ambalajlanmasında sağlık
kurallarını tesbit eden München'deki "Institut für Lebensmitteltech-
nologie und Verpackung" isimli enstitünün çalışma sonuçlarından
bazıları kısaca şöyledir :

a. Yeşil cam veya yeşil ince levhalar (folie), yeşilin dışındaki
renkleri absorbe ettiklerinden ambalaj malzemesi olarak kullanılma-
ları uygun olur.

b. Oksijenin tesirlerinden mamulü korumak için havası alın-
mış ambalajlar örneğin vakuum reçel kavanozları kullanılmakta ve
ambalaj malzemesi de mutlak olarak gaz geçirmeyen malzeme adını
almaktadır.

c. Çekilmiş kahve, aromasını (tazelik ve lezzetini) uzun süre
muhafaza ettirebilecek bir ambalaj ister. Bugün daha çok içi gaz ge-
çirmeyen ve ince plâstikten kaplanmış kesekağıtları kullanılmakta
ve uzun süre tazeliğin muhafazası mümkün olmaktadır.

Aşağıdaki örnekte, taze et salatası ambalajlanması ile ilgili
veriler":

Mamul eğer teneke veya alüminyumdan kutuda olursa 52 hafta;
" " camdan yapılan şişe-kavanozda olursa 40 "
" " plâstikten yapılmış kutularsa olursa 6 "
" " kâğıt ve karton kutuda muhafaza edilirse 1 "

kalitesini muhafaza ediyorsa ve mamulün istihsali ile tüketimi ara-
sında dört haftalık bir süre yeterli ise, bu mamulün ambalajında da-
ha ucuza çıkan plâstikten kutuyu ele almak, daha gösterişli olan cam-
dan kavanozu kullanmaktan çok daha rasyonel bir davranış olur.
Böyle bir karar için kullanım reçetesi ile tüketici davranışları ve
mamulün talep ve tüketilme sürelerinin tesbit edilmesi gerekir ve
bunlar ambalajlama fonksiyonunun bir kısmı olarak ele alınmalıdır.

Tabiî burada mamul uzun sürede tüketilecekse, kalitenin deva-
mını sağlıyacak özel bir kapak düzenine ihtiyaç olduğu açıktır".

(7) "Institut für Lebensmitteltechnologie und Verpackuüg München", in.
Packstoffe und Verpackungen, Frankfurt, Baden-Baden 1959, s. 265-267;
Brâuer, H.: op. clt, 107-118.

(8) Wegner, H. J.: op. cit, s. 21.
(9) Çeşitli ambalaj malzemelerinden yapılan ambalajlar için gerekil kapak

düzenini etraflı olarak: Brâuer, H.: op. cit, 107-118.
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G — Ambalajın taşıma fonksiyonu'5:

Ambalajm taşıma fonksiyonu kendisini mamulün mekân fayda-
sını artırma şeklinde gösterir. Ayrıca ambalajın koruma fonksiyonu
ile birlikte ele alınmalı, özellikle ambalajın ağırlığı ile birlikte düşü-
nülmeli, hem mamulü korurken hem de taşıma masraflarım mini-
mumlaştırabilmelidir. Bu açıdan da en elverişsiz olanı yine cam-
dan yapılmış olanıdır.

D — Ambalajın kantite fonksiyonu":

Ambalajm büyüklüğü ile ilgili bir sorun olup, bilinen
iktisat ilkesine göre, ambalajı yapılan paket ne kadar büyük olur-
sa, örneğin 1 kg. veya 100 kg.'lık paketler, ünite başına ambalaj
masraflarının düşeceğidir. Bu takdirde şu günlerde Almanya'da tar-
tışma konusu olan aile veya tasarruf sağlayıcı17 ambalajdan bahse-
dilecektir. Fakat bazı hallerde büyük paket ambalajlar arzu edil-
memektedir. Sebebi, bazı hallerde ambalajın içindeki mamulün bir
defada tüketilememesi ve artığın muhafazası zorluğu; ya da büyük
ambalajm satın alınmasında satın alma güçlükleridir. Aynı şekilde
otomatlar ve serf-servis sistemi de küçük tip ambalajı zorlamaktadır.

Farklı ambalaj malzemeleri, büyük veya küçük ambalaj konu-
sunda farklılıklar göstermektedir. Bu konuda ölçü, ambalaj masraf-
ları ile ambalajı yapılan mamule atfedilen değer arasındaki ilişki
olacaktır.

E — Ambalajın bilgi verme (Information) fonksiyonu:

Tüketici ile ambalajı yapılan mamul arasında bir bağ kurabil-
mek ancak ambalajm bilgi everme fonksiyonu sayesinde mümkün-
dür. Bu ilişki (kontakt), dışardan görünmeyi sağladığı ölçüde cam-
dan yapılan ambalajda en iyi şekilde gerçekleşir. Eğer mamulün ko-
ku ve diğer özellikleri de varsa bu takdirde üzerine etiket koymak
gerekecektir1*. Etiket üzerine gerçeğe aykırı beyan konulma-

(15) Wegner, H. J.: op. cit., 16.
Koppelmann, U.: op. cit., s. 10, 40. Aynı konuya taşıma fonksiyonunun tam
olarak yerine getirilmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilerde
değinilecektir.

(16) Infra, ambalajın büyüklüğü sorunu bahsi.
(17) Bu tip ambalaja örnek olarak 1 litrelik coca-cola şişeleri gösterilebilir.

Cf. Müller, G.: op. cit, s. 3-4.

(18) Cf. Koppelmann, U.: op. cit., s. 106-109.
Brauer, H.: op. cit., s. 61-69.
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ması gerektiği koyanların hukukî mevzuatça takibe uğraya-
cağı hemen her ülkede benimsenmiştir10. Informasyon fonksiyonunun
farklı şekilde yerine getirilmesi, kullanılan ambalaj malzemesine bağ-
lıdır. Camdan ambalajda etiket, bilgi verme fonksiyonunu tamamla-
makla beraber, küçük olmalı ve fazla bir yazı, resme yer verilme-
meli, sadece teknik özellikleri belirtilmelidir.

Bizzat mamulün kendisi de ambalajın enformasyon fonksiyonu-
na yardım edebilir, örneğin büyük, kesilmiş parçalar halinde kava-
nozun içinde yer alan şeftali ile çilek kompostosu veya marmelâtı
kendi reklâmını kendisi yapmaktadır. Buna karşılık pudra şekerinin
cam kavanoza konması halinde, un veya tuzla karıştırılmaması için
ayrıntılı etiket koymak zaruridir. Burada kâğıttan ambalaj bilgi
verme fonksiyonunun en iyi şekilde yerine getirilmesine yardım ede-
bilir.

F — Ambalajın reklâm yapma fonksiyonu2":

Müteşebbisin ambalaj üzerinde reklâm yapmaktan amacı, malı-
na karşı ilgi uyandırmak, duyulan ilgiyi artırmaktır. Tecrübeler ve
araştırmalar tüketicilerin belirli bir malı peşin bir hüküm vermeksi-
zin tercih ederek satın aldıklarını ortaya koymaktadır. İşte bu arzu-
yu tahrik etmede ambalaj önemli bir rol oynamaktadır. Paketin
üzerinde yer alan her bir renk belirli bir tüketici kitlesine hitap et-
mektedir. Renk yanında ambalajın üzerine konacak grafik, yazı ve
resim de bir reklâm unsurudur21. Diğer taraftan, ambalajın elde ta-
şınabilir olması, kolayca açılıp kapanması da kendisinin ve içindeki
mamulün reklâmını yapar. Bilinen bir gerçek de tüketicinin piyasa-
da tutunmuş, isim yapmış ve yüksek sınıfların kullandığı mamulleri
terem ettiğidir. Yukarıda da değinildiği gibi mamulünü ambalajlı-
yan müteşebbisin gayretleri, mamulün piyasadaki payını artırmak,
mamulün donatımı hakkındaki bilgileri etrafa yaymaktır. Bunun

(19) Cf. Strecker, A.: "Verordnung über Fertlgpackungen", in. Markenartikel,
1971, Heft 9, s. 383.

(20) Wegner, H. X: op. cit., s. 47.
Lange, C: op. cit., s. 10-13.
Cf. Gutenberg, E.: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, 2. Band,
Der Absatz, op. cit., s. 76.

Assmus, G.: "Verpackung als eigenstândiges Werbemittel", in. Neue Ver-
packung, 1972, Heft 6, s. 786-788.

(21) Schuster, B.: "Druck, Farbe und Gestaltung als Elemente von Verkaufs-
fördernden Packungen"', in. Neue Verpackung. 1970, Heft 9, s. 1298 vd.
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için de üretici malın hangi tüketici tabakasına hitap edeceğini bil-
mek zorundadır. Bu ise tüketici eğilimlerini tesbite yarıyan psiko-
lojik, sosyolojik ve iktisadî araştırmalar sonunda tesbit edilecektir22.

G — Marketing aracı olarak ambalaj :

Ambalaj da reklâm gibi ticaret erbabının ve tüketicinin nezdin-
de çoktan yerini almış bulunmaktadır. Marketing alanındaki geliş-
meler bunların önemini daha da artırmıştır. Ambalaj özellikle piya-
sa mamulleri için, bir elbise gibi olup, zamanımızda artık malların
dökme usûlü ile tüketiciye arzı geçmiştir. Ambalajın buraya kadar
sayılan birçok özelliklerine rağmen, son yıllarda özellikle gelişmiş
sanayi ülkelerinde oldukça hararetli bir tartışma açılmıştır. Prob-
lem, boş ambalajların döküntü, artık ve çöplerinin ne yapılacağı ve
bunların insan sağlığını tehdit eder bir hal aldığıdır. Bu problemi
bertaraf için Danimarka'da sadece ihraç için yapılan biranın kulla-
nıldıktan sonra atılan teneke kutuda ambalajlanmasına müsaade
edilmiştir. Bugün Batı Almanya'da da aynı yönde bir eğilim mev-
cuttur24.

(22) Cf. Devrez, G.: Piyasa Araştırmasında Bilgi Toplama Metodlan, Anka-
ra 1971, passim.
Cf. Wegner, H. J.: op. cit., s. 50-54.
Ambalajın reklâm yapma fonksiyonu olarak yukarıda değinilen hususlar
bazı yazarlarca;
a. Ambalajın satıcı, üretici yönünden satış fonksiyonu;
b. Ambalajın alıcı, tüketici yönünden kullanımı kolaylaştırma fonksiyonu
olarak ikili bir tasnif içinde ele alınmaktadır ve anlatılmak istenen şey
de aynıdır.
Cf. Koppelmann, U.: op. cit., s. 40 vd.
Bazı yazarlar, örneğin Dermitzel, ambalajın asit fonksiyonları olarak ta-
şıma ve muhafaza fonksiyonunu; ek, ikinci derece fonksiyonu olarak ise,
üretici ve tüketiciyi karşılaştırması, mamule şekil vermesi ve self-servis
mağazalarının doğumuna sebep olma şeklinde tasnife tâbi tutmaktadır.
Cf. Dermitzel, H. G.: "Steigende Ansprüche an die Verpackung von
Markenartikeln'', in. Markenartikel. Monatsschrift zur Förderung der
Qualitatsware, 1968, Heft 11, s. 555.
Diğer bir tasnif için bkz. Schmidt, W.: op. cit, s. 18-30.

(23) Cf. Assmus, D.: op. cit, s. 787.
Irgel, L-, "Verpackung als Instrument des Marketing", in. Markenartikel,
1970, Heft 11, s. 487-490.
Skowronnek, K.: "Werbung' und Marktforschungf im Dienste des Ver-
packungswesens", in. Neue Verpackung, 1961, s. 72-75.

(24) Batı Almanya'da (BRD) 11.6.1972 tarihinde yürürlüğe giren "Umvvelts-
chutzgesetz" ile bazı maddelerin ambalaj malzemesi olarak kullanılması,
çevre sağlığını tehdit ettiği gerekçesi ile yasaklanmıştır.
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Diğer taraftan tüketiciler birlikleri de lüzumsuz lüks ambalaj-
lar içersinde pahalı mamuller arzedileceğine, tasarrufu teşvik eden
ambalajlar yapılmasını istemektedirler. Aynı yolda tenkitler mar-
ketingin diğer bir aracı olan reklâm için de sözkonusudur. Halbuki
unutulan husus, marketingin birer vasıtası olan hem reklâm hem de
ambalaj sayesinde seri halde istihsal ve satışın gerçekleştirilerek
ünite maliyetlerinde düşüş sağlandığı gerçeğidir'-"1. Federal Alman
ya'da çorap sanayiinde bu görülmüştür. Fevkalâde cazibeli ambalaj
ve self-servis mağazalarındaki satış nedeni ile istihsal ve satış mik-
tarındaki artış ile birlikte ucuzlama yanında Alman hanımları da
dünyada en fazla çorap talep eden ince zevkli hanımlar olma nite-
liğini kazanmışlardır.

Reklâm, bir mamule talebi konsantre ederek seri ve kütle istih-
sali gerçekleştirmeye yardım ederken, ambalaj ayrıca ek bir fonksi-
yonla en ucuz ve rasyonel şartlar altında satışı mümkün kılmakta-
dır. Evvelce de değinildiği gibi bugün Avrupa'da sayıları her gün
artan self-servis mağazaları İle super-marketler ambalajlama ve am-
balaj tekniğindeki gelişme olmaksızın düşünülemez.

Zamanımızda anonim piyasalar için istihsalde bulunan işletme-
ler açısından piyasada tutunabilip, yaşıyabilmeleri doğru ve tesirli
bir ambalaj maddesi seçimi ile göze hoş görünücü, çekici paketlerin
üzerine ahenkli renk, yazı, grafik yapmasına bağlıdır. Böylece sü-
rüme yönelmiş hür piyasa ekonomisinde faaliyette bulunan işletme-
ler için ambalajlamanın çok önemli bir unsur olduğu belirtilmiş ol-
maktadır.

Ambalajlamada dikkat edilecek nokta, asgarî maliyetle mamu-
lün bünyesine uygun materyali seçmek, taşıma, depolama ve dağılı-
mı kolaylaştırmak ve bu faaliyetler esnasında mamulü her türlü te-
sirlerden korumak ve tüketimi teşvik ve kolaylaştıracak şekilde ma-
mulün donatıma gayret edilmesi gerektiğidir-". Çok basit gibi gö-

(25) Cf. Ferman, C.: op. cit, s. 20.
Irgel, L., op. cit., s. 487.

(26) Hoffmann, J.: Rationelle Verpackung, op. cit., s. 3.
Ambalajın fonksiyonları olarak ele alınan ve yukardan beri açıklanan hu-
susları bazı yazarlar, "uygun bir ambalajda bulunması gereken özellikler"
olarak ele almakta ve şu hususlara yer vermektedirler:
"1. Ambalaj muhtevaya ait kalite ve kantite özelliklerinin tanınmasına,

teşhisine yardım edecek vasıfları haiz olmalı;
2. Ambalaj muhtevayı her türlü dış tesirlerden korumalı;

; 3. Ambalaj muhtevanın müstehlik tarafından kolaylıkla istihlâk edilme-
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rünen ambalajlama problemi, çözümü oldukça zor ve ihtisas isteyen
bir iştir. Çünkü:

a. Bizzat aynı cins mamul çeşitli şartlar altında, çeşitli amba-
laj şekilleri talep edebilmektedir.

b. Sayısız ambalaj maddeleri, yardımcı malzemeleri ve maki-
naları sayısız çözüm imkânları bahşetmektedir27. Bunların en rasyo-
nel şekilde kullanılma imkânları araştırılmalıdır, ve nihayet;

c. Doğru ve tesirli bir ambalajı etkileyen sayıları oldukça faz-
la dış faktörler de nazara alınmalıdır.

Ambalajlama uzmanı, en iktisadî ambalajı geliştirirken amba-
lajlanmış (paketlenmiş) mamulü taşıyacak ve dağıtımını yapacak
kimselerin problemleri ile nihaî hakem durumunda olan tüketicinin
zevklerini de hesaba katacaktır.

Ambalaj için fazla harcamada bulunmak ancak, toplam maliyet-
leri düşürdüğü, çalışma şartlarını kolaylaştırdığı, kaliteyi yükseltti-
ği ölçüde rasyonel ve mantıkî bir davranıştır.

Özetle, ambalajlama ve ambalaj hiçbir zaman amaç olmayıp ma-
mulün hizmetinde (Dienerin der Ware) olduğu ölçüde işletme için
hayatî önemi haiz bir iktisadî faaliyettir.

sini ve muhafazasını temin edecek her türlü özelliğe sahip olmalı;
4. Ambalajın yapılması iktisadî olmalı; asgarî maliyeti gerektirmelidir".

(27) Cf. Ferman, C: op. cit., s. 20-21.
Son hususu ilerde ele almakla (ek: II) beraber, zamanımızda maliyet fak-
törünün ikinci derece bir unsur olduğunu, kadının çalışma hayatına gir-
mesi nedeni ile kullanımda rahatlık sağlayıcı, kaliteli VP gösterişli amba-
lajların öncelik kazandığını söyleyebiliriz...
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B ö l ü m : V

AMBALAJLAMADA GENEL İLKELER

Bir yandan ambalaj malzemelerinden ve magmalarından ras-
yonel bir şekilde yararlanmak, diğer yandan da ambalajlama ile gü-
dülen amaçlara erişebilmek için şimdiye kadar teoride ve tatbikatta
erişilen (ulaşılan) sonuçları "ambalajlamada genel ilkeler" olarak ad-
landırmak ve aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür1:

A. özellikle ambalajlanıp gönderilen mamulün tüketicinin eli-
ne sağlam olarak geçmesini sağlıyacak şekilde korunması ile ilgili
temel ilke;

B. Ambalajın koruma fonksiyonu gerçekleştirilirken iktisadî
olması gerektiğini ifade eden "gereksiz masraflardan kaçınma ilkesi";

C. Ambalaj malzemeleri ile yardımcı malzemelerin amaca uy-
gun şekilde imal edip kullanılması ile ilgili "amaca uygun olma" il-
kesi;

D: Ambalajın şekil ve büyüklüğünün, istihsal, depolama, gön-
derme faaliyetlerini aksatmıyacak şekilde olmasını isteyen ''işletme
akışında rasyonellik sağlama ilkesi";

(1) Hoffmann, J.: Rationelle Verpackung, op. cit, s. 19 vd.
VVegner, H. J.: op. cit., s. 93-95.
"Ambalaj tekniğinin çok ileri olmasına rağmen mamuller zarara uğru-
yorsa sebebi üretici ile tüketicinin bazı hususları bilmemesidir. Bu zarar
aynı zamanda millî ekonomi açısından. da bir kayıptır."
Hoffmann, J.: op. cit., s. 20.
Cf. Schönfeld, A.: "12 Punkte für eine erfolgreiche Supermarketver-
packung", in. Neue Verpackung, 1969, Heft 2, s. 198.
Sprenkle, A. K.: "Verpacken für den Verkauf am Supermarket. Taktik
und Tendenzen", in. Wirtschaftlich Verpacken, Praxis-Tendenzen-Ziele,
Düsseldorf, Wien 1962, s. 15-24.
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E. "Satışı ve tüketicinin kullanımını kolaylaştırma ilkesi";

F. Ambalaj plânlamasında teknolojik ve iktisadî tecrübeler ve
gelişmeleri zamanında ilgi ile takip ederek, yeni uygulama olanak-
larının araştırılması ile ilgili "tecrübe ve gelişmelerden yararlanma
ilkesi".

Görüldüğü gibi burada ambalajın amaçlarına paralel bir ilkeler
topluluğu sözkonusudur. Şimdi bu ilkelerin neler olduğunu kısaca
açıklayalım: .

A — Mamulü koruma ilkesi:

Bu ilkeye göre cevaplandırılması gereken temel sorular:

a. Ambalajın iyi yapümamasından doğması muhtemel zarar
miktarı ne seviyededir ve bunu önlemek için yapılması gereken mas-
raflar ne kadardır?

b. Koruma, daha ucuza ve başka bir şekilde mümkün müdür?

Ambalajın en mühim ve klâsik fonksiyonunun mamulü korumak
olduğu belirtilmişti. Ancak piyasaya binlerce mamulün sürüldüğü
ve her mamulün kendine has özelliği olduğu ve bu özelliklere göre
ambalaj istediği nazara alınırsa, ambalajın koruma görevini yerine
getirirken doğru bir materyal2 ve teknik seçilmesinin ne kadar zor
bir problem olduğu ortaya çıkar.

Ambalajlanan mamulün, çeşidi, depolanması ve taşınması ile
kullanılacağı yer ambalajın koruma fonksiyonunu ifa etmesinde
gözönüne alınacak önemli faktörlerdir. Ambalajlamada ilk ve önemli
husus, ambalajı yapılacak mamul ve ona tesir eden faktörler hak-
kında kat'î ve doğru bilgi sahibi olmaktır.

Ambalajı yapılan mamulün kullanılacağı yerin önemi; (a) taşı-
ma yolu ve taşıma vasıtalarının (imkânlarının) mükemmelliği ya-
nında, (b) o yerdeki iklim şartlarından da ileri gelmektedir, örne-
ğin mamulün kullanılacağı yere taşınmasında yararlanılacak vasıta-
lar, kamyon, tren veya uçak ve bunlara yükleme - boşaltma imkân-
ları nazara alınarak ona göre ambalaj yapılmalıdır.

(2) Infra, ambalaj malzemesi seçimi bahsi.
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Ambarlama ve taşıma sürelerinin ambalajlamada nazara alın-
ması, bilhassa kısa zamanda bozulan ve iklim değişiklik ve şartla-
rına tahammülü olmayan mamullerin, klâsik örneği çilek, ambalaj-
lanmasında çok önemlidir. Ambalajın koruma fonksiyonuna ve bu-
nunla ilgili ilkeyeö nem verilmemesi halinde mamulün kokması, çü-
rümesi, bozulması, telef olması yanında, belki ondan daha önemlisi
alıcıların darıltılarak, piyasanın kaybedilmesi tehlikesidir...

B — Gereksiz masraflardan kaçınma ilkesi:

Bu ilke, ambalaj için yapılan masrafların mamulün maliyet ve
fiyatı ile oranlı olup olmadığı ve ambalaj için fazla masraf yapılma-
sının mamulün değerini artırıp artırmadığının araştırılmasını ön-
görür.

Evvelce ambalaja lüzumsuz bir masraf kategorisi içinde bakı-
lırken bugün önemi anlaşılmış ve istatistiklerin gösterdiği gibi am-
balaj için yapılan masraflar yıldan yıla hızlı bir artış kaydetmiştir
ve etmektedir. Bu artış sayesinde firmalar mamullerinin kaliteleri-
ni düzeltmiş ve devamlı hale getirmişlerdir. Tüketicilerin refah se-
viyelerinin artması onlara daha kaliteli, daha iyi, kullanımı kolay
ambalajlı mamulleri talep ettirmektedir. Tabiatı ile bu arzular amba-
laj masraflarının artmasını zorlamıştır. Diğer yandan ambalaj sa-
nayündeki firmalar, aralarındaki kırıcı rekabet nedeniyle, aldıkları
rasyonellik tedbirleri sayesinde ambalaj malzemelerinin tedarik ve
işlenmesi ile ambalaj maliyetlerini düşürmeyi başarmışlardır. İyi ve
iktisadî bir ambalaj için ambalaj sanayii piyasasındaki teknolojik
ve iktisadî gelişmelerin takip edilmesi gerekir. Bu konudaki temel
esasları şu şekilde özetlemek mümkündür:

a. Tam ve yeterli olmayan bir ambalaj ucuz görünmesine rağ-
men, mamulün kalitesini düşürerek, zarar marjının artmasına se-
bep olur. Millî ekonomi açısından, bunun anlamı yanlış bir yere ya-
tırım veya tasarruf yapılmış olduğudur3.

b. Rasyonel ambalaj fiyat bakımından en uygun olan amba-
lajdır. Böyle bir ambalaj, ambalajın içi ile dışı arasında optimal bir
oran teşkilini mümkün kılar ve bu millî ekonomi açısından arzula-
nan bir amaçtır ve mevcut kaynaklardan optimum yararlanıldığının
ifadesidir.

(3) Hoffmann, J.: op. cit, s. 23.
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c. Bir ambalajın ucuz veya pahalı olduğunu, en sonunda onun
kullanılabilirliği, amaca uygunluğu, diğer bir ifade ile gönderilen
yerde mamulün göreceği ilgi tâyin edecektir.

Bu ilkenin özünü, ambalaj yapılırken, ambalajın değerini artı-
racak hiçbir masraftan kaçınmamak, ama teknolojik açıdan müm-
kün her türlü rasyonellik tedbirlerini alarak maliyetleri düşürmeğe
gayret etme şeklinde özetlemek mümkündür4.

C — Amaca uygun olma ilkesi:

Bu ilkenin esası, en elverişli materyalin en doğru ve uygun yer-
de kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu prensip, ambalajlama uzmanı-
nın düsturudur. Hafif ve ucuz bir ambalaj malzemesinin iktisadîliği
gerçekleştirecek diye kullanılması yanlış bir tutum olur. Bilinen ge-
leneksel ambalaj malzemeleri yanında, örneğin tahta, cam, kâğıt,
yeni bulunan ambalaj malzemeleri ile kombinasyonlarının da, örne-
ğin plâstik çeşitleri, ambalajlamada nasıl kullanılabileceği araştırıl-
malıdır. Özellikle yeni modern ambalaj makinaları sayesinde, seri
istihsalin tasarruf sağlayıcı ve rasyonel bir şekilde ambalajlanması
mümkün olmaktadır.

Seçüen bir ambalaj malzemesi ile ambalaj tekniği genellikle
uzun süre muhafaza edilir. Eğer seçilen ve kullanılmakta olan bir
ambalajda satışların düşmesi veya zararın başlaması ya da kuvvetli
rakipler karşısında satışın artırılabilmesi sözkonusu ise ambalajın
değiştirilmesi düşünülebilir5. Böyle bir değişim içinde yeni ambala-
jın kullanılabilirliği ve uygunluğu lâboratuvarlarda denenmeli, kon-

(4) Cf. Mânnicke, A.: "Erfassung, Verechnung und Kontrolle der Ver-
packungskosten", in. Rationelle Verpackung, op. cit., s. 74-85.
Mânnicke, A.: "I>ie Verpackung als Kostenfaktor", in. Verpackung und
Konsument, Bern und Stuttgart 1967, a. 59-66.

(5) Ferman, C: op. cit, s. 23. "... Uygun bir ambalaj dahi zaman zaman
değiştirilmelidir. Bu şekilde bir değişikliğin sürüm bakımından çeşitli
faydaları olacaktır. Değişikliğin tedricen ve yavaş olması yerine âni şe-
kilde ve birdenbire vuku bulması daha iyidir..." Amerikan ekonomisi için
geçerli olan bu görüşe karşılık Batı Almanya'da değişiklik tedricen ya-
pılmaktadır.

Cf. Wills, F.-H.: "Ruhepunkt im Werbemittel. Die Verpackung", in. Neue

Verpackung, 1969, Heft 7, s. 1072.
Amerika'da ambalajın en geç 9 ay içinde değiştirildiği EPF'in Paris'teki

VI. kongresinde dile getirilmiştir.
Cf. Greiner, G.: "Verpackung für morgen. VI. EPF-Kongress in Paris",

in. Neue Verpackung, 1963, Heft 1, s. 32-34.
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trol edilmelidir. Yeni gelişimler daha ziyade materyalden tasarruf
sağlayıcı; darayı, dolayısıyle taşıma masraflarında düşüş sağlayıcı
istikamette olmaktadır. Örneğin süper hafif cam yapımı sayesinde
taşıma hacmi ve ağırlığında %60 düşüş6 sağlanarak taşıma ve de-
polama imkânları artırılmış ve maliyetleri de düşürülmüştür. Diğer
bir örnek karton ve mukavva olup, şimdiye kadar tahtanın kulla-
nıldığı ambalaj alanlarında çok hafif olduğu için daha istenilerek
kullanılmaktadır. Tahtadan yapılan ambalajlarda da diyagonal ya-
pılarak daranın hafifletilmesine çalışılmaktadır.

En yeni gelişim özellikle teknik ve ağır mamullerle örneğin
radyo, televizyon, buzdolabı ambalajı, hava şartlarına sıkı sıkıya
bağlı olan yaş sebze ve meyve ambalajında plâstikten yapılan
(Schaumstoff köpük) kaim ve fakat çok hafif besleyici yastıkların
kullanılmasıdır. Bu yastıklar sadmelere ve basınca karşı da muka-
vim olduklarından kullanım alanı her geçen gün artmaktadır.

Bu ilkeye göre önemli olan diğer bir nokta, ambalajın şeklinde
yapılacak değişmelerin zamandan ve paradan tasarruf sağlayıcı ni-
telikte olup olmadığının araştırılmasıdır.

D — İşletme akışında rasyonellik sağlama ilkesi:

Bu başlık altında ambalajın, otomasyon ve mekanizasyon yolu
ile bir maliyet düşüşünü gerçekleştirip gerçekleştirmediği, ambala-
jın standartlaştırılması imkânlarının araştırılması incelenmektedir.
Bilindiği gibi istihsal safhasında rasyonellik, prodüktivite artışı için
şarttır. Ambalajlama safhasında ise rasyonellik, ambalajlama işle-
minin, istihsal, materyal ve iş akışı ile uygunluğunun sağlanması
olarak ele alınmaktadır. Bunun için de ambalajı yapan kimsenin ra-
hatça çalışabileceği ambalaj ambarlarında düzenleyici tedbirler alın-
malıdır. İşletme içi yerleşim ve iş akımı şeması yapılmalı; istihsal
en iyi tesislerle donatılmalıdır. En mühimi ambalajın eksiksiz oluşu
kadar, tüketiciye, (aynı anlamda perakendeciye) vadedilen sürede
tamamlanmasının sağlanmasıdır.

(6) Gross, H.: "Durchbruch superleichten Glasflaschen für Milch, Bier und
Fruchtsâfte mit bis 70 v.H. Gewichtsverminderung'', in. Neue Verpackung,
1969, Heft 5, s. 830-832.
Cf. Becker, K.: "Neues Verfahren für die Herstellung superleichter
Glasverpackungen", in. Packung- und Transport im Chemiebetrieb, 1971,
Heft 1, s. 9.
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Bugünün seri istihsalinde ambalajın elle yapılması imkânsızlaş-
mıştır. Otomatik makinalarla yapılan çalışmaların verimli olması,
herşeyden önce ambalajın standartlaştırılması ve ambalaj malze-
melerinin aynı kalite ve boyutlarda olması ile mümkündür7.

Rasyonelliğin ışığında en elverişli ambalaj şekli ve ambalaj me-
todunun tesbiti için nakliyeci ve çeşitli kademelerdeki dağıtım ya-
pan toptancı ve perakendecilerin görüşleri alınmalıdır. Çünkü A'dan
Z'ye herhangi bir yerde tıkanma diğer bütün safhalara tesir eder.

Diğer yandan rasyonellik tedbirleri, yerden tasarruf sağlayıcı,
üst üste yığılabilen (kayılabilen) ambalaj şekillerini bulmalı, böyle-
ce ideal taşıma ve depolama ünitelerine erişerek iktisadîliği de bir-
likte gerçekleştirmelidir, örneğin tahtanın paket olarak kullanılması
halinde boyutları konusundaki çalışmalar sonucu 800x1200 mm. bo-
yutlu paletler taşıyıcılar tarafından da benimsenmiş; ;böylece de-
polanacak ve taşınacak ambalajlı mamullerin bu palet boyutlarına
uygunluğu sayesinde paletin sathından yararlanmada da maksi-
muma ulaşılmıştır8.

E — Satışı ve kullanımı kolaylaştırma ilkesi:

Bu ilke, ambalaja yapılan masrafların mamulün satışını teşvik
ve kullanılışını kolaylaştırma, diğer bir ifade ile ambalajın başarıya
ulaşması ile ilgili esasları bünyesinde toplar.

Evvelce de değinildiği gibi ambalajın görevlerinden birisi de
satışı kolaylaştıran aktif bir unsur oluşudur. Bunun için de amba-
laj gösterişli, atraktif ve reklâm tesirine haiz olmalıdır. Bu amacın
gerçekleştirilmesi için ambalaj uzmanı tek başına karar veremez.
İşletmenin çeşitli departmanlarındaki tecrübeli kimselerin yanında
işletme dışındaki ihtisas sahibi kimselerin, örneğin grafikçi ve rek-
lâm uzmanlarının fikirleri de alınmalıdır.

Satışa uygun ve teşvik edici rasyonellik tedbirlerine örnek ola-
rak tekstil sanayiini gösterebiliriz9. Binlerce çeşit tekstil mamulü,

(7) Schvvabe, G.: "Rationalisieren durch Einheitsformate", in. Neue Ver-
packung, 1962, Heft 11, s. 1274.
Cf. Gampe, W.: "Internationale Normungsarbeit in der Verpackungs-
wirtschaft", in. Neue Verpackung, 1960, Heft 4, s. 290 vd.
Cf. TJyguner, M.: "Standartlaştırma ve Kullanışlı Ambalajlar", Standart
Ekonomik ve Teknik Dergi, 1968, Sayı 11, s. 25.

(8) Cf. Sickenberger, H.: "Die verlorene Palette", in. Verpackungs-Rundschau,
1970, Heft 7, s. 996-1000.
Hoffmann, X: Rationelle Verpackung, op. cit, s. 102-115.

(9) : tbid, s. 30.
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belirli birkaç ambalaj büyüklüğü (norm büyüklük) içinde toplanmış
ve 800x1200 mm.'lik paletlere yerleştirildiğinde hiçbir boş yer kal-
madığı görülmüştür. Diğer yandan mağazada raflara yerleştirildi-
ğinde mamulün görünmesi ve alıcıya gösterilmesi çok kolay ve te-
sirli olmaktadır.

Paket, ambalaj kendi kendini satmaktadır sloganı bugün, self-
servisin esasını teşkil etmektedir. Bu prensibi gözönüne alan amba-
laj sanayii, iktisadî ve teknik her türlü imkânlardan yararlanarak
tüketicide satın alma arzusu uyandırabilecek şekilde tedbirler al-
makta ve mamulleri o şekilde donatıma (ambalajlamaya) çalışmak-
tadırlar. Yukarda da belirtildiği gibi ambalaj, mahn reklâmını ya-
pan âdeta onun elbisesi gibidir. Tüketicinin ilgisini uyandırmak, sa-
hip olma arzusu yaratmak ve nihayet mamulün satın alınmasını
sağlamak modern ambalajın temel görevleri arasında yer almak-
tadır. Diğer taraftan ambalajın başarılı olması için özellikle ihracat
için istihsal yapılıyorsa ihracat yapılacak ülke tüketicisinin arzula-
rının da gözönüne alınması gerekir. Bu noktada piyasanın gözlem-
lenmesi yararlı olabilir.

F — Tecrübelerden ve gelişmelerden yararlanma ilkesi:

Amkalajlama alanında kaydedilen en son gelişmeler ve çeşitli
ülkelerdeki ambalajlama metodlarmın ilgi ile takip edilerek, karşı-
lıklı tecrübe alışverişi sayesinde en yeni ve ileri ambalajlama tekni-
ğinin uygulanmasını ister bu ilke. Bilindiği gibi teknolojik ve ilmî
araştırmalar yeni materyaller, makinalar ve metodlar10 geliştiril-
mektedir.

Teknolojik bilgi ve metodların araştırılması kadar, piyasa araş-
tırması, piyasanın gözlemlenmesi ve satış testleri de pratik açıdan
o derece önemli olup, ele alındıkları takdirde en iyi ambalajın bulun-
ması; ve ambalajlama ile güdülen amaçlara en iyi şekilde erişilmesi
mümkün olur. Hattâ bu tatbikî ve ilmî gelişme ve tecrübe müba-
delİ3İnin geliştirilmesi için "Avrupa Ambalajcıhk Federasyonu - EPF"
özel şekilde ilgilenmekte ve bu, kuruluşun en önemli amaçlarından

(10) "Packstoffe, Packmittel, Hilfsmittel und Verpackungsmaschienen", in.
Neue Verpackung, 1970, Heft 6, s. 852 vd.
Cf. "Moderne Packstoffprüfung für modernes Verpacken", in. Packung
und Transport im Chemiebetrieb, 1970, Heft 6, s. 297.

39



birisi olarak ele alınmaktadır11. Ayrıca Almanya'da 1962 yılından
beri "Rationalisierungsgemeinschaft Verpackung - RGV'ın yıllık
olarak düzenlediği ambalajlama seminerlerinde de fikir ve tecrübe
alışverişi yapılmakta ve yararlı olmaktadır. 1969'da kurulan "Dün-
ya Ambalajcılık Organizasyonu = WPO"da yılda bir defa tertip-
lediği kongre ve sergileri ile bu amaca yönelmiştir12.

(11) "Europâische Verpackung - Vereinigung - EPF", in. Neue Verpackung,
1960, Heft 4, s. 269.
Cf. "EPF - Verpackungs - Marktstudie''', in. Packung und Transport im
Chemiebetrieb, 1970, Heft 5, s. 250.

(12) "Weltverpackûngsmesse - Weltverpackungskongress in Utrecht", in. Pac-
kung und Transport im Chemiebetrieb, 1970, Heft 2, s. 101 vd.
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B ö l ü m : V I

AMBALAJ MALZEMESİ SEÇİMİ SORUNU

Ambalaj malzemesinin seçiminde gözönüne alınacak hususları
iki ana kategoride toplamak mümkündür: A — Daha çok tekniker-
lerin ilgilendiği ambalaj malzemesi seçiminde teknik hususlar;
B — Çalışmada üzerine ağırlık verilecek olan özellikle işletmecilerin
ilgilendiği iktisadî hususlar.

A — Ambalaj malzemesi seçiminde teknik konular:

Bu başlık altında ambalaj malzemelerinin kimyevî ve fiziki özel-
likleri ile bu malzemelerin işlenebilirlilik durumları ele alınacaktır.
Kimyevî özellikler, mamul ile ambalaj arasındaki ilişkileri gösterir.
Bu özellikleri iç ve dış reaksiyonlara karşı ambalajın mamulü koru-
ması şeklinde ikiye ayırmak; iç reaksiyonlara örnek olarak mam •
lün kokusunu ve lezzetini muhafaza etmesini temin; dış reaksiyona
ise paslanma ve koroziyonu (aşınma) önleme şeklinde göstermek
mümkündür. Bu ilişkileri evvelce ambalajın koruma fonksiyonunda,
ambalaj malzemesi mamulün bünyesine uymakta mıdır, diğer bir
deyişle ambalaj malzemesinin ötrlüğü sağlanmış mıdır şeklinde ele
almıştık1.

Ambalaj malzemesinin fizikî özellikleri ise tamamen fizikî şart-
ların tâyin ettiği özellikler olup, mekanik, optik ve termik olmak
üzere üç kategoriye ayrılabilir. Mekanik özellikler bir yandan amba-
laj malzemesinin mamulü buhara ve bazı surlara örneğin sirkeye
karşı korumasını; diğer yandan da ambalaj malzemesinin çarpma
ve sadmelere mukavemeti ile kınlma ve çatlama dayanıklılığını ifa-
de eder. Optik özelliklerden ambalaj malzemesinin renk tutma ve

(1) Wegner, H. J.: op. cit, s. 15.
Supra, s. 23.
Lange, O.: op. cit., s. 48.
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gösteriş özelliği ile mamulün kalitesini ışınlara, örneğin ultraviole
ışınlara karşı muhafaza etmesi anlaşılmaktadır. Nihayet ambalaj
malzemesinin fizikî termik özelliği olarak malzemenin sıcak ve so-
ğuğa karşı mukavemeti gösterilmektedir2.

Seçilecek ambalaj malzemesinin cinsine göre farklı işleme tek-
nik ve imkânlarının olacağı tabiîdir3. Burada önce işlenecek malze-
menin kıvrılabilir, ters çevrilebilir olup olmadığı, üzerine bazı ilâve-
ler yapılabilir olup olmadığı (örneğin her metal kalay tutmaz) araş-
tırılacak, daha sonra da işleme sürati incelenecektir. Örneğin bir
plâstik çeşidi olan polietilenin işleme sürati çok fazla olduğu için
—diğer özellikleri de nazara alınarak— ambalaj sanayiinde çok tu-
tulmuştur. Diğer yandan, plâstik, cam, metal veya kâğıt-karton am-
balaj malzemeleri üzerine baskının farklı metod ve süratle yapıla-
bileceği tatbikattan görülmektedir4.

B — Ambalaj malzemesi seçiminde iktisadî konular:

Ambalaj malzemesi seçiminde daha çok piyasa şartları tarafın-
dan tâyin edilen ve iktisatçıları ilgilendiren hususları şu şekilde özet-
lemek mümkündür: Belirli bir mamulün ambalajlanması için mamu-
lün bünyesine uygun belirli miktarda ambalaj malzemesine ihtiyaç
vardır. Herşeyden önce bu miktar ambalaj malzemesinin mevcut olup
olmadığı; iç ve dış kaynaklardan temin edilip edilemiyeceği husu-
sunun araştırılması gerekir5. Diğer yandan yapılacak ambalajın ma-
liyetini düşürecek fakat satış hasılatım artıracak* bir ambalaj mal-
zemesi seçilmelidir. Bu iki temel prensibin ışığı altında iktisadî ve
rasyonel ambalajlama için şu hususlara dikkat edilmesi gerekir:

(2) Koppelmann, U.: op. cit., s. 54-58.
(3) Cf. Helss, R.: "Verpackungsmaschine und Packstoff", in. Packstoffe und

Verpackungen, Frankfurt, a.M. - Baden-Baden, 1959, s. 149-156.
(4) Medeyros - Koppelmann, op. cit., s. 292-295.

Cf. Hrgb. Aluminium Zentrale, Düsseldorf. "Aluminiumfolien und dünne
Bander", s. 28.
Cf. "Welches Druckverfahren für welche Verpackung", in. Verpackungs-
Rundschau, 1965, s. 362.

(5) Yurdumuzda plâstik sanayicilerinin en büyük sorununun hammadde sı-
kıntısı olduğu; konserve kutusu sanayiinde de teneke tedarikindeki zor-
luklar ambalajcılıgımızın gelişmemesi nedeni olarak belirtilmektedir.
Infra, sonuç kısmı...

(6) Ferman, C: op. cit., s. 21.
Koppelmann, TJ.: op. cit., s. 61.
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a. Malzemenin ağırlığı: Seçilen malzemeye göre ambalaj ağır
veya hafif olmakta, bu ise yine seçilen ambalajın şekli, örneğin silin-
dir, küre, küp veya dikdörtgen formları ile birlikte depolama ve ta-
şıma imkân ve masraflarına tesir etmektedir. Bugün çok hafif bir
ambalaj malzemesi olan plâstikten 0,5 litrelik şişelerden bir makina
ile saatte 15.000 ünite istihsal edilirken, aynı hacimde fakat daha
ağır bir malzeme olan camdan şişeden ise 50.000 ünite istihsal edi-
lebilmektedir. Bu ise bilindiği gibi istihsal maliyetlerini etkileyecek-
tir, örneğimizde cam ağır olmasına rağmen, belirli sürede fazla is-
tihsal edilmekle istihsal ünitesi basma hiç olmazsa genel imalât gi-
derleri nedeniyle, toplam istihsal maliyetleri düşebilmektedir. Bu ne-
denle ambalaj malzemesi ağırlığı ile ambalaj maliyetinin optimal bir
şekilde kombine edilmesi gerekir. Kesselring7 bunu istihsal maliyet-
lerinden veya ağırlıktan tasarruf sağlayıcı ambalajlama olarak nite-
lendirmekte ve aralarındaki optimal kombinasyonu şu grafikle gös-
termektedir:

İmalat
maliyetleri

( O M )

1 " 7 J • * , ' , - \ -»- Malzeme ve ambalajın ağırlığı (gr veya Kn )
// oldukça ağır fakat ucuz \ y y

Hafif fakat pahal, H \ m 3 § | r , h G m p a h a h

b. Ambalaj malzemesinin tedarik ve işleme masrafları (mali-ı
yetleri): Bilindiği gibi ünite basma ambalaj malzemesi masrafları
bir yandan ünite başına kullanılan malzeme miktarına, diğer yan-
dan malzeme ünite fiyatına bağlıdır. Tabiî kullanılacak ambalaj mal-
zemesi miktarı seçilen ambalaj şekline göre farklı olacaktır. Diğer
yandan seri istihsalde bile eğer ambalaj şekli bütün ambalaj mal-
zemelerinin kullanılmasında aynı kalacaksa ve ambalajı yapılan ma-
mul hassas ve tehlikeli bir mamul ise alüminyumdan ambalaj en pa-
halısıdır. Çünkü alüminyumdan kullanılacak miktar teneke veya
plâstiğe nazaran çok fazladır.

(7) : îbid., s. 62.
Kesselring, F.: Technische Kompositlonslehre, Berlin - Göttingen - Heidel-
berg, 1954, s. 242.
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Aynı şekilde çeşitli malzemelerin işlenerek, şekil verilmesi ile
ilgili masraflar da birbirinden çok farklıdır, işleme ve şekil verme
safhasında ısı kullanılacaksa ve bu ısı elektrik enerjisi ile sağlana-
caksa çeşitli ambalaj malzemeleri için yapılacak masraf farklı ola-
caktır. Örneğin plâstik için 70 -130° C ısı yeterli iken cama şekil
verilebilmesi için 1200 - 1300°C ısı gerekmektedir.

Aşağıdaki şekilde çeşitli ambalaj malzemelerinin işleme masraf-
ları ile istihsal miktarları arasındaki ilişkiler gösterilmiş olup8; ya-
pılacak ambalajın hangi istihsal miktarı için hangi ambalaj malze-
mesinin kullanılmasının iktisadî olacağı hakkında karar alınmasına
yardımcı olabilecek niteliktedir.

Umte maliyet eğrileri

— Tahta

V1 üretim miktarı

Camdan yapılan ambalajda kullanılan elektrik enerjisinden isti-
fade (ünite başına maliyeti düşürmek) için çok büyük kapasiteli
ocaklar tesis edilir, istihsal miktarı arttıkça ünite maliyetlerinin dü-
şeceği tabiîdir. Metalde ise, işleme tesisleri aynı zamanda başka iş-
lerde de kullanılabileceğinden, düşük istihsal miktarında cama na-
zaran biraz düşüktür. Bu eğrinin seyri, tenekeden yapılan ambalaj-
lamada ne derece mekanizeleştiğinin derecesine bağlıdır. Üçüncü, da-
ha aşağıdaki eğri plâstik ambalaj malzemesine ait olup, polietilen-
den seri istihsal için çok az bir yatırım yeterlidir. Plâstiğe üflemek
suretiyle şekil verilebildiğinden enerji masrafları hele cama naza-

(8) Burada ambalaj malzemelerinin tedarik fiyatları nazara alınmamış, sa-
dece işleme masrafları incelenmiştir.
Cf. Koppelmann, U.: op. cit., s. 66.
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ran çok düşüktür. Aynı zamanda tesisler de küçük kapasiteli üni-
teler olup, o kadar pahalı değildir. İstihsal miktarı arttıkça yeni
üniteler gerektiğinden, artan istihsal miktarında plâstik ünite ma-
liyetlerinin, cama nazaran yüksek olacağı da şekilde görülmektedir9.

Şekilden de görüldüğü gibi ünite maliyeti en düşük olan amba-
laj malzemesi kâğıt ve karton olup, sebebi bir yandan malzeme te-
darik fiyatı düşük iken, diğer yandan da çok kolay şekil verilebil-
mesidir. Bu avantajları nedeniyle kâğıt şimdilik rakipsiz ambalaj
malzemesi olarak görünmektedir10.

Özellikle ilerde tüketimi sözkonusu olan mamullerin ambalajın-
da sadece ambalaj malzemesinin tedarik ve işlenmesi ile ilgili ma-
liyet unsurlarının değil, bunun yanmda baskı ve renk faktörleri11 ile
maliyetleri de nazara alınmalıdır. Örneğin camdan yapılan ambalaj-
da şekil verildikten sonra baskı yapılabilmesi için yakılması (ein-
brennen) gerekirken, diğer ambalaj malzemelerinde buna gerek ol-
mayabilir. Tahtadan yapılan ambalajların satılabilmesi için, mal-
zemenin ayrıca parlatılması şarttır. Özetle, baskı tekniğinin herbir
ambalaj malzemesi için ortaya çıkardığı problemlerin birlikte ele
almması gerekir.

Buraya kadar ambalaj malzemesi seçiminde teknik ve iktisadî
faktörleri incelemekle beraber ambalaj malzemesi seçimine bunların
dışmda kalan fakat tesir eden diğer faktörlerin de gözönünde bulun-

(9) Herşeye rağmen modern gelişimler, plâstik çeşitlerinin ambalajlamada
daha fazla kullanıldığını ve kullanılacağını göstermektedir.
Infra, Bölüm: X, Kısım: E.

<10) Cf. Kohl, H. O.: "Markenartikeln und Verpackungen aus Papier ur.d
Pappe", in. Markenartikel. Monatsschrift zur Förderung der Qualitfitsware,
1970, Heft 11, s. 496.
Cf. Lange, C: op. cit, s. 31-33'de ambalaj malzemelerini üç grupta tas-
nif etmektedir:
a. Organik ambalaj malzemeleri: Kâğıt, karton, mukavva, jelatin, se-

lofan, tekstil mamulleri (çuval gibi), tahta ve tahta mamulleri.
b. Anorganik ambalaj malzemeleri: Metaller (teneke - alüminyum), cam

ve keramik mamulleri.
c. Sunî ambalaj malzemeleri: Genel olarak plâstik ve çeşitleri, polietllen,

PVC, Schaumstoff vs.
(11) Cf. Schuster, B.: "Druck, Farbe und Gestaltung als Elemente von

verkaufsfördernden Packungen", in. Neue Verpackung, 1970, Heft 9, s. 1298.
"Welches Druckverfahren für welche Verpackung?", in. Verpackungs-
Rundschau, 1965, Heft 4, s. 362 vd.
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durulması, örneğin seçilen malzemenin satışı teşvik edecek nitelikte
olması, aynı zamanda tüketicinin kullanımını —kolay açılıp, kapa-
nabilir— kolaylaştırıcı özelliklere haiz bulunması12 gerektiğini be-
lirtmeliyiz. Bu cümleden olarak camdan kavanoz, içindekini göste-
rerek satışı teşvik ederken, ağır ve çabuk kırılır olması ve bazı
hallerde iade nedeniyle pek kullanışlı olmaması nedenleriyle plâsti-
ğe nazaran daha az tercih edilir bir ambalaj karakterini kazanmıştır.

Çok basit gibi görünen ambalaj malzemesi seçiminin çok yönlü
ve komplike bir sorun olduğu buraya kadarki açıklamalarla ortaya
konulduktan sonra sıra ambalajın şeklini tesbite gelmiş bulunuyor.

(12) Infra, Bölüm: IX.
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B ö l ü m : V U

AMBALAJIN ŞEKLİ SORUNU

A — Genel esaslar:

Ambalajlamada, ambalaj malzemesinin seçimi kadar ambalajm
şekline tesir faktörlerin incelenerek "şeklin tesbiti" de önemlidir.
Tatbikattaki sayısız örnekler ve tecrübeler ambalajın şeklim tâyin-
de bir yandan traditionel = geleneksel görüşler, diğer yandan da
teknik ve iktisadı bağdaştıran görüşlerin tâyin ettiğini göstermek-
tedir. Ekseri hallerde şeklin geliştirilmesinde rekabet ve ihtiyaç ana-
liz sonuçları önemli rol oynamaktadır. Hakikatte de daha iyiyi bul-
mada ve mamulü daha iyi korumada birçok imkânın (şekil varyas-
yonlarının) mevcut olduğu görülmektedir1.

Ambalaja şekil vermek ve üzerinde gerekli işlemleri yapmak için
ambalajlama faaliyetinin bir kısmı olan ve ingilizce literatürde
"Industrial Design" denilen bir faaliyet kolu geliştirilmiştir. In-
dustrial Design bir yandan teknik, diğer yandan ambalaj sanayiinin
gelişmesine bağlıdır. Akan iş sistemi uygulamaya konduğunda kim-
se hâlâ ambalajın şekil güzelliğine önem verileceğini düşünmemişti.
Fakat sonraları tüketicinin hâkim2 duruma geçmesi ve firmalar
arası şiddetli rekabet neticesi piyasaya yeni bir şey (mamul) süre-
bilme gayretleri ambalajın şekline verilen önemi artırdı. Ambalajın
şekline tesir eden faktörleri iki ana kategoride ele almak mümkün-

(1) Brâuer, H.: op. cit, s. 36 vd.
Cf. Rlebel, H.: Industrielle Erzeugungsverfahren in betrieblicher Sicht,
Wiesbaden 1963, s. 34.

(2) Cf. Oluç, M.: op. cit, s. 80.
Kanımızca yurdumuzda ambalajcıhğın gelişmesinin en önemli nedeni her
istihsal ettiğini satan işletmelerimizin ambalaja gereken önemi verme-
melerindendir.
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dür: (a) Ambalajın şeklini tâyin eden unsur olarak mamulün şekli
ve karakteri ile (b) Çeşitli ambalaj malzemelerinin özellikleri...

a. Ambalajı yapılan mamulün şekli ve karakterinin ambalajın
şekline tesirinin en tipik örneği eğer mamul bölünemiyor ve istenilen
şekil verilemiyorsa ambalajın bu mamul ölçülerine, boyutlarına gö-
re şekilde olmasının mecburi oluşu halidir. Diğer taraftan mamul
katı değilse, paketin şeklini ambalaj malzemesinin şekli tâyin ede-
cektir. Örneğin sıvı mamullerin ambalajında, ambalaj uzmanı
(Formgestalter) ambalaj malzemesine teknik imkânlar ve reklâm
tesirlerine göre en elverişli şekli verebilmektedir. Kosmetik sana-
yiindeki ambalajlar bu görüşü doğrulamaktadır. Günlük ihtiyaç
maddelerinin ambalajlanmasında ambalajlama masraflarını asgari
tutabilmek için, içinde çok miktarda mamulün yer aldığı büyük am-
balajlara yer verilmektedir. Diğer taraftan lüks maddelerin am-
balajlanmasında fantazi şekillere yer, dolayısıyle reklâm kompo-
nentine ağırlık verilmektedir. Aynı şekilde sezonluk (mevsimlik)
mamullerin ambalajında özel şekillerin geliştirilmesi, örneğin oster
zamanlarmda çikolataların yumurta şeklinde ambalajlanması, satışı
artırıcı bir rol oynamaktadır.

b. Ambalaj malzemelerinin özellikleri ile ambalajın şekli ara-
sındaki ilişkilerde, malzemenin teknik özelliklerinin onların kullanım
alanlarını ve şekillerini sınırladığını görüyoruz. Örneğin cam, öte-
denberi alkollü ve alkolsüz içki sanayiinde şişe olarak; teneke ge-
leneksel olarak konserve kutuları yapımında; kâğıt gıda maddele-
rinin ikinci defa ambalajlanmasında kullanılmaktadır.

Bu geleneksel durum, tenekeden konserve kutusu, camdan iç-
ki şişesinin ambalaj şekli olarak kullanılmasının teknik bir zorun-
luk olarak hâlâ belirli formları muhafaza ettikleri söylenebilir mi?
İlerde de belirtileceği gibi artık şişenin mutlaka camdan değil, plâs-
tikten de yapıldığı; aynı şekilde tahtadan yapılan fıçıların mecalden,
özellikle alüminyumdan da yapıldığı görülmektedir. Bu değişiklikler
muhakkak ambalaj sanayiinin satış gayretlerini entansifleştirmesi-
nin bir sonucudur. Tabiî tüketicinin geleneksel davranışları da ana-
liz edilmeli, gözönünde tutulmalıdır, örneğin camdan şişenin kulla-
nım alanını plâstiğe bırakmış olması, camın ağır oluşu nedeniyle ev
hanımlarının ağır şeyleri taşımaktan hoşlanmamaları... gibi.

Öte yandan ambalaj malzemeleri arasındaki ikâme veya yeni-
lerinin aranmasında iktisadî düşünceler, bilhassa materyalden tasar-
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ruf sağlamak amacıyle1 standart şekillerin geliştirilmesi zikredile-
bilir. Örneğin günlük ihtiyaç maddelerinin ambalajlanmasında en çok
kullanılan kâğıt ve kartona şekil vermede mevcut çeşitli teknikler
arasında hammadde ve işgücünden tasarruf sağlayıcı şekil ve meto-
dun benimsendiği, iktisadî düşüncenin —aşağıda etraflıca incelene-
ceği gibi— ambalajın şekline tesirini gösteren ilginç bir örnektir.
Ancak bugünkü ambalaj tekniğinin hemen her materyale arzu edi-
len, hemen her şekli verebilecek seviyede olduğunu da belirtmeliyiz4.

B — Ambalajın boyutlarının tespiti: Hacım ve satıh sorunları-
nın incelenmesi:

Ambalajın şekli veya formundan kasıt, bir ambalaj malzemesi-
nin sınırlandırılarak içine bir şey (mamul) konulacak hale getiril-
mesidir. Şekil verilen ambalaj, bir hacme ve bir satha sahiptir,
özellikle ambalajlamada sathın, yüzeyin özel bir yeri olduğu için,
bu iki unsurun özellikleri ve seçimlerine tesir eden faktörler ayrı
ayrı incelenmelidir.

a. Ambalajın hacmini tesbit ederken, teknik ve iktisadî sorun-
ların birlikte ele alınması, problemin başarılı çözümü için şarttır.
Teknik hususlar arasında paketin (ambalajın) şekli ile sağlamlığı
arasındaki ilişkilere yer verilmektedir. Örneğin silindir ve küre şek-
lindeki ambalajın, aynı ambalaj malzemesi ve aynı kalınlıkta kulla-
nılması halinde köşeli (dörtköşeli) ambalajlara nazaran daha sağ-
lam olduğu bilinen bir gerçektir". Aynı şekilde fizikî bir gerçek, en
ile boy arasındaki ilişkinin de ambalajın çarpmalara karşı mukave-
metine tesir ettiğidir. Örneğin en (genişlik) aynı kalmak şartiyle
uzunluk veya yükseklik arttığı takdirde sağlamlık, çarpmalara karşı
mukavemet azalmaktadır. Ambalaj malzemesine şekil verilirken pa-
ketin çarpma sathını (yüzeyini) minimuma indirebilmek için hangi
tip ambalaj şeklinin seçilmesi gerektiği teknolojik gelişmelerin ışı-
ğında daima araştırılacak bir husustur.

(3) Krâmer, L.: Verpackungstechnischer Bericht. Optimale Verpackung: und
Abmessungsrelation, Nr. 117 (teksir), Mannheim 1961, s. 3.

"... Ambalajın şekli ambalaj malzemesinden kullanılacak miktar' mini-
mumlaştıracak şekilde seçilmelidir...''

(4) Brâuer, H.: op. cit, s. 42-44.
(5) Riebel, H.: op. cit., s. 34.

Koppelmann, U.: op. cit., s. 77.

(6) Cf. LGA - Ausstellung Verpaçkung 1965, Stuttgart 1966, passim.
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b. Paketin, ambalajın hacmine tesir eden iktisadî faktörleri;
ağırlık, şekil verme masrafları; ambalajın depolamaya ve taşımaya
uygunluğu olarak üçlü bir tasnif içinde ele almak mümkündür. İşlet-
me ekonomisi açısından çok önemli olan bu unsurların detayına in-
celenmesinde yarar olabilir:

1. Ambalajın ağırlığı konusunda, sadece kullanılan ambalaj
malzemesinin ağırlığının değil, ambalajın şeklinin de tesir ettiğine
değinilmişti. Ambalaj şeklinin ağırlığa tesiri üç ana noktada ken-
disini gösterir:.

aa. Herşeyden önce ambalajın yukarı yüzeyi (oberflâche) mi-
nimuma indirilebildiği takdirde ambalajın sağlam olması için gerekli
çeperinin kalınlığı o kadar azaltılabilir. Bunun pratik olarak anlamı
ağırlığın azalmasıdır7.

(7) İbld.
Hacmi 1000 cma olabilecek çeşitli ambalaj şekilleri ve bunların dış yü-
zeyi (üst kısmı) nın alacağı değer ile kutunun (paketin) boyutları aşa-
ğıdaki tabloda topluca verilmiştir. Ayrıca küp şeklindeki paket ideal
olarak ele alınınca, diğer şekillerin dış (üst) yüzeyi ile küpün yüzeyi
arasındaki ilişkiler de gösterilmiştir.

Altı daire şeklinde olan 11 nolu silindir şeklindeki paketin dış yüzeyi
548 cma ile minimum olduğu aşağıda görülmektedir.

Boyutlararası
UişkUer
Uzunluk x Geniş-
Uk x Yükseklik

Küp 1x1x1

Diğer dörtköşeliler

3x2x1
4x2x1
5x2x1
2x1x1
3x1x1
2x1.41x1 (DİN)
2.6x1.61x1
3.5x2.5x1

Altı daire olan
4.5x3x1
silindir
i«xlO
r2x20

Hakiki boyutlar
Uzunluk x Geniş-
lik x Yükseklik

10x10x10

—

16.5x11.0x5.5
20x10x5

23.2x9.3x4.6
16x8x8

20.8x7x7
14.1x10x7

16.1x10x6.2
17.1x12.2x4.9

18.9x12.6x4.2
—

11.2 yançapxlO
7.9x20

Paketin
hacmi

a? = 1000

abc :

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000

1000
1000

D i 9

yüzey
sathı

6a? = 600

2(ab + ac + bc)

665

700

730

640

680

620

646

705

739
^r(r+h)

548
595

Küpün
yüzüne
nazaran

(Kat)

1

—

1.108
1.165
1.216
1.066
1.133
1.033
1.078
1.175

1.231
—

0.915
0.992

Sıra

1

—

2
3
4

5

6

7
8

9

10
—

11

12
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bb. Ağırlığı indirmede ikinci unsur bu sefer teknolojik açıdan
çeperlerin kalınlığı konusudur. Bu konu pek elâstikî olmamakla be-
raber, camdan yapılan şişe örneğinde olduğu gibi süper hafif ve
çeperleri çok incelten ambalaj tekniklerinin geliştirilmesi ümit ve-
rici birer gelişme olarak ele alınabilir*.

cc. Nihayet büyük ambalaj yapmak suretiyle ambalajın ağır-
lığını minimumlaştırma imkânları araştırılmalıdır. Örneğin ilerde
etraflıca ele alınacak olan alüminyumdan sandıkların (Behâlter)
boyutları 600x400x300 mm ve hacmi 72 litre ve ağırlığı 11 kg. iken;
yine alüminyumdan fakat boyutları 1200x800x500 mm ve hacmi
480 litre olan sandığın ağırlığı sadece 29 kg'dır". İkinci bir örnek
olarak; Alman Devlet Demiryollarında 1968'denberi her geçen gün
kullanım alanı artan Collico Behâlter sisteminde 1.46x0.79x0.87 m
boyutlarında ve hacmi 1 m3 ve ağırlığı 172 kg olan sandıklara karşılık;
boyutları 1.90x1.10x1.38 ve hacmi 3 nr olan sandıkların ağırlığı-
nın 328 kg olması gösterilebilir'".

2. Evvelce de bir nebze değinildiği gibi ambalaj malzemesine
şekil verme ile ilgili masraflara11 çok farklı faktörler tesir ederler:

aa. Basit, dolayısıyle az iş gücü isteyen ambalaj şekilleri için
yapılan masraflar düşüktür.

bb. Hammaddenin işlenmesinde uygulanan tekniklerin ucuz
veya pahalı olması, örneğin camdan yuvarlak şişe veya dörtköşe
kutu istihsalleri farklı olup, seri istihsalin gerçekleştirildiği şişe
şeklinde şekil verme masrafları daha düşüktür. Aynı şekilde kar-

Dipnot (7)'nin devamı:

Altı elips olan
silindir

Temel yüzey DİN
" GS
" DİN
3

10

10

3

—

13.4x9.5x10
14.3x8.9x10
24.7x17.4x3
26.2x16.2x3

u a b h h-

1000
1000
1000
1000

TtCd-öa + b)

562

568 ,
864

867

h] —

0.937
0.947
1.440
1.445

—

13

14
15

16

Aynı hesaplamaları teknik açıdan Kramer, Verpackungstechnischer Be-
richt - Mannheim, 1961 (teksir) de yapmaktadır.

(8) Beeker, K.: "Neues Verfahren für die Herstellung super-leichter Glasver-
packungen", in. Packung und Transport, 1971, Heft 1, s. 8 vd.
Cf. Schmitz, H.: "Tendenzen in der Entvvicklung der Glaspackung", in.
Verpackungs - Rundschau, 1970, Heft 5, s. 728-737.

(9) Cf. Aluminium-Zentrale, Düsseldorf: "Aluminium Behâlter" isimli broşür.
(10) DB: Kleincontainer und Collico, Frankfurt a.M. 1971 (Broşür).
(11) Cf. Koppelmann, U.: op. cit, s. 66.
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tondan ambalajlarda silindirik şeklin işleme masrafı, köşeli (küp -
dikdörtgen vs.) ambalaja nazaran oldukça yüksektir12.

3. Seçilecek ambalaj şeklinin depolama ve taşımaya uygunluğu
sorunu, bir yandan ambalajların üstüste kayılabilme imkânlarına:
diğer yandan da üstüste kayılır ve birçok küçük ambalajın birara-
ya getirilirken aralarında boşluk kalıp kalmaması ile ilgilidir. Bu
açıdan dörtköşeli ambalajların, örneğin kutuların, üstüste kayıl-
ması silindir şeklindeki ambalaja nazaran yerden tasarruf açısın-
dan daha avantajlıdır13. Tabiî ambalajın şeklini ve kayılma imkân-
larını depodan âzami şekilde yararlanacak şekilde tâyin ederken sa-
dece içinde mamul olan ambalajlar değil, geri gelen veya henüz
doldurulmamış boş ambalajlar da nazara alınmalıdır. Çünkü aynı
problemler onlar için de câridir. İstisnaî bir durum olarak çuval
veya kesekâğıdı düşünülebilir.

Eğer ambarın hacminden âzami yararlanma düşünülüyorsa sat-
hının milletlerarası ölçülere göre, örneğin kaç palet yanyana ve
üstüste konulabilir, buna göre ambalajın eni, boyu ve yüksekliğinin
ne olması gerektiği araştırılmalıdır14.

Diğer taraftan ambalajın şekli elde taşınmaya elverişli; ağırlı-
ğı da insan gücünün yeteceği şekilde olmalıdır, örneğin Alman PTT
idaresine paket olarak âzami 20 kg verilebilir. Bundan ağırı özellik-
le dağıtım açısından problem yarattığı için alınmamaktadır. Üstüste
kaymada yardımcı vasıtaların taşıma ve depolama işlemini aksatma-
ması; ambalajın şeklini bozmaması gerekir. Özellikle dörtköşeli
ambalajlarda, köşeleri sıkıştırarak yukarı kaldıran vinç ve benzer-
lerinden yararlanümamahdır15.

îşe maliyet açısından bakıldığında aynı miktar ambalajlı ma-
mulü daha yükseğe kaymak suretiyle yerden dolayısıyle maliyetten
tasarruf mümkünse de, bu işte yardımcı makina ve tesislere ihtiyaç
olduğu için ilâve masraflar yapılacağından, depolamaya uygunluk
ve istiflemede de optimali bulmak şarttır.

(12) Ambalajı yapılan mamul ve ambalajın şekli standardlaştırılmış. ise, seri
istihsal mümkün olacağından maliyetlerin düşeceği tabiidir.
Cf. Strecker, A.: "Europ&ische Flaschen: Ein Weg zur VereinheitHchung
der Inhaltsmenge", in. Neue Verpackung, 1968, Heft 8, s. 536 vd.

(13) Cf. Glaaer, A.: "Dose öder Faltschachtel für Motorenöl", in. Verpackungs-
Rundschau, 1967, Heft 11, s. 1254.

(14) Modül sistemleri hakkında bkz: Hoffmann, X: Rationelle Verpackung,
op. clt, s. 102-105.

(15) Infra Bölüm DC'da taşıma amacının optimumlaştırılması bahsi...
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C — Ambalaj şeklinin tüketiciye tesirleri (Ambalajın kullanı-
ma uygunluğu sorunu):

Buraya kadar daha çok üretici açısından ambalajın şeklini tâ-
yin eden unsurlar ele alındı. Nihaî amacı tüketici ihtiyaçlarını gider-
mek ve sürümü artırmak olan müteşebbisin ambalajın şeklini tesbit
ederken tüketicinin arzularını gözönünde bulundurması gerekir.
Ambalajlamada kullanılan malzeme kadar, ambalajın şekli de tüke-
ticinin ambalajı, dolayısıyle mamulü kullanımı üzerine tesir eder.
Bu tesir, bir taraftan rasyonel (objektif) diğer taraftan emotionel =
hissî, sübjektif de olabilir.

a. Rasyonel tesirler: Mamulün içine konduğu ambalajın silin-
dir şeklinde olması üretici açısından sağlam ve doldurmayı kolay-
laştırırken; düz, köşeli ambalajlar tüketici açısından mamulün ko-
layca tanınmasını çağlamaktadırlar. Ambalaj, amaca uygun bir şe-
kilde yapılmalı ve çevresine intibak etmelidir. Sürmeli ve katlana-
bilir kutular cebe ve çantaya sığabildiklerinden taşınmaları kolay,
bu nedenle de tüketiciler tarafından çok arzu edilen ambalaj tiple-
ridir. Örneğin çikolata ve çocuk yiyecek ve oyuncaklarının ambalaj-
ları bu şekilde yapılarak16 tüketicinin rasyonel kullanması kolaylaş-
tırılmaktadır. Ambalajın kullanıhşlığını tâyin eden unsurlar arasın-
da ambalajın tekrar açılıp kapanması17, tekrar kullanılabilir olup
olmadığı da zikredilebilir. Bu husus ambalajın büyüklüğü ile ilgili
bir sorun olup biraz sonra ele alınacaktır.

b. Sübjektif (emotional) tesirler: Bir ambalajın güzellik ve
değer tesiri ancak ona dikkat çekecek bir şekil verildiği takdirde
mümkündür. Burada mamulün ambalajlandığı dönemdeki moda
önemli rol oynar. Diğer yandan mamulü satın alacak olan grubun
arzu ve güzellik hakkındaki tasavvurları da dikkate alınmalıdır.
Örneğin hitap edilecek kitlenin eğitimi durumu, cinsiyet ve yaşları...
Ambalajın şeklinin güzellik tesiri aynı zamanda mamulün şekline
de tesir eder. Günlük tüketim için yapılan mamullerin ambalajında
daha ziyade rasyonel tesirler nazara alınır.

(16) : Kindermarkt erfordert eigene Packungen", in. Markenartikel

Monatsschrift zur Förderung- der Qualitâtsware, 1970, Heft 11, s. 519.

"... Çocuklar için yapılacak ambalajlar içini gösterebilecek ve tekrar
kullanılabilecek şekilde yapılmalıdır..."

(17) Cf. Koppelmann, U.: Aufmachung als ein Problem der Betriebsvvirtschafts-

und VVarenlehre", in. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxls. 1967,
s. 637 vd.
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Sübjektif faktörlerce ambalaja verilecek şeklin tesbiti ancak, o
mamul ve ambalajı talep edecek tüketicilerin zevk ve tercihleri, ne-
ye, hangi şekle ve modele "güzel, cazip, ilginç" dediklerinin piyasa
araştırmaları yardımı ile tesbit edilmesinden sonra mümkün olabilir.
Yapılan araştırmalar, örneğin son yıllarda şarabın alüminyum
(folieler) torbalar içinde çok cazip renklerle donatılarak ambalaj-
lanmasına rağmen bu tip ambalaj ile şişede ambalajlanması alter-
natiflerinden tüketicilerin geleneksel bir görüşle ve şişede daha ca-
zip göründüğü gerekçesi ile bazı tip şişeler içindeki şarapları tercih
ettiklerini ortaya koymaktadır. Böylece bazı meşhur Fransız şa-
raplarının belirli şişeler içinde ambalajlanmasının, onun haksız re-
kabet karşısında korunmasını da sağladığı belirtilmektedir.

Ambalajın hacmi ve boyutları ile ilgili açıklamalardan sonra
ambalajın sathı ile ilgili hususları ele alabiliriz: Bilindiği gibi amba-
lajın sathı ne kadar büyük olursa ona atfedilecek, verilecek değer
daha fazla olur, çünkü fazla ilgi çeker. Sathın büyük olması halin-
de bilgi verici notlan, yazı ve şekilleri okunaklı şekilde yazmak müm-
kün olur. Bu bakımdan dörtköşeli ambalajlar bir avantaja sahiptir-
ler. Ambalajın sathını, dolayısıyle şeklini; üzerine konacak yazının
şekli de tâyin edebilir, örneğin Lâtince soldan sağa iken Japoncada
yukardan aşağıya doğru yazıldığı için ambalajın genişliği ile uzun-
luğu arasındaki ilişkiler de farklı olacaktır. Diğer taraftan elips, üç-
gen, yuvarlak, oval ambalaj şekilleri orijinal bulunduğu için reklâm
tesiri fazla olmakta ve bu nedenle özellikle yüksek gelirli tabaka-
larca talep edilmektedir. Ambalajın sathının bölümlendirilmesi de
ihtisas isteyen bir konudur. Ambalajın yüzeyinin göze hoş görüne-
bilecek şekilde tezyin edilmesi, yüzeyin parlaklık ve renginin nasıl
olması gerektiği araştırılmalıdır. Sathm bölümlendirilmesi herşeyden
önce enformasyon amacına yönelmiştir. Bu amacın gerçekleştiril-
mesi ise çok özel bazı şekiller ve bu şekillerin satıh üzerinde iyi,
ahenkli bir şekilde dağıtılması ile mümkündür.

Aşağıdaki şemada buraya kadar söylenenlerin topluca gösteril-
mesine çalışılmıştır18. Özetle, ambalajın şeklini tesbit ederken bir
taraftan teknolojik ve reklâm psikolojisi tesirleri; diğer taraftan ma-
liyetler ve satış hasılatı ile ilgili sorunların birlikte ele alınıp, bun-
ların optimal çözümü imkânlarının aranması gerektiği söylenebilir.

(18) Cf. Koppelmann, U.: Grundlagen der Verpackungsgestaltung, op. cit,
s. 104-106.
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Ambalajın sekli İle ilgili hususların şema halinde gösterilmesi

Ambalajın hacmi ile
ilgili hususlar

Taknik acıdan önemli konular

Ambalajın sathı ile
ilgili hususlar

iktisadı acıdan önemli olan konular

Şeklin sağlamlığı
-Ambalajın büyüklüğü

a yüzeyi mın
* eni ve boyu

arası ilişkiler
-Malzemenin her tarafa

eşit dağılımı
— Malzeme parçalarının

birbirine iyi tutturulması

t. /
S«klın ağırlığı /

Çeperin kalınlığı /

Büyüklüğün /
variasyonları , /

Şekil verme maliyeti
- Seri istihsal
- Norm ve ştandar şekil

\ • . t
\ Seklin t

\ uygur

\

\

Şeklin satışa uygunluğu
-Satışın rasyonelleştirilmesi
-Reklam tesiri
-Enformasyon

Şeklin depolama ve
taşımaya uygunluğu

-Ambar sathından azamı yararlanma
-Milletler arası ölçülere uygun

paletler vs. mevcudiyeti

LSubjektif
tesirler

-Güzellik tesiri

-Değer biçme

-Moda

Rasyonel tesirler
-Paketin basitleştirilmesi
-Açılıp, kapanma kolaylığı
-Artığın bertaraf edilmesi
-Amb m büyüklüğü
-Ambın tekrar kullanılması



D — Ambalajın büyüklüğü sorunu19:

Ambalajın büyüklüğü sorunu da ambalaj malzemesi seçme ve
ambalajm şeklini tesbit etme kadar önemli ve ambalajın şekli ile il-
gili bir işletme ekonomisi sorunudur. Çalışmanın başlarında zama-
nımızda tüketici adetlerinde meydana gelen değişmeler bahsinde kı-
saca değinilen porsiyon veya büyük tip ambalajlarla ilgili olmakla
beraber büyüklük sorununu çeşitli yönleriyle ve ambalajın şekli ile
il'şkisi yönünden tekrar incelemekte yarar vardır.

Ambalajın büyüklüğü bir yandan teknik, diğer yandan da piya-
sa şartları ile ilgisi nedeniyle iktisadî bir sorundur.

Teknik açıdan büyüklük, eğer mamul bölünemiyorsa yapılacak
bir şey olmamakla beraber —ki bu takdirde mamulün yapısı ve
şekline uygun ve paralel bir ambalaj şekli ve büyüklüğünün seçil-
mesi gerektiği açıktır, —örneğin saat, yazı makinası veya televiz-
yon ambalajı— tatbikatta genellikle mamullerin ve ambalaj malze-
melerinin bölünebilir ve istenilen şeklin verilebilir olduğu görüldü-
ğünden, iktisadî faktörlerin tesiri ile ve ölçüye göre paketin büyük-
lüğü tesbit edilebilir.

Ambalajın büyüklüğüne tesir eden iktisadî faktörlerin başında
alışılmış ölçü üniteleri, örneğin ağırlık kg veya uzunluk metre ile
mamulleri satm alma adetleri gelmektedir, örnek olarak ev kadı-
nı şeker ve unu kg; baharatı gram; birayı 0.33 veya 0.5 litrelik şi-
şelerde talep eder. Tabiatiyle bu mamullerin ambalaj büyüklüğü de
bu ölçülere göre ayarlanacaktır.

Son yıllarda büyüklük, şekil ve ambalaj ile fiyata göre satış
üniteleri geliştirilmiştir. Satış ünitesi, tüketiciye aldığı malın kali-
tesi, miktarı ve fiatı hakkında emniyet telkin eder ve bir garantidir.
Bir satış ünitesinin fiyatının tesbiti, piyasanın ciddî şekilde araştı-
rılmasını gerektiren zor bir problemdir. Fiyatı farklılaştırırken alıcı
tabakalarını birbirinden ayırmak gerekir. Ambalajın büyüklüğü ile
fiyatı arasındaki ilişkileri tesbitte iki yol tutulabilir: a. Ya piyasa
ve tüketici tercihlerine göre belirli büyüklükte bir ambalaj, buna
göre fiyat tesbiti veya b. Belirli ve tüketicinin satın alma gücüne
göre fiyat, bu fiyata göre mamulün miktarını, dolayısıyle ambalajın
büyüklüğünü tesbit etmek. Son usûl yani fiyat veri, buna göre bü-
yüklük tesbiti şimdiye kadar sınırlı bir uygulama alanı bulmuştur.

(19) Brauer, H.: op. cit., 48-60.
Cf. Mânnicke, A.: Die Warenverpackung als ein Faktör der betrieblichen
Absatzpolitik, op. cit., s. 70-72.
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Çünkü genellikle gıda maddeleri ambalajında ev kadınları, yemek
kitaplarında yazılı*1 miktarlarda mamulleri satın almayı âdet edin-
mişlerdir. Böyle olunca aynı miktar mamul ve büyüklükteki amba-
lajlar arası mukayese ve rekabette fiyat önemli bir rol oynayacaktır.
Öte yandan üretici firma açısından fiyatın yükseltilmesi, satışını ge-
Öte yandan üretici firma açısından fiyatın yükseltilmesi, satışını
güçleştireceğinden; bu fiyat yükselmesini mamul miktarını azaltma
suretiyle bertaraf etme yolu tercih edilmektedir.

Bu tip davranışa örnek olarak sigara ambalajı verilebilir. Siga-
ra paketlerinin fiyatları genellikle içindeki sigara miktarına, diğer
bir deyişle ambalajın büyüklüğüne göre yuvarlak olarak tesbit edi-
lir. Tütün istihsal vergisinde bir artış karşısında ambalajın, paketin
içindeki sigaralardan 1 veya 2 tanesinin alınarak fiyatın aynı tu-
tulması yolu benimsenmektedir-'1. Batı Almanya'da bu yolun, oto-
matlardaki satışın çıkaracağı problemleri bertaraf etmek için tutul-
duğu belirtilmektedir.

Öte yandan ambalaj büyüklüğünü tesbitte literatüre "Kullanım
ünitesi" olarak geçmiş bulunan bir konuya da değinmek yerinde
olur. Bugün ambalajlamada genellikle, küçük ve porsiyon tipi büyük-
lükteki ambalajların tercih edildiği görülmektedir. Bu tip ambalaj-
ların tüketiciye çeşitli faydalar sağladığı ifade edilmektedir. Bu tip
ambalajların muhtevayı taze tutması yanmda bir kullanımdan son-
ra artık bırakmamsı; kolayca taşınabilir olması22; ayrıca satınal-
ma gücü düşük olan tüketici kütlesinin satınalmasını kolaylaştırma-
sı gibi avantajları vardır, özellikle gıda maddeleri satan mağazala-
rın vitrinlerine bakıldığında hemen her ambalajın ^küçülmekte; ya
tek veya iki kişiye yetecek kadar muhtevaya sahip ambalajlar ol-
duğu görülmektedir. Ambalajların küçülmesinde, porsiyon tipi yu-
karda sayılan özellikleri yanında evvelce de belirtilen, çalışma şart-
larının ağırlaşması; kadının iş hayatına girmesi ve zamanın çok

(20) Gerth, E.: "Marktgerechte Absatzplanung im îlandel". in. Die Absatz-
v/irtschaft, 1953, Heft 8, s. 17 vd.
Cf. Ronsberg, D. U. K.: "Produktdifferenzierung durch Verpackung",
in. Absatzvvirtschaft. 1970, Heft 6, s. 25 vd.

(21) Aynı hususu yurdumuzda -ekmek henüz ambalajlanmanıakla beraber
ekmek sanayiinde görmekteyiz. Ekmek fiyatı aynı kalmakta fakat her
yıl fiyat artışları ekmek gramajı indirilmek suretiyle tüketiciye yükle-
tilmektedir.

(22) Infra, Bölüm IX. Ambalajlama ile güdülen amaçların gerçekleştirilmesi
bahsi...
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önemli bir faktör olarak ortaya çıkmış olması da rol oynamıştır28.
Self-servis sistemi ile konserve tekniğindeki gelişmeler de ambala-
jın küçültülmesini zorlamıştır. USA'da başlayıp, Batı Avrupa'ya da
sıçrayan eğilim büyük ambalajlar yerine küçük ambalaj tiplerini
ikame etme şeklindedir.

Yukarda küçük ambalajların tüketiciye sağladığı yararlar ele
alındı. îşe üretici yönünden ve maliyet açısından bakıldığında24 ye-
ni bir durumla karşılaşılır. Ambalaj küçüldükçe, ambalaj ünitesi ba-
şına ambalajlama masrafları, dolayısıyle de fiyat yükselmektedir,
örneğin kozmetik sanayiinde krem, diş macunu, tıraş sabunu vb.'leri
tüp içinde ambalajlanıp, arzedilmeye başlanınca, ambalaj büyüklü-
ğü evvelki ambalajın 1/5'i olmasına rağmen fiyatı hemen hemen ay-
nı kalmıştır. Bu maliyet artışı ambalaj malzemelerine şekil veril-
mesi, lâklama ve renk için gerekli işgücü masraflarından ileri gel-
mektedir. Pratikteki tecrübelere göre 5 kg'lık bir kutunun lâklan-
ması için yapılan masraf, 50 gr'lık küçük tüpün lâklanması için ya-
pılan masrafın sadece ve sadece 7 katıdır25, örnekleri çoğaltmak
mümkün olmakla beraber, ambalaj paketi küçüldükçe, ambalaj ma-
liyetinin arttığı söylenebilir.

Bugün büyük sanayi işletmeleri bir yandan sürüm nedeni ile
küçük, porsiyon tipi ambalajlara önem verirlerken; diğer yandan da
bu ambalajlamanın maliyetini düşürücü, örneğin tam otomatik ma-
kinalardaıv> kâğıttan, alüminyumdan ve hele son yıllarda geliştirilen
plâstikten içi görünen ince levhalar ve tüpler geliştirerek27 veya çe-
şitli ambalaj malzemelerini kombine ederek hem katı, hem sıvı ma-

(23) Brâuer, H.: op. cit, s. 54-86.
Supra, ambalajcıhğm gelişmesinin nedenleri bahsi...
Cf. Wetzel, E.: "Neue Hüllstoffe für Portionspackungen", in. Verpac-

kungs-Rundschau, 1953, Heft 7, s. 302.

Müller, G.: op. cit., s. 4.

(24) Brâuer, H.: op. cit, s. 183.
Frledemann, H.: "Die Kösten in der Verpackungsmittelindustrie", in.
Neue Verpackung, 1963, Heft 5, s. 562.

(25) Koch, H.: "Verpackung für Farben und Lacke", in. 2. Deutscher Ver-
packungskatalog, Berlin 1952, s. 82-85.

(26) "Packstoffe, Packmittel, Hilfsmittel und Verpackungsmaschienen",
passim.

"Moderne Packstoffprüfung für modernes Verpacken", in. Packung und
Transport im Chemiebetrieb, 1970, Heft 6, s. 297.

(27) Infra, ekteki resimler...
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mûllerin ambalajını yapmaya ve tüketici ihtiyaçlarını gidermeye ça-
lışmaktadırlar.

Böylece bir yandan tüketiciye iyi, kaliteli ve porsiyon tipi am-
balajlarda mamuller sunulurken; diğer yandan da üretici ve satıcı
firmaların iktisadî ve rantabl çalışmaları mümkün olmaktadır.
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B ö l ü m : VIII

AMBALAJIN TAMAMLANMASI İLE İLGİLİ
DİĞER HUSUSLAR

Ambalajı yapılacak mamul ile ambalajlamada kullanılacak mal-
zemenin seçimi; ambalajın şekli ve büyüklüğü tesbit edildikten son-
ra ele alınacak önemli bir konu olan ambalajın rengi ve paketin üze-
rinde yer alacak yazı - resim - şekil ve markanın incelenmesine sıra
gelmiş bulunuyor.

A — Ambalajı tâyin eden faktör olarak renk:

Ambalajın fonksiyonları incelenirken ikinci derece fonksiyon
olark reklâm yapma, dolayısıyle satışı teşvik etme olduğu belirtil-
mişti1.

Ambalajın satışı teşvik etmesinde renk faktörü çok önemli olup,
en son ve modern baskı tekniğine rağmen renk iyi seçilmemiş ise
tesiri sıfıra yakındır. Rengi sadece cezbedici bir unsur olarak değil,
aynı zamanda ambalajı yapılan mamulü çeşitli iklim şartlarının te-
sirlerine karşı koruyucu olarak ele almak gerekir. Örneğin seçilen
rengin zamanımızın çok aydınlatılan mağazalarında mamulü ışığın
negatif tesirlerine karşı koruması gerekmektedir. Klâsik örneği,
yeşil rengin yeşilin dışındaki renkleri absorbe etmesi nedeniyle çok
kullanılmasıdır.

Reklâmın anlamı, belirli bir şeye ilgi çekerek, o şeyin (ambalajİJ
mamulün) satılmasını sağlamaktır. Bu ilgiyi çekmede en önemli
etken (unsur) renk olup, her mamul ve ambalaj nev'i için en uy-
gun rengin seçimi ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rengin psikolojik tesirleri tüketicilerin üzerinde önemli rol oy-
nar ve karar almasına tesir ederler2. Ambalajın renginin, reklâmda

(1) Supra, s. 30-34.
(2) Cf. Lüscher, M.: "Die Bedeutung der Farbenvvahl für die Packung", in.

Verpackungs-Rundschau, 1054, Heft 10, s. 460 vd.
Cf. Lüscher, M.: "Die psychologische Wirkung der Farben", in. Schweizer
Verpackungskatalog-, Zürich 1953, s. 131.
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psikolojik tesirlerini inceleyen Kropff'un ulaştığı sonuçlara göre3;
a. Renk, bir mamulü ve ambalajı diğerinden ayıran en önemli

bir vasıtadır.
b. Renk, tanınmayı kolaylaştırır.
c. Renk yardımı ile mamul arzı daha realist ve tesirli olur.
d. Renk tüketicinin ilgisini çeker.
e. Hemen her insanın belirli bir renge karşı ilgisi vardır. Me-

sele çok sayıda insanın ilgisinin toplandığı rengi tesbit etmektir.
f. Renk yanılmaları önler ve geleneklerin devamını sağlar.
Ambalajın renginin seçimi, ambalajı yapılan mamul ile tüketi-

cilerin renkler hakkında tasavvurlarına bağlıdır. Tüketicilerin ka-
dın veya erkek oluşlarına; kültür seviyelerine ve yaşlarına göre de'
renklerin tesirleri farklıdır1. Diğer yandan mamulün hangi piyasa
için iç veya dış piyasa (export) yapıldığının nazara alınması gere-
kir. Örneğin Çin'e ihraç edilecek bir mamulün beyaz renkli bir am-
balaja sarılması uygun değildir. Çünkü orada beyaz renk matem
işareti olarak ele alınmaktadır. Diğer bir örnek İslâm'da yeşilin ayrı
bir yeri olduğudur". Ambalajın rengi seçilirken moda değişmelerinin
de gözönünde bulundurulması gerekir.

Ambalajlama uzmanı hangi mamul çeşitleri için hangi renk
v̂eya renk kombinasyonunun ambalajda kullanılmasının doğru ve

yeterli olacağını araştırmalıdır. Ambalajlanacak mamulün cinsi ve
yapısı kadar, tüketici zevkleri, kullanışlılık ve gelenekler de rol oy-
namaktadır. Aşağıdaki örneklerde bazı sanayi mamullerinin amba-
lajında renk seçimini ve önemini açıklığa kavuşturalım.

1. Kosmetik sanayiinin mamulleri estetik olması gerektiği ve
daha ziyade hislere hitap ettiği için, örneğin pudra ambalajının ren-
gi, pembe rengin (roza) cildi güzelleştirdiği ve hoş bir koku neşret-
tiği yolunda bir kanaat mevcut olduğu için ambalaja pembe renk
verilmek suretiyle hanımlarda satınalma arzusu uyandırılmaktadır.

(3) Kropff, H. F. J.: Angewandte Psychologie und Soziologie in Werbung
und Vetrieb, Stuttgart 1960, s. 304-312.

Cf. Medeyros/Koppelmann: op. cit., s. 30.

(4) "Klndermarkt erfordert eigene Packungen", op. cit., 520. "... örneğin
12 yaşına kadar çocuklar ambalajın üzerindeki yazıyı değil, rengini;
renkler içinde de sarı, kırmızı, yeşil ve maviyi tercih etmektedirler..."

(5) Brâuer, H.: op. cit., s. 63. "... kırmızının %16,3 rekekler; %21,2 kadın-
lar; portakal sarısının (orange) %25,2 erkekler; </«17,2 kadınlar tarafın-
dan tercih edildiğini..." araştırmalara dayanarak ortaya koymaktadır.

(6) Mannlcke, A.: Die Warenverpackung als ein Faktör der betrieblichen
Absatzpolitik, op. cit., s. 73 vd.
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2. Kimya ve ilâç sanayii mamullerinin ambalajlarında renk
seçimi konusunda tüketici (hasta) bir tercihe sahip değildir. Bu tip
ambalajlarda herşeyden önce hijyen (sağlık) şartları ve sıvı ma-
mullerde ölçek önemlidir. Renkler ise objektif ve nötr renklerdir.
Renk ambalaj üzerindeki etikette kendini gösterir ve hukukî mev-
zuatla da gösterilmiştir. Örneğin Alman ilâç kanununun B tablo-
sunda yer alan ilâçların ambalajları siyah zemin üzerine beyaz yazı;
C tablosunda yer alan ilâçlarda beyaz zemin üzerine kırmızı yazı;
çok kuvvetli tesir eden ilâçlarda beyaz zemin üzerine siyah yazı ya-
zılması mecburi tutulmuştur7.

3. 1953'te USA'da yapılan bir araştırmada, araştırmaya katı-
lan kadınların %78'i renk konusunda birleşmişler ve açık sarının
makarna mamulleri; mat açık mavinin kristal şeker; çok koyu kır-
mızının ise biber ambalajı için uygun olduğunu söylemişlerdir.

4. Federal Almanya'da ambalaj renklerinin psikolojik tesir-
lerini inceliyen araştırma sonuçları, ilim adamlarının düşündükle-
rinden farklı sonuçlar vermiştir5. Birkaç örnekle ortaya koyalım:

Ambalajı yapılan -
mamul:
— Fındık, fıstık
— Parfüm
— Gece kremi
— Biberler
— Balık konserveleri

Seçilen renk:
Yeşil
Kırmızı
Sarı
Yegil
Kızılımsı lâcivert

Seçilmesi düşünü-
len renk:
Kahverengi
Mavi
Mavi
Kırmızı
Sarı

5. 1968'den beri geniş uygulama alanı bulan ve ya aynı cinsten
birçok mamulü birleştiren veya patates, soğan, limon, portakal gi-
bi tartılmış sebze ve meyvelerin hazırlanarak plâstik filelere kon-
masında da filelerin renklerine özel bir ilgi gösterilmektedir. Örne-
ğin portakal sarı ve kırmızı; soğan ve fıstıklar yeşil ve kırmızı; sa-
bunlar mavi, yeşil veya sarı; bonbon vs. ise ya renksiz veya kırmızı
ve sarı renkli fileler içinde ambalajlanmaktadır.

B — Ambalajın etiketi sorunu:
Ambalajın üzerinde mümkün olduğu kadar kısa, norm ve ma-

mulün özelliklerini tüketiciye tanıtan bir metne yer verilmelidir. Bu

(7) Brauer, H.: op. cit., s. 70.
(8) Cf. Lüscher, M.: "Die Bedeutung; der Farbenvvahl für die Packung", op.

cit, s. 460.
Obermeyer, W.: "Die psychologische VVirkung der Packungvsfarben", ta.
Neue Verpackung-, 1954, Heft 5, s. 231 vd.
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etiketin muhtemel (potansiyel) alıcı kitlesine göre, aynı zamanda
mamulün reklâmını da yapacak şekilde özlü ve kısa olması uy-
gundur. Çok basit olarak ambalajın etiketi üzerinde şu bilgilere
yer verilmelidir:

a. Mamulün ismi.
b. Üreticinin adı ve adresi.
c. Kullanılan hammaddeler hakkında çok kısa bilgi (şeker -f

CO2 + limon tuzu + renk kimyevî maddesi -f A, B vita-
mini vb.).

d. Ambalajın içindeki miktar ve kullanılış tarifesi.
e. Hukukî ve tıbbî mevzuatın gerektirdiği açıklamalar9.
Metin ne kadar kısa ve özlü olursa tesiri o kadar fazla olmakla

beraber daha fazla kısaltmak metnin anlaşılmasını güçleştirebilir
ve yararlı olmayabilir. Metni tanzim ederken, herkesçe anlaşılma-
yan veya yanlış anlamalara yol açabilecek yabancı kelimelerden ka-
çınmalıdır. Diğer yandan metnin okunabilir olması, mamulün karak-
terine uygun bulunması da dürüst ambalajlama ve sürüm için çok
önemli hususlardır.

Etiket üzerinde sadece yazı değil bazan resim de bulunabilir.
Örneğin bir çamaşırın üzerine X işaretinin konması, elbise veya ça-
maşırın ütülenemiyeceğini; yine çamaşırın üstünde 30° ve 60° nin
yer alması, ancak 30°C sıcaklıkta suda yıkanabileceğim ifade eder.
Aynı şekilde etiketin rengi de bilgi verme fonksiyonunu ifade ede-
bilir. Batı Almanya'da yeşil etiketi üzerinde taşıyan tekstil mamul-
lerinin yıkanabilir olduğu anlaşılmaktadır1".

Ambalajlara yapıştırılacak etiketler görünüş ve ihtiva ettik-
leri bilgilerle tüketicileri etkilemekle beraber, üretici firmaların eti-
keti tanzim etmelerinde pek serbest olmadıkları görülmektedir. Ge-
rek Batı Almanya'da gerekse USA'da etikette yer alacak asgarî
bilgiler mevzuatla gösterilmiştir. Firmalar önce bu asgarî bilgilere;
ondan sonra güzel, estetik ve reklâm tesiri fazla olan bilgilere, eti-
kette kalan yer boşluğu ve yazma imkânlarının elverişliliği ölçü-
sünde yer vereceklerdir.

(9) Ayrıca etiketin estetik güzelliği olması gerekir. Birkaç örnek için bkz:

Zweckform Werk GmbH. "Das AVERY-System", Broşür.

(10) C.u.A. meşhur giyim eşyaları satan firmada yeşil renkli özel bir etiket
mamulün yıkanabileceğin! gösterir ve bir garantidir. Aynı anlamda Fran-
sa'da COFREET'in kumaşlar için düzenlediği ve 32 ayrı ihtimale göre
hazırladığı simgeler için bkz: Uyguner, M.: "Bilgi Verici Etiketleme
Üzerine", Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 1971, sayı 7/114, s. 11.
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Aşağıda örnek olarak (1) USA'da Gıda, İlâç ve Kozmetik Ka-
nununda, bu sanayi dallarının mamullerine yapıştırılacak etikette
nelerin yer alacağı11; (2) Batı Almanya'da "MeG-und Eichwesens-
gesetz" ile tanzim edilen etikette nelerin yer alacağını1- kısaca be-
lirtelim.

1. USA'da Gıda, İlâç ve Kozmetik Kanununa göre etikette yer
alacak hususlar:

a. Mamulün kanunî ismi,
b. İmalâtçının, ambalajcının veya bâyiin isim ve adresi,
c. Muhteviyatının net miktarı,
d. Bazı durumlarda terkibindeki maddelerin izahı,
e. Eğer hususi perhiz usûlleri tavsiye edilmişse, perhiz mad-

delerinin izahı,
f. Herhangi sun'î bir renk, tat veya kimyevî konserve edici

madde ilâve edilmişse bunun izahı,
g. Herhangi bir mamulün taklidi olup olmadığı veya taklit et-

tiği maddelerin izahı,
h. Eğer mamul esas standart kaliteden düşükse veya kab, Gı-

da ve İlâç İdaresi tarafından kabul edilen evsafta değilse bunların
kanunî izahı,

i. Bazı hallerde sebze ve meyve konserveleri üzerinde13;
aa. Çeşidi
bb. Ambalaj tipi
cc. Rengi
dd. Mamulün büyüklüğü
ee. Olgunluk derecesi
ff. Muhafaza ortamı, v

(11) MPM: Türkiye'de Konservecilik ve Soğuk Hava Depo:;u İşletmeciliğinin
Problemleri, Geliştirilmesi Tedbirleri ve Tavsiyeleri: II, Ankara 1969,
s. 23'den naklen "American can Company. About Cans, about labels,
about canned foods. Home Economics and Consumer Service Department,
New-York".

(12) Cf. Strecker, A.: "Verordnung über Fertigpackungen", in. Markenartikel.
Monatsschrift für Konsumgüterindustrie, 1971, Heft 9, s. 383.

Cf. Strecker, A.: "Gesetz über das Mess- und Eichwesen (Eichgesetz)"
in. Neue Verpackung. 1970, Heft 5, s. 632-638.

(13) "Etiketten als Werbeinformation und Ausstattung auf Flaschen und
Schachteln", in. Neue Verpackung, 1970, Heft 1, s. 46 vd.

Cf. Uyguner, M.: op. cit., s. 11. "... Bilgi verici etiket, belirli malların
niteliklerine dair bilgi vermek üzere hazırlanan ve bu mallara iliştirilen,
böylece tüketicilerin uyarılmasına yarıyan etikettir..."
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k. Bütün bu bilgiler ingilizce yazılmalıdır,
1. Bütün malûmatlar okunaklı ve açık yazılmalıdır.
2. Almanya'da 1.7.1969'da yürürlüğe giren BGBI. I s. 759 ve

§ 14'e göre etiketin nasıl tanzim edileceği ve nelere yer verileceği
şu şekilde gösterilmiştir:

a. Çamaşır tozlan, deterjanlar, kozmetik mamulleri, mobilya,
deri ve ayakkabı temizleme ilâçları ile yakıt ve mineral yağların
ambalajlarının üzerine miktarları mutlaka yazılacaktır. Ve şüphe
uyandıracak ifadelere yer verilmemelidir. Örneğin takriben 450 gram
veya 100-150 gram gibi.

b. Kanun ambalajın etiketi üzerine yazılacak yazının büyük-
lüğünü ;

50 - 200 gram ve cm3 lük mamuller için 3 mm;
201-1000 " " " " " 4 mm;

1000 gramdan büyük mamuller için 6 mm
olarak tesbit etmiştir.

c. Etiketleme ve doldurma işlemini yapan firmaların isimleri
mutlaka yer almalıdır. (Bu husus özellikle basınçlı gazlar nizamna-
mesi ile de belirtilmiştir.)

Bu kanunî hükümler yanında mamulün ve firmanın reklâmını
yapmaya yarıyan diğer bazı bilgilere de etikette yer verilebilir. Ör-
neğin ambalajı yapılan mamullerin toplu bir halde renkli resmi ile
birlikte gördüğü muamele ve bu işlemin tüketicilere sağladığı ya-
rarlar belirtilebilir13.

' G — Ambalajlamada marka:

Literatürde marka, "aynı cins fakat çeşitli ambalajlar içinde
takdim edilen mamulün diğerlerinden kolayca tanınmasını sağlıya-
cak, özel, ayırıcı vasıflarını belirten işaretler, yazı şekilleri" olarak
tanımlanmaktadır1'. Böylece marka (alâmeti farika), bir kelime-
ler veya semboller topluluğu olarak gerek alıcı (tüketici), gerekse
satıcı (üretici) nın muayyen bir malın, belirli bir çeşidini teşhis, tâ-
yin ve ayırımda kullanılan bir vasıtadır1 \

Seyffert, markayı "... malı veya firmayı haksız rekabet karşı-
sında kanunen korumaya yarayan, malın ve firmanın özelliklerinin
reklâmlarda kullanılabilmesini sağlayan, kendine has grafik, yazı,
şekil veya şekil ve semboller topluluğu" olarak tanımlamaktadır10.

(14) Brâuer, A.: op. cit., s. 79.
(15) Ferman, C: op. cit., s. 18.
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Bu tanımdan da görüldüğü gibi marka çeşitli şekillerde ortaya çı-
kar. Yazılar, resimler veya yazı ve resimler kombinasyonu, harfler,
heceler, kelimeler vsır... Bazı hallerde işletmenin tarihî geçmişi; ge-
lenekleri ve şerefiyesi de marka olarak kullanılabilir.

Örneğin Batı Almanya'da meşhur 4711 kolonyaları veya Asbach-
Uralt şarap ve kanyakları ya da Schwarzkopf saç ve kozmetik ma-
mulleri gibi...

Ambalajlamada amaç, sadece mamulün kalitesinde istikrar ve
standartlaştırmayı değil, aynı zamanda üzerinde yer alan yazı, şe-
kil ve markada da istikrar sağlamaktır. Seçilen bir marka zaruri
sebepler olmadıkça kolay kolay ve sık sık değiştirilmemelidir.

Aynı cinsten çeşitli mamullerin birbirinden ayırdedilmesine ya-
nyan alâmet-i farika, marka sadece işletme ekonomisinde reklâm
aracı olarak değil, aynı zamanda hukukî yönü de olan bir sorun-
dur. (Hukukî yönünü biraz sonra ele alacağız)18.

Reklâm psikolojisi yönünden, bir marka seçilmesi, belirli ihti-
yaçları karşılayan mamulün bulunmasını kolaylaştıran bir vasıtadır.
Ancak, reklâm uzmanının karşılaştığı güçlük, tek bir resim veya
kelime ile ambalajın içindeki mamul hakkında tüketiciye bilgi vere- t

bilmektir. Diğer bir ifade ile böyle tesirli tek bir kelime veya resim
bulmak çok zordur, öyle bir resim veya kelime bulunmalıdır ki tü-
keticinin hafızasında yer etsin ve ambalajı ve markayı görür gör-
mez onu satın almaya teşvik etsin19.

Diğer yandan saf resim şeklinde marka enderdir. Zamanla bas-
kı tekniğinin gelişmesi sayesinde resim ve yazı kombinasyonunun
marka olarak seçildiği görülmektedir20. Dikkate değer bir nokta,
okuma yazma oranının düşük olduğu ülkelerde yazı ve kelime yeri-
ne sadece resmin marka olarak çok kullanıldığıdır. Bu, esasen ge-
lişmiş ülkelerde de kendini hissettirmektedir. Vitrindeki mamuller
üzerindeki yazılara değil de, resimlere büyük bir ilgi gösterildiği de
bir gerçektir.

(16) Seyffert, R.: Wirtschaftliche Werbelehre, Wiesbaden, 1951, s. 38 vd.
(17) Koch, W.: Grundlagen und technik des Vertriebs, Berlin 1950, s. 453.

Ferman, C: op. cit., s. 18.
(18) : İbid, S. 19.

Koppelmann, U.: op. cit., s. 162.
(19) "Kindermarkt erfordert eigene Packung-en", op. cit., s. 519.
(20) Infra, ekteki resimler...

Çt. Forchheimer Folien: Bedruckte plastotrans Folien. Hochdruck Pol-
yâthylen, isimli brogür.



D — Ambalajlamada hukuki mevzuatın yeri:

Sanayide ambalaj sorunu ele alınırken firmaların karar almada
tamamen serbest ve işletme ekonomisi açısından önemli olan amba-
laj malzemesi seçimi, ambalajın şeklinin tesbiti; ambalajın rengi ve
markasının incelenmesinden sonra; ambalajlamayı etkileyen ve dış-
tan tesir eden bazı faktörlerin de incelenmesi gerekmektedir. Am-
balajı sınırlayan, tâyin eden ve bazı hallerde yo* gösteren bu fak-
törler, insan sağlığı ile ilgili olabileceği gibi tüketicilerin aldatılma-
sını önleyici ve kısmen etiketleme ile ilgili hukukî tedbirler ve niha-
yet firmalar arası rekabeti ve marka (alâmet-i farika) nın korun-
ması ile ilgili mevzuat olarak üçe ayrılabilir21.

1. Tüketici sağlığı ile ilgili tedbirler, Batı Almanya'da Gıda
Maddeleri Kanunu (Lebensmittelgesetz); Tıbbî İlâçlar Kanunu (Arz-
neimittelgesetz) ve basınçlı gazlarla ilgili ambalajlama sorunlarını
düzenliyen Basınçlı Gazlar Nizamnamesinde (Druckgasverordnung)
tanzim edilmiştir. Kısaca:

a. Gıda maddeleri ambalajının sağlığa hiçbir şekilde zararlı
olmaması prensibi benimsenmiş; bunu gerçekleştirmek için de Sağ-
lık Bakanlığında kurulu bir kurulca bütün ambalaj malzemeleri lâ-
boratuvarlarda araştırmaya tâbi tutulmaktadır. München'deki
Lebensmitteltechnologie und Verpackung Institut aynı amaçla baş-
langıçta bazı plâstik maddelerin ambalajlamada kullanılmasını, ısı
karşısında koku saldıkları nedeniyle yasaklamıştı. Bugün birçok
plâstik ambalajların herhangi bir yerinde "bu plâstik nev'i Sağlık
Bakanlığının tesbit ettiği kurallara uygundur" şeklinde ibarelere sık
sık rastlanmaktadır--. Aynı şekilde çevre kirlenmesine ve artık am-
balajların bertaraf edilmesinde bazı plâstiklerin yakılması sırasın-
da çevre, hava kirlenmesine sebep olduğu nedeniyle yine bazı tip
ambalaj malzemelerinin kullanılması yasaklanmıştır. Aynı şekilde
korrozion tehlikesi nedeniyle içi lâklanmamış teneke kutuların kon-
serve ambalajında kullanılması uygun görülmemektedir". Son bir

(21) Koppelmann, U.: op. cit., s. 159-163.
Medeyros/Koppelmann: op. cit., s. 301-303.

(22) BASF: Styropor Verpackungsbrevier, Lrudvrigshafen am Rhein, .1970,
s. 67. Adı geçen firmanın istihsal ettiği plâstikten ambalaj malzemelerin-
de bunların sağlık bakanlığı kriterlerine uygun olduğu özellikle belirtil-
mektedir.

(23) Cf. MPM: "Türkiye'de Konservecilik...", op. cit, s. 20.
Cf. Lebensmittelgesetz,. § 19.
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örnek olarak, sütün tahta fıçılarda ne taşınmasına ne de munafa-
zasına müsaade edilmediğini belirtelim.

b. Özellikle basınçlı gazlarla doldurulan bazı mamullerin, ör-
neğin saç spraylerinin doldurulduğu püskürtmeli kutuların (aero-
soldose) çok sağlam bir kapak ve ventil sistemine sahip olması ön-
görülmektedir. Aynı nizamnameye göre CO2 vb. gazlar ilâve edilen
bira ve şampanya gibi içkilerin ambalajında insan sağlığını koruyu-
cu ve tehlikeyi önleyici bir kapak düzeni24 öngörülmektedir.

2. Tüketicinin aldatılmasını önleyici hukukî tedbirler, biraz
önce işaret edilen etiket bahsi ile ilgili olmakla beraber, bazı nokta-
lara işaret etmekle yetinelim25.

a. Etiket herşeyi doğru ve olduğu gibi ihtiva etmelidir.
b. Üzerinde mamulün adı, istihsal eden ve ambalajı yapan fir-

manın adı ve adresi, paketin içindeki mamulün sayısı ve cm3/gr ola-
rak miktarının belirtilmesi yanında özellikle miktar hiçbir şekilde
tereddüde yol açmayacak şekilde belirtilmelidir. Miktarlarda âzami
tolerans %2,5 olarak kabul edilmektedir.

c. Bazı ambalaj şekillerinin örneğin 0,7 litrelik şişelerin, amba-
lajın miktarını gösterdiği kabul edilmektedir.

d. Mamulün üzerinde temel = baz fiyat ve bu fiyata göre
ambalajın değeri de ayrıca hesaplanarak yazılmalıdır20.

Bütün bu hususların yanında eğer mamul ihraç için ambalajla-
nıyorsa, ithal edecek ülkelerdeki gelenekler ve hukukî mevzuatın da
gözönünde bulundurulmasını öngörmektedir. Batı Almanya'da fir-
malara yol gösterici mahiyette olmak üzere BRD'in ticarî üişki-

(24) Çeşitli ambalaj malzemeleri ve şekilleri için gerekli çeşitli kapak düzen-
leri hakkında bkz:

Brâuer, A.: op. cit, s. 107-118.
Cf. Aluminium-Zentrale, Düsseldorf: "Aluminium Verschlüsse I", Broşür.
Kunststoffvverk S. Löffler firmasının broşürleri ve ekteki resimler...

(25) Strecker, A.: "Gesetz über das Mess- und Eichwesen", passim.
Strecker, A.: "Verpackungsgesetzgebung in Amerika, England und
Deutschland", in. Markenartikel. Monatsschrift zur Förderung der
Qualitâtsware, 1967, Heft 2, s. 61-63.

(26) Bu nokta Almanya'ya yeni gelenlerin çok yanıldıkları bir husustur, ör-
neğin elma veya portakal sandığı ve paketlerinin üzerinde büyük harflerle
1/2 kg (baz ünitedir BRD'da) in fiatı yazılıdır. File içinde veya plâstik
altlık içinde 10 elmayı gören tüketici esas fiyatın farkına varamamakta;
çok ucuz meyve aldığı inacı ile 2-3 file birden almakta; kasaya para
ödiyeceği zaman ise çok zaman güçlükle karşılaşmaktadır.
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leri olan ülkelerdeki ambalajlama ile ilgili hükümlerin biraraya ge-
tirildiği ve firmaların da buna uydukları görülmektedir27.

3. Ambalajı yapanı (üretici firmayı) koruyucu hukukî tedbir-
lerin başında patent hakkını düzenleyen mevzuat gelmektedir (Pa-
tent- und Musterrecht). ikinci olarak alâmet-i farikanın korunması
ile ilgili hükümler olup, haksız rekabetin çıkaracağı problemleri ön-
lemek amacıyle getirilmişlerdir28. Özellikle ihraç malları üzerindeki
markanın korunması, yapılan uluslararası antlaşmalarla garanti al-
tına alınmaktadır. "Hukukî himaye, alâmet-i farikanın resmî bir si-
cile tescil ve ilânı; ilgili firmaya istediği sürece ait bulunması; kö-
tüye kullanılması halinde hukukî, malî ve hattâ cezaî müeyyidelerin
uygulanması şeklinde tecelli" etmektedir29.

(27) Cf. Rationalisierungsgemeinschaft Verpackung im RKW: Markierung,
Kennzeichnung und Verpackung von Exportsendungen, 2. Auflage, Ber-
lin 1961, passim. Bu eserin sonunda bazı ithalâtçı ülkelerdeki ambalaj-
lama mevzuatına yer verilmektedir.

(28) Gamm, v. O. P.: "Warenzeichengesetz, Kommentar", München - Berlin,
1965, s. 502 vd.
Cf. Strunkmann-Meister: "Marketingplanung und Rechtschutzplanung",
in. Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung, 1972, Heft 1, s. 22-27.
Cf. Baumbach, A.; Hefermehl, W.: Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht,
Band I, München 1964, s. 50-62.

(29) Ferman, C: op. cit., s. 19.
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B ö l ü m : I X

AMBALAJLAMA ÎLE GÜDÜLEN AMAÇLARIN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

A — Genel olarak:

Bundan önceki bölümlerde ambalajın önemine ve fonksiyonları-
na değinmiş; ambalajın üretici ve tüketici açısından neden talep
edildiğini ortaya koymuştuk. Ancak bu amaçlara erişmek için ne-
ler yapılması, ne gibi tedbirler alınması, nasıl çalışılması gerektiği
sorununa değinilmemişti. İşte bu bölümde ambalajlama ile güdülen
amaçların gerçekleştirilmesi için alınacak tedbirlerin neler olabile-
ceği araştırılacaktır.

Burada "amacın optimumlaştırılması"ndan ne anlaşıldığının kı-
saca açıklanmasında yarar olabilir. Prensip itibariyle, ambalaj için
yapılan masraf sayesinde, uğranılması muhtemel zararın (kaybın)
minimumlaştırılması anlaşılmaktadır1.

Fakat işletme ekonomisi açısından önemli olan ambalaj için ya-
pılan masraf karşılığı ambalajın sağhyacağı hasılatın maksimumlaş-
tırılmsıdır2. Böyle olunca ambalajda optimum, üretici açısından uzun
vâdede kârın maksimumlaştırılması; tüketici açısından ise ambala-
jın tüketiciye sağhyacağı faydanın (Nutzenmaximierung)s maksi-
mumlaştınlmasıdır. Fakat gerek kâr, gerekse fayda kavramlarının
muhtevalarının komplike oluşu karşısında literatürde amaç, amba-
lajın fonksiyonlarının tam olarak yerine getirilmesi şeklinde ele

(1) Mfinnicke, A.: "Wie verpacken und priifen die EWG-L8.nder", İn. Ver-
packung und Transportschutz technischer Erzeugnisse, Berlin, 1963,
s. 42-51.
Koppelmann, U.: op. cit, s. 164.

(2) Cf. Wegner, H. X: op. cit, s. 55-80.
(3) Çakıcı, L.: op. cit, s. 20-24.

Peker, A.: Firmalarda Yatırım Plânlaması (Teksir), İstanbul, İ969, s. 9.
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alınmaktadır4. Çalışmanın başında benimsenen fonksiyonlara para-
lel olarak amaç da; ambalajlanacak mamulün özellikleri de nazara
alınarak depolama ve gönderme için en elverişli, yerden ve ağırlık-
tan tasarruf sağlayıcı, elde taşınabilir, kullanımı kolay ve oldukça
düşük maliyetli bir şekilde mamulün sarmalanması, ambalajlanması
olarak, verilebilir. Amaçların optimumlaştırılmasına, diğer bir de-
yişle amacın en iyi bir şekilde gerçekleştirilmesine çalışılırken çeşitli
amaçlar arasında çelişkilerin ortaya çıkması mümkündür, örneğin
mamulü dış tesirlere karşı koruma ile taşımada az yer tutma ve
hafif olma dolayısıyle taşıma masraflarının minimumlaştırılması
çok kere çelişkili çözüm yollarını gerektirebilir. Bu konuda camdan
yapılan ambalajların düşünülmesi yeterlidir. Camdan yapılan am-
balajlarda bir taraftan taşıma masraflarında tasarruf için çeperle-
rin inceltilmesine çalışılırken; kırılmaya (koruma fonksiyonuna)
karşı kalın çeperli camların kullanılması tercih edilmektedir.

Buraya kadarki genel açıklamalardan sonra benimsenen amaç-
ların —ki tamamen ambalaj fonksiyonlarına paralel olarak ele alın-
mıştır— gerçekleştirilmesi ile ilgili hususları biraz daha detayına
inceliyebiliriz.

B — Ambalajın koruma amacının gerçekleştirilmesi:

Bilindiği gibi ambalaj, herşeyden önce mamulü dış tesirlerden5

korumalıdır. Bu dış tesirler çarpma, kırılma, parçalanma şeklin-
de olabileceği gibi ısı ve ışık ile yağmur vs. gibi tabiî de olabilir.
Amprik araştırmaların sonuçlarına göre mamullerin uğradığı ka-

(4) Bazı yazarlara göre amaç, evvelce ambalajlama İlkeleri olarak verdiğimiz
mamulü koruma, gereksiz masraflardan kaçınma, amaca uygun olma,
İşletme işleyişinde rasyonellik sağlama, satışı ve kullanışı kolaylaştırma,
teknik ve ekonomik ilerleme ve tecrübeleri takip ederek en iyiye ulaş-
ma... olarak belirtilmektedir.
Cf. Hoffmann, J.: Rationelle Verpackung, op. cit., s. 19.
Supra, ambalajın fonksiyonları bahsi...
Bazı yazarlar da optimal ambalajlamayı, belirli hacimdeki mamulün am-
balajında asgarî materyal kullanılarak gerçekleştirilebilen ambalaj ola-
rak tanımlamaktadırlar.
Cf. Kramer: "Verpackungstechnischer Bericht", passim. Bu çalışmada
daha ziyade kâğıt, karton ve mukavvadan yapılacak ambalajlarda mater-
yalden tasarruf sağlayıcı ambalaj şekilleri matematik açıdan araştırıl-
maktadır.

(5) Ambalajın, mamulün kimyevî özelliklerini koruması ile ilgili hususları
evvelce incelediğimiz için burada fizikî tesirlere karşı koruma tedbir-
leri ele alınmıştır.
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yıpların %50-60'ı mekanik taşımadan; %20'si nemin tesirinden,
'/< 20-30'u ise ısı ve ışık tesirlerinden meydana gelmektedir0. Bu ra-
kamlara göre, herşeyden önce mekanik tesirleri bertaraf edici ted-
birlerin ele alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Diğerlerini "özel
tedbirler" başlığı altında inceliyeceğiz.

Mekanik tedbirler de statik ve dinamik olmak üzere ikiye ay-
rılabilir.

1. Statik koruma tedbirleri, depolama safhasında alınacak ted-
birler olup, burada dikkat edilecek husus, üstüste kayma esnasında
yükseklik, ağırlık ve depolama şeklinin nazara alınmasıdır7. Aynı
husus, ambalajlı mamullerin taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılmasın-
da da geçerlidir. Tren, kamyon veya uçakla mamulün taşınması
hallerine göre yükleme - boşaltma için farklı vasıtalardan, vinç, san-
dık, palet vs. yararlanmak gerekecektir. Yükleme yüksekliği ile
özellikle tren ve kamyonun gideceği yol ve sallanma durumu da
gözönünde bulundurulacaktır. Eğer tek bir hammaddeden, örneğin
sadece cam veya plâstikten ve tek bir tip, örneğin sadece dörtgen
ve silindir şeklinde ambalaj yapılması halinde mamulün iç ve dış
tesirlere karşı korunması tam olarak mümkün olmuyorsa, bu tak-
dirde çeşitli malzemelerden ve çeşitli tiplerden kombine ambalajlar
yaratılması mümkündür5. Diğer yandan depolama ve taşımada ko-
laylık sağlamak için ambalajın standartlaştırılması; birçok küçük
ambalajların biraraya getirilmesinden meydana gelen büyük amba-
lajların kaldırılması, stoklandırılmasmda bazı yardımcı vasıtalar-
dan yararlanılmalıdır. Klasikleşmiş örneği daha çok tahtadan ya-
pılan ve modül sistemine göre düzenlenen paletlerdir".

(6) Cf. Grundke, G.: "Die Rolle der Verpackung bei der Verhütung von
Warenverlusten", in. Neue Verpackung, 1966, s. 2.

(7) Paletler yardımı ile üstüste yığmada, ambalajın bozulmadan taşıyabile-
G

ceğl yük miktarı: D = (k.p. cm^) formülü ile hesaplanabilmektedir.
F

Cf. Koppelmann, U.: op. cit, s. 167.
(8) Infra, ekteki resimler...

Cf. Mauser Verpackungen 004: Kombibehâlter, Fiber/Kunststoff, Broşür.
Cf. Schmalbach-Lubeca-Werke AG. Braunschweig; Lieferprogramm, Bro-
şür, s. 20.
Koppelmann, U.: "Aspekte zu einer Lehre der Verpackungsgestaltung",
in. Die Ware in Wirtschaft und Technik, Berlin/Herne, 1969, s. 122 vd.

(9) Hoffmann, J.: Rationelle Verpackung, op. cit., s. 107-118.
Cf. Vereinigte Verpackungsgesellschaft mbH. Monnheim, Paletten, Broşür.
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2. Mekanik dinamik koruma tedbirleri daha başka olup, kı-
saca: Sağlamlığı temin için ambalajın hangi kısımlarının daha fazla
desteklenmesi, itina gösterilmesi gerektiği araştırılmalıdır, örneğin
dörtköşeli ambalajlarda köşelere ayrı bir ilgi gösterildiği bilinmek-
tedir. Mamulü ve ambalajı çarpmalara karşı özel surette koru-
yacak imkânlardan yararlanılmalıdır. Son yıllarda özellikle teknik
hassas mamullerin normal ambalajı dışında evvelce saman, ot vs.'den
yapılan besleme ambalajı bugün bir plâstik çeşidi olan schaumstoff
(polistren) dan yapılan havalı yastıkların kullanılması buna örnek
olarak gösterilebilir10. .

Ambalajın koruma fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde meka-
nik tedbirlerin dışında kalanları "özel tedbirler" başlığı altında top-
lamak mümkündür. Bunları da; mamul ışınlara karşı hassas ise
özellikle ultraviole ışınların tesirlerini bertaraf için ambalajın ren-
ginin koyu kırmızı, sarı veya en iyisi koyu yeşilin seçilmesi11; aynı
şekilde ısıya karşı hassas olan mamullerin ambalajında örneğin et
ve balık mamullerinin taşınması esnasında özel tedbirlerin alınması,
meselâ soğuk hava tesisatlı kamyonların kullanılmasının ambalajın
tamamlanması ve başarısı için şart birer tedbir olarak zikretmek
mümkündür.

3. Koruma hakkında bilgiler: Ambalajın koruma fonksiyonu-
nu yerine getirmesi için, koruma ile ilgili tedbirler ancak ambalajın
üzerinde koruma hakkında bilgi verilmesi sayesinde başarıya ulaşa-
bilir. Oldukça zor olmasına rağmen ambalajın üzerine konacak yazı
veya resim şeklindeki bilgilerin muhtevası ile tesirlerinin iyi araştı-
rılması gerekir. Tatbikatta ambalajın üzerine yazı yerine resim kon-
ması âdet haline gelmiştir. Sebebi de şeklin milletlerarası bir karak-
teri olmasıdır, örnek olmak üzere tahta veya mukavva kutular üze-
rine konulan birkaç şekli ve anlamını açıklayalım12.

Bu broşürde çeşitli standartlara, örneğin DİN formlarına göre geliştiril-

miş paletlerin resimleri ve teknik özelliklerine yer verilmektedir.

(10) Cf. BASF-Ludwigshafen: Styropor, Verpackungsbrevier, op. cit., s. 37-65.

(11) "Der Schutz der Lebensmittel vor Licht und UV-Strahlung", in. Neue
Verpackung, 1968, s. 174-180.

(12) Koppelmann, U.: op. cit., 176-180.

Batı Almanya Ambalajcılık Enstitüsü'nde çalışan gruplardan birisi de
"Markierung" grubu olup, ambalajların üstüne konulacak mahallî ve
uluslararası şekil ve işaretleri tesbit etmekle görevlendirilmiştir.
"RKW-AGV", in. Neue Verpackung, 1960, Heft 4, s. 271.
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a. Çarpma ve ağır yükten korumak için normal duran cam-
dan bir bardak resmi yeterlidir. Bu bardak resmi hemen her taşıyıcı
tarafından %99 bilinmekte ve nazara alınmaktadır.

b. Yağmur ve nemden korunması için ambalajın üzerine açıl-
mış bir şemsiye resminin yapıldığı görülmektedir.

c. Özellikle mamulün ışık ve aşırı ısıdan korunmasını sağlamak
amacıyle bir evin üzerine ışınlarını saçan güneş resminden yararla-
nılmaktadır.

d. Nihayet üzerinde tam bir anlaşma olmamakla beraber, için-
deki mamulün çevresine tehlike arzetmesi sözkonusu olan ambalaj-
ların üzerine konacak şekiller çeşitlidir: Batı Alman Devlet Demir-
yolları Taşıma Tüzüğünde ambalapların üzerine konması mecburi
tutulmuş şekillerden bazılarına değinmekle yetinelim13.

aa. Kırmızı zemin üzerinde siyah çizgilerle yapılan kurukafa
resmi, ambalajın ölüm tehlikesi saçan zehirli bir mamul ihtiva etti-
ğini göstermekte ve örneğin arsenik dolu fıçılar üzerine mutlaka
konmaktadır.

bb. Patlama tehlikesi olan mamulleri ihtiva eden ambalajlar,
aşağıdaki resim ile donatılırken; özellikle petrol ve yanıcı mamulle-
rin ambalajları üzerinde yanan bir alev resmi yer almaktadır.

(13) Koppelmann, U.: op. cit., s. 179-181.
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cc. Radyoaktive tehlikesine karşı sadece aşağıdaki resim de-
ğil; ve fakat hemen her ülkede benimsenen "radioaktive" yazısı da
konmakta; farklı tehlike derecesine göre de ayırıma tâbi tutulabil-
mektedir.

1
i

4. Korumanın optimumlaştırılması sorunu: Buraya kadar am-
balajın koruma fonksiyonunu yerine getirebilmesinde gözönüne alı-
nacak teknik konular ele alındı. Sadece teknik yönün incelenmesi ile
optimuma erişilemiyeceği aşikârdır. Şimdi de işin iktisadî yönü ile
meşgul olacağız.

Aşağıda E. Bischoff tarafından geliştirilen grafik yardımıyle
iktisadî açıdan da ambalajın koruma fonksiyonunun nasıl optimum-
laştırüabileceği gösterilmeye çalışılmıştır14. Hareket noktası, taşıma
ve depolamaya karşı çok hassas olan mamullerin ele alınmış olma-
sıdır10. Böyle bir mamulün hiç ambalaj edilmeden satılması halinde
ambalajlamamadan doğan, dökülme, kırılma, bozulma, ekşime vs.
nedenlerle meydana gelen zararlar nedeniyle toplam maliyetler ol-
dukça yüksektir. Ambalaja başlanması ile birlikte toplam maliyet-
lerde belirli bir seviyeye kadar artış olacak, tam ve mükemmel bir
ambalajlama seviyesine erişince, —ki bunun ambalaj masraflarının

(14) : îbid, s. 182.
Bischoff, E.: "Geslchtspunkte zur Festlegung der optimalen Verpackung
von Massengütern", in. Verpackungs-Rundschau, 1960, Heft 1, s. 1-7.
Cf. Schulte, B.: op. cit, s. 92-94.

(15) Bilindiği gibi depolama zaman faydası yaratan iktisadî bir faaliyettir.
Cf. Oluç, M.: op. cit., s. 216. '
Koppelmann, U.: op. cit., s. 184.
Medfeyros/Koppelmann: op. cit., s. 22-25.
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artması ile mümkün olabileceği açıklamadan varestedir—, mamul-
lerin zarara uğramaması; diğer bir ifade ile ambalajın koruma fonk-
siyonunu yerine getirmesi nedeniyle toplam maliyetlerde (harcama-

"ambalajLamaynadan doğan
z arar \ payı

Ambalaj masrafları
payı

Ambalaj masrafları

larda ve kayıplarda) düşüş sözkonusu olacaktır. İşte toplam mali-
yetlerin minimum değeri aldığı noktada, ambalajlama için yapılan
masraflar karşılığı ambalajın koruma fonksiyonunu optimal olarak
yerine getirdiği söylenebilecektir. Yukardaki şekilde 5000,— TL.
ambalaj masrafı ile birlikte toplam masrafların 40.000,— TL. ile
minimuma indirilebilmesinin mümkün olduğu görülmektedir.

Buraya kadarki açıklamalar, bir ambalajın hem içindeki ma-
mulü, hem de çevresini en iyi şekilde koruması için nasıl olması ge-
rektiğini, ne gibi tedbirler alınabileceğini ortaya koymuş bulunmak-
tadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ambalajı yapılacak
her mamulün özelliklerine ve ambalaj malzemelerine şekil verile-
bilme durumuna göre özel bir ambalaj şeklinin seçilmesi gerekti-
ğidir...

C — Ambalajın depolama amacının gerçekleştirilmesi:

1. Genel olarak: İstihsal prosesinin tamamlanmasından tüke-
tim, geniş anlamda satış safhasına kadar mamuller, piyasanın du-
rumuna göre miktar ve zaman bakımından beklemek zorunda olup,
bu dönemde ambarlanırlar15. Klâsik literatürde ambalamanın sadece
miktar cephesi ele alınmış, tedarik ve stoklama politikası incelen-
miştir10. Halbuki ambalajın, ambalajlı mamulün depolanmasındaki

(16) Beste, Th.: "Fertigungswirtschaft und Beschaffungsvvesen", in. Handbuch
der Wirtschaftswissenschaften, Band I, Köln und Opladen, 1966, s. 186.
Gf. Devrez, G.: İşletmelerde Stok Kontrolü, Ankara, 1966, passim.
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rolü ve bu amacın gerçekleştirilmesi için nelerin gözönünde bulun-
durulması gerektiği hususu da araştırılmalıdır. Bu kısımda incele-
necek konular bunlardır.

Herşeyden önce ambarlama bir maliyet, masraf işidir. Bu, bir
yandan personel ve yardımcı vasıtalar (vinç, palet vs.); diğer yan-
dan da ambarın kirası ve bakım masraflarından ileri gelmektedir.
Depodan yararlanma derecesi bir yandan ambalajın şekline; öte
yandan ambalajlamada kullanılan materyalin cinsine bağlıdır. At-
mosferik tesirlere maruz bulunan örneğin paslanma tehlikesi olan
ambalajların özel bir ambarlama işlemine tâbi tutulacağı; paket-
leri üstüste kaymada eğer ambalajlar çok hafif ise bunların ancak
çeşitli vasıtalar, örneğin plâstik torbalar veya bantlarla birbirine
tutturularak az bir yüksekliğe kadar kayılabileceği, bilinmektedir.
Bu tip problemler halledilirse ambalajın büyüklüğü ve üstüste yığ-
mada birbirine uygunluğu ile yerden en fazla tasarruf sağlıyacak
grup boyutları tesbit edilebilir. Bu konuda Avrupa Ambalajcılık Fe-
derasyonu (EPF) ile Alman Ambalajcılık Birliğinin (RGV) tavsiye-
lerine uygun olarak 800x1200; 1000x1209; 800x1000 mm boyutla-
rında paletlerin kullanıldığını belirtelim17.

2. Depolama hakkında aydınlatıcı bilgiler: İki grup bilgiyi
birbirinden ayırarak ele almak faydalı olabilir.

a. Kontrolla ilgili bilgiler: Ambalajlı mamuller depolanırken,
mamullerin çeşitli nedenlerle zaman zaman kontrola tâbi tutulabi-
leceği gözönünde bulundurulmalıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi
için depolanan mamulün cinsi, depolanan miktar, mamulün istihsal
edildiği tarih ve yer ile ambara giriş tarihi hemen gözle görülebile-
cek şekilde ambalajın üzerinde gösterilmeli; bu işlem için de bazı
belirli şekillerden yararlanılmalıdır. Çeşitli tecrübelere dayanarak
ambalajlı mamullerin ne kadar süre depoda kalacakları hesaplana-
bilirse, diğer bir ifade ile stok devir süratleri ambalajların üzerine
konan mamulün istihsal edildiği ve girdiği tarihlerin yardımıyle he-
saplanabilirse, belirli hacim ve yüzeydeki ambardan âzami yararlan-
ma olanakları da araştırılabilir. Aynı mamul, aynı büyüklük, aynı
kalite ve aynı yaştaki mamuller için aynı renkler kullanılmak sure-
tiyle ambar hareketlerinin takibi ve kontrolü kolaylaştırılabilir.

(17) Leuenberger, P.: "Transportrationalisierung durch Palettierung", in. Ver-
packung und Transportschutz technischer Erzeugnisse, Berlin 1963, s. 48-61.
Cf. Hoffmann, J.: Rationelle Verpackung, op. cit., s. 102-115.
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b. Üstüste yığma (Stapelinformation) ile ilgili bilgiler: Her
mamulün ve ambalaj malzemesinin Özelliğine göre amaca uygun bir
depolama yapmak ve sürprizlerle karşılaşmamak için pratikte kul-
lanılan, ambalajların üzerine konan bazı bilgi verici şekilleri ve an-
lamlarını kısaca belirtelim18.

aa. Ambalajlı mamulün daima yukarı doğru konmasını göste-
ren iki ok işareti sayesinde gerek depolama, gerekse taşımada am-
balajın atılması, yan yatırılması vs. önlenmektedir. Bu işaret örne-
ğin çamaşır makinası, buzdolabı, televizyon, radyo ve optik sana-
yii mamullerinin ambalajlarında çok kullanılmaktadır.

bb. Bir üçgenin üzerine konan kilo resmi ile gösterilmek iste-
nen ambalajın üstüne hiçbir şekilde ağırlık konulmaması gerektiği-
dir. Ancak bu işaret ilgililer arasından bile %3'ü tarafından bilin-
mektedir.

\_e7

cc. Bir üçgen içinde eğik duran bir prizma veya dikdörtgenin
bulunması, ambalajın düşürülmesi halinde büyük bir tehlike oldu-
ğunu göstermekte olup; kullanılışı trafik işaretlerine benzediği için
yukardakine nazaran daha anlamlı olmaktadır.

dd. Tatbikatta depolama ile ilgili bilgi verici şekillerin çok
zaman ayrıca yazı ile desteklendiği; bunun beklenen faydanın sağ-
lanmasına yardımcı olduğu görülmektedir. Örneğin üstüste kayma-
da maksimum yükseklik ya ambalaj ünitesi ya da metre cinsinden
gösterilebilir.

ATnK
Anlamı; ya 4 ambalaj üst
üste veya âzami 4 metre
yüksekliğe kadar kayma
yapılabileceğidir.

(18) Koppelmann, U.: op. cit., s. 189-191.
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ee. Diğer bir örnek olarak; en altta bulunacak ambalajın üze-
rine konabilecek maksimum ağırlığın ne olabileceğini gösteren ve
çok kullanılan aşağıdaki şekildir.

3. Depolama optimumunun sorunları: Ambarlamada kolaylık
ve yerden tasarruf ile en iktisadî depolama amacı gerçekleştirilir-
ken ambalajın maliyetleri ile satış hasılatına tesirleri de birlikte ele
alınmalıdır. Örneğin teneke ve camdan yapılan ve yuvarlak silindir
şeklinde ambalajlar üstüste kaymayı kolaylaştırıp ambardan
istifadeyi en iyi şekilde gerçekleştirirlerken, maliyetlerin artışına se-
bep olmaktadırlar. Bu ambalaj malzemelerinin yerine tahta, hele
kâğıt, karton ve mukavvanın ikame edilerek kullanılması halinde
maliyetler düşmektedir10, ama ambalajlanacak mamulün özellikleri
ile ambalaj malzemesinin özelliklerinin birbirine uygun olup olma-
dığının araştırılması20 gerekir. Diğer yandan üstüste kaymayı, do-
layısıyle depodan yararlanmayı mümkün kılan çeşitli ambalaj mal-
zemelerinin maliyetleri yanında satış hasılatını artırıp artırmadığı;
tüketici ihtiyaçlarını giderme dereceleri (kullanılabilirliği) ayrı ayrı
incelenmelidir.

Ambalajlı mamulün devir sürati yanında uygulanan stok değer-
leme metodları da21 (tipik uygulama örnekleri olarak ortalama fi-
yat, LÎFO ve FİFO) ambarlamada ambarlama şekÖ, yüksekliği ve
sırayı tâyin eden unsurlar olarak ele alınabilir ve ambalajın ambar-
lama fonksiyonunu ifa etmekte gözönünde bulundurulacak husus-
lardır.

(19) Supra, s. 45'teki şekil ve açıklamalar.
(20) Cf. Wegner, H. J.: op. cit, s. 12-31.
(21) Bursal, N.: Maliyet Muhasebesi. Prensipleri ve Tatbikatı. 2. Baskı, İstan-

bul, 1971, s. 108. "... Fifo metodunun faydası, malzemenin sarf sırası man-
tıkî bir sıra takip ettiğinden sıhhatli bir stok kontrolüne imkân vermesin-
dendlr..."
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D — Taşıma amacının gerçekleştirilmesi:

1. Genel olarak: Bilindiği gibi taşıma, mamulün ve ambalajın
mekân faydasını artıran bir iktisadî faaliyettir1-'-. Taşımanın rasyo-
nel olabilmesi, ambalajı yapılan mamûli çin bazı özel donatım şekil-
lerinin bulunmasını gerektirir. Bu amaca yönelmiş bir ambalajda
şu hususlara dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir-':

a. Ambalaj ve paket bir insanın taşıyabileceği büyüklükte ol-
malıdır24,

b. Ambalajın şekli elde taşınmaya uygun olmalıdır,
c. Paketin taşınmasını kolaylaştıracak unsurlara ambalajla-

ma esnasında yer verilmelidir. Örneğin ambalajın iki kenarında el
girebilecek şekilde oyuklar olması veya kartondan bira kasalarında
olduğu gibi yukardan tutulabilen kulp; ya da normal kovalarda ol-
duğu gibi klâsik kulp'a yer verilmesi, taşımayı kolaylaştıran ve am-
balajın pratik değerini artıran unsurlardır.

d. Ambalajlanan mamulün hangi kitleye hitap ettiği nazara
alınarak, ambalajın ağırlığı ve şekli ile taşıma kolaylıkları birlikte
ele alınmalıdır. Örneğin kadınlara hitap eden bir mamulün amba-
lajının hafif, şeklinin gösterişli ve taşımayı kolaylaştıran sap veya
kulpa sahip olması arzu edilir.

e. Nihayet ambalajı yapılan mamulün satışındaki organizas-
yona, örneğin fabrika - toptancı - perakendeci - tüketici veya fabri-
ka - otomat - tüketici ya da katalogdan seçilerek direkt fabrikadan
tüketiciye gönderilme hallerine, göre taşıma şekli farklı olacağın-
dan ambalaj da buna göre yapılmalıdır.

f. Ambalajın bir defa kullanılıp atılan veya çok defa kulla-
nılan ambalaj oluşu da taşıma amacının gerçekleştirilmesinde gözö-
nüne alınması gereken hususlar olarak zikredilebilir-"'.

2. Taşıma hakkında bilgiler: Ne, kimin tarafından, kime ve
nerye ve nasıl taşınacak sorusuna doğru bir cevap verilebilmesi aşa-
ğıdaki iki grup bilgilerin mevcudiyetine bağlıdır:

Birincisi, ambalajlı mamulün nereye taşınacağı, cinsi, paketin
içindekinin miktarı (sayısı, ağırlığı, hacmi), kim tarafından ve ne-

(22) Oluç, M.: op. cit., s. 178.
(23) Koppelmann, U.: op. cit, s. 192-196.

Cf. "Transport- und Verpackungsklauseln in Kaufvertrâgen", in. Schrrıa-
lenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Faschung, 1966, s. 400 vd.

(24) Ambalaj maliyetleri ile ilgili bahisteki açıklamalara tokz.
(25) Infra, Taşıma amacının optimumlaştınlmasi ile ilgili sorunlar bahsi...
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rede istihsal edildiği ambalajın üzerine yazılmalıdır-^. Özellikle ih-
racata tâbi malların ambalajlarının üzerine orijin ülke lisanı yanın-
da ihraç edilen ülkenin lisanı ile de yukardaki bilgiler yazılmalıdır.

İkinci grupta yer alan informatif karakterdeki bilgiler ise, taşı-
ma esnasında kolaylık sağlayıcı ve taşınan mamulün ve ambalajın
hem kendisine, hem çevresine zarar vermemesi için taşıyıcıları uya-
rıcı mahiyetteki ve ambalajın üzerine konan şekillerden meydana
gelmektedir. Tatbikatta çok sayıda kullanılan bu şekillerden bazı-
larını örnek olarak kısaca açıklayalım27:

aa. Buzdolabı, çamaşır makinası ve televizyon gibi oldukça
ağır ve değeri fazla olan mamullerin taşınmasında küçük el araba-
sından yararlanmayı göstermekte, bu şekil kullanılmaktadır.

bb. Taşıma ve kaldırma esnasında ambalajın kenarlarında
mevcut zincir veya kendirden yararlanmayı gösteren şekil ile;

cc. Taşıma esnasında mekanik vasıtalardan yararlanırken am-
balajın köşelerine özel itina gösterilmesi ve köşelerin sıkıştırılma-
masmı ihtar eden işaret ise yukarıda görüldüğü gibidir.

(26) Rationalisierungsgemeinschaft Verpackung: Schrift 85. Bestlmmungen
und Empfehlungen für die Markierung, Kennzeichnung und Verpackung
von Exportgütern, 2 Auflage, Berlin, 1961, s. 8 vd.

(27) Koppelmann, U.: op. cit., s. 200-201.
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3. Taşımanın optimumlaştırdması sorunları: Taşıma sorunu-
nun çözümünde aşağıdaki dört konunun incelenmesi tavsiye edil-
mektedir. Bunlar:

a. Ambalajın bir defa mı yoksa çok defa mı kullanılacağının
(Reisehâufigkeit) tesbiti,

b. Kuruluş yeri seçimi,
c. Taşıma vasıtalarının seçimi, nihayet
d. Taşıma masraflarının incelenerek optimal çözümün bulun-

masıdır.
Bugün modern ambalajcılıkta ele alınan en önemli konu, bir

defa kullanılıp atılan ambalajın mı yoksa çok defa kullanılan am-
balajın mı seçileceği, fcu husustaki karara tesir eden faktörlerin in-
celenmesidir28. Bu sorun, sadece taşıma optimizasyonu ve maliyet
sorunu olmayıp; satışa dolayısıyle üreticiye ve tüketiciye kullanım
kolaylıklarının sağlanması ve nihayet çevre sağlığı ile de ilgili çok
yönlü bir sorundur. Bu nedenle etraflıca incelenmesinde yarar ola-
bilir. Bir defa kullanılan ambalaj ile çok defa kullanılan ambalaj
arasındaki bir seçime, (1) maliyetler ile (2) sürüm açısından bak-
mak ve bu iki grup faktörlerin iyice incelenmesinden sonra karar
vermek yerinde olur.

I. Maliyetler açısından bir veya çok defa kullanılan ambalaj29:
Bilindiği gibi toplam maliyetlere tesir eden maliyet unsurları

arasında ambalaj malzemesinin tedarik masrafları, depolama mas-
rafları, işletme içi ve dışı taşıma masrafları, ambalajlama safha-
sının masrafları, genel idare ve kontrol için yapılan masraflar ile
bağlanan sermayenin faizi zikredilebilir. Genel olarak bilinen bu
maliyet unsuru masrafların bir veya çok defa kullanılan ambalaj
tiplerine uygunluğunu araştıralım.

1. Tedarik masrafları: Ambalaj malzemesinden ihtiyaç duyu-
lan miktarın satın alınması ile ilgili her türlü masrafları kapsar. îki
kısımda ele alınabilir: a. Tedarik servisinin masrafları, b. Satınalma
masrafları.

(28) Koppelmann, U.: "Elnweg- öder Mehrvvegverpackung?" Betriebswirtschaft-
liche Aspekte zur Festlegung des Relseh&ufigkeitstyps emer Verpackung",
in. Verpackungs-Rundschau, 1968, s. 1549-1554.
Cf. Riebel, R.: "Die Ermittlung der Kösten von Einweg- und Mehrvveg-
verpackungen", İn. Packung und Transport, 1962, Heft 1, s. 22-28.
Cf. Hoechst, A. G.: Verpackung und Transport, Broşür, 1972, op. cit., s. 7.

(29) Ferman, C: Birinci Sınıf İsletme iktisadı Dersleri, Ankara, 1966, s. 21-28.

82



a. Ambalaj malzemesinin temini için tedarik servisinin yapa-
cağı masrafların (sipariş masrafları ile tesellüm ve depolama mas-
rafları)29 çok defa kullanılan ambalaj şeklinde, sipariş sayısı az
olacağı için düşük olmasına mukabil; bir defa kullanılıp atılan am-
balaj şeklinde rastlanmayan boşalan ambalajların toplanması, te-
mizlenmesi nedenleriyle masraflar artacağı için iki çeşit ambalaj
nev'i arasında pek fazla bir değişiklik olmamaktadır.

b. Ambalaj malzemesinin satınalınması için yapılan ödemeleri
ifade eden bu masraf grubunun bir defa kullanılail ambalajda tes-
biti bir güçlük çıkarmamakla beraber; çok defa kullanılan amba-
laj şeklinde, mutlak toplam satınalma maliyet masraflarını kullanı-
lış sayısına bölmek gerekmektedir. Ancak ambalaj malzemesinin
ömrü boyunca kaç defa işletmeye geri geleceğinin tesbiti, teorik
olarak mümkün görülmekle beraber10; pratikte istihsal ve satış
strüktürü ve diğer faktörlerin tesirleri nedeniyle oldukça zordur.

Amaç, mümkün olduğu ölçüde bir ambalaj malzemesinden de-
vir süratini artırarak belirli bir dönemde âzami yararlanmaktır.
Aşağıdaki şekil, ambalaj malzemesinin kullanılma sayısı arttıkça
ünite başına ambalaj malzemesi maliyetinin düşeceğini göstermek-
tedir. Fakat çok defa kullanılan ambalajların devir (sürati) sayısı
arttıkça emniyetle toplanma, sıhhî olarak yıkanma vs. nedenlerle
maliyetlerdeki düşüş başlangıçtaki kadar olmayacaktır. Degressif
düşüşün en zayıf olduğu noktada kalmakta yarar vardır. Her şeye
rağmen çok defa kullanılan ambalajın, bir defa kullanılan ambalaj
şeklinde satınalma masraflarına nazaran bir avantaja sahip olduğu
söylenebilir.

Şekilde*1 Kc noktası, bir defa kullanılan ambalaj şeklinin seçil-
mesi halinde kullanım sayısı —ki birdir ve sabit olduğu unutulma-
malıdır— ile maliyeti arasındaki ilişkiyi gösterirken; km hiperbolü
aynı durumu çok defa kullanılan ambalaj yönünden ifade etmekte-
dir. Pratikteki tecrübelere dayanılarak çizildiği ifade edilen bu
şekle göre ikinci tip ambalaj en az 4 defa kullanıldığı takdirde,
birincisi ile aynı iktisadî avantaja sahip olmakta; kullanım (yarar-
lanma) sayısı arttıkça ambalaj ünitesi başına tedarik maliyet mas-
rafları düşen bir seyir göstermekte; ancak 14 üncü defa kullanım-
dan sonra çok kırılma, eskime, kullanılamaz hale gelme, geri top-
lama ve tamirat masrafları nedeniyle km eğrisinin yükselmeye baş-

(30) Wegner, H. J.: op. cit, s. 74.
(31) Koppelmann, U.: op. cit, s. 204.
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çok defa kullanılan
ambalaj

m

Yararlanma sayısı

ladığı görülmektedir. İşte bu 14 defa kullanma gerçekleştirilebilirse
maliyet - fayda optimumu da gerçekleşmiş olmaktadır.

2. Depolama masrafları: Deponun sathı, (kiralanan alanın
küçüklüğü nedeniyle) ilgili olarak bir defa kullanılan ambalaj, çok
defa kullanılan ambalaja nazaran daha az yer işgal eder. öte yan-
dan çok defa kullanılan ambalajda geri gelen ambalajların muha-
fazası, düzgün kayılması^ temizlenmesi için geniş yer gerektiğinden
masrafı fazla olmaktadır. Aynı şekilde elde fazla stok bulundurmak
zaruri olduğundan hem yer, hem sermaye daha fazla bağlanacak;
bunların maliyeti de fazla olacaktır.

3. Her iki tip ambalaj arasındaki seçime tesir eden diğer bir
unsur olan taşıma masrafları ise; işletme içi ve işletme dışı taşıma
masrafları olarak ele alınabilir.

a. İmletme içi taşıma, depoda yıkamaya getirip götürme ne-
deniyle çok defa kullanılan ambalajın aleyhine bir faktör olarak
görünmektedir.

b. İşletmeler arası taşıma söz konusu olduğunda şu ilke ge-
çerlidir: Her iki tip ambalaj nev'i arasındaki ağırlık farkı ne ka-
dar fazla ise, —bilinen fizikî bir gerçek, çok defa kullanılan amba-
lajın uzun süre dayanabilmesi için oldukça ağır olduğudur—; ne
kadar fazla devir yapıyorsa; işletmeye uygulanan taşıma navlun
haddi ne kadar yüksekse (özellikle geri toplama masrafları nede-
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niyle), bu yolun denenmesi dezavantajlı olup, daha hafif olan "bir
defa kullanılıp atılan ambalaj"ın tercih edilmesi iktisadî ve rasyo-
nel bir davranış olur.

Diğer yandan taşımanın aracı firmalarca veya işletmenin ken-
di özel vasıtaları ile mi yapıldığı da önemlidir. Federal Almanya'da
1966'da bir araştırma sonucuna göre 0,5 lt'lik bir bira şişesinin
toplanması ve işletmede tekrar kullanılabilir hale gelmesi için yapı-
lan masraf tutarı 6.91 pfennig olup, oldukça yüksek olarak bulun-
muştur32.

4. Özellikle çok defa kullanılan ambalajlarda, ambalajın yeni-
den kullanılabilir olup olmadığının kontrolü; temizlenmesi ve yerine
göre tamiri için yapılan masraflar (Instandshaltungskosten), bir de-
fa kullanılan ambalajda söz konusu değildir, örneğin bitki koruma
ilâçlarının camdan, tenekeden veya plâstikten yapılan şişe veya ku-
tu şeklindeki ambalajların temizlenmesinin zor ve çok masraflı olu-
şu nedeniyle bir defa kullanılan ambalaj şekli benimsenmektedir.
Öte yandan çok defa kullanılan ambalaj ilâve idarî masrafları da
gerektirmektedir83.

II. Sürüm (piyasa) açısından bir defa veya çok defa kollanı-
lan ambalaj:

Evvelce de .değinildiği gibi bir defa kullanılıp atılan veya de-
vamlı kullanılan ambalajdan hangisinin seçileceğine tesir eden fak-
törler sadece maliyetler olmayıp, piyasa ve sürüm faktörleri de rol
oynarlar. Örneğin satış şekli (otomatlarda, self-servis mağazaların-
da satış gibi), satılan miktar, satış ve tedarik kolaylıkları (Ein-
kaufsbequemlichkeit), tüketicilerin davranışları, kullanılan ambala-
jın bertaraf edilmesi imkânları, norm ve tip değiştirmede ortaya
çıkacak sorunlar ile işletmenin piyasadaki hâkimiyet durumu gibi
kısmen kantitatif olarak ifade edilebilen faktörler de karar almada
gözönünde bulundurulmalıdır3'.

a. Satış şekli: Bazı satış şekilleri bir defa kullanılan ambala-
ja çok uygundurlar. Otomatlarda satış ile ambalajın önemini artı-
ran ve zamanımızda sayıları çığ gibi büyüyen self-servis mağazaları

(32) "6.91 Pfenning Kösten für den Rücklauf einer Pfandflasche", in. Neue

Verpackung-, 1966, Heft 7, s. 1379.

(33) Sermaye masrafları ile vergilerin de ele alınması mümkünse de ihmal

edilmiştir.

(34) Koppelmann, U.: op. cit, s. 207.

Wegner, H. J.: op. cit, s. 55-70.

t
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ile supermarketlerde satışta özellikle bir defa kullanılan ambalaj-
lar tercih edilmekte ve âdeta self-servis sistemine vücut vermekte-
dir85.

b. Satılan miktar: Uzun bir zaman içinde, az miktarda satış
yapılıyorsa ambalajın geri toplanması bir problem değildir. Satış
alanı genişledikçe ambalajın ağırlığı önemli bir faktör olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Satış alanının genişlemesi ve uzaklığı her şey-
den önce satış halkasının diğer bir deyişle araya aracıların (pera-
kendeci, komisyoncu vs.) girerek uzaması, artması demektir. Bu
takdirde:

aa. Çok büyük miktarda ve dar bir alanda satış yapılacaksa
çok defa kullanılan ambalaj şekli;

bb. Az bir miktar mamul, geniş bir alanda satılacaksa kul-
lanıldıktan sonra atılan ambalaj şeklinin seçilmesi uygun olacaktır.

c. Satmalma rahatlığı: Zamanımızda satınalınması ve berta-
raf edilmesi çok kolay ve rahat olan ambalajların tercih edildiğine
çalışmamızın başlarında değinmiştik. Bu tendenze göre bir defa
kullanılıp atılan ambalaj şekli bir yandan geri getirme zahmeti ol-
madığı için akıcılığı temin ederken; diğer yandan da bu tip ambalaj-
lar oldukça hafif oldukları için özellikle kadın tüketici ve alıcılar
tarafından hararetle tercih edilip, satınalınmaktadır.

d. Tüketici davranışları sorunu: Özellikle tüketim malları, ör-
neğin gıda sanayiinde, yabancı spezialitelere rağbet, fevkalâde
önemli olan sağlık şartlarına uygunluk, estetik güzellik ve sık sık
değişik ambalaj görme arzusu nedeniyle bir defa kullanılıp atılan
ambalaj tipi tercih edilmektedir.

e. Ambalajın bertaraf edilmesi sorunu: Bilhassa bir defa kul-
lanılıp atılan ambalajların kullanılması halinde boş kutu, şişe ve
kâğıt ve kartondan büyük çöp yığınlarının meydana geleceği; bu-
nun bertaraf edilmesinde henüz yeterli bir teknoloji geliştirileme-
diği36 nedeniyle devamlı kullanılan ambalaim tercih edilmesi tavsi-

(35) Supra, s. 6-8 ve orada verilen literatür.
Henksmeier, H. K.: "Arbeitsorganisation im Selbstbedinungslâden", in.
Selbstbedinung und Supermarkt, 1963, s. 30.

(36) "ist der PVC - Anteil bei der Müllverbrennung umweltschâdigend?", in.
Neue Verpackungr, 1970, Heft 10, s. 1481 vd.
Cf. Richter, E.: "Abfallzerkleinerung, die Lösung eines akuten Problems",
in. Neue Verpackung, 1971, Heft 6, s. 798-801. Son yıllarda Batı Alman-
ya'da geliştirilen "çöp ufalama" makinası sayesinde büyük çöp yığınla-
rının bertaraf edilmesinin problem olmadığı resimlerle gösterilmektedir .
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ye edilmektedir. Bu sorun aynı zamanda çevre sağlığı (Umweltschutz)
problemi olup, çözümü iktisadî olduğu kadar, teknolojik gelişmelere
ve kimya sanayimin verimli çalışmalarına bağlıdır.

f. Tip ve model değiştirme esnasında, bu değişikliğe intibak
için yapılacak masrafların çok defa kullanılan ambalajlarda yük-
sek olması nedeniyle bir defa kullanılıp atılan ambalajlar tercih
edilmektedir. Bilindiği gibi tüketiciler, aynı mamulü bile değişik
ambalajlar içinde görmek isterler, tşte bu arzuyu yerine getirirken,
tip, şekil, model değiştirmenin zamanmı çok iyi seçmek gerekir.
Bu konuda dikkat edilecek hususlar olarak, stokların en az olduğu;
elde mevcut stokların en kısa zamanda eritilebileceği bir zamanda
değişikliğin yapılması37; değişiklik nedeniyle işletmede makina ve
tesislerin uzun süre âtıl kalmalarının önlenmesi zikredilebilir. Elde
stok bulunmadığı bir zamanda yapılan ambalaj değişikliği nedeniyle
işletmedeki makina ve tesislerde meydana gelecek intibak masraf-
ları minimum seviyeye indirilebilecektir. îşte bütün bu şartlar bir
defa kullanılıp atılan ambalaj bünyesinde gerçekleştirdiği için za-
manımızda tercih edilmektedir.

g. işletmenin piyasa payı ve piyasadaki hâkimiyeti konusun-
da daha ziyade firmanın şerefiyesi ve müşteriye hizmeti vs. rol
oynadığı için her iki ambalaj çeşidinin tesirleri aynıdır. Buraya ka-
dar anlatılan ve taşıma optimumlaştırılması ile ilgili olarak bir de-
fa veya çok defa kullanılan ambalaj çeşitleri arasındaki seçime te-
sir eden unsurları38 mukayeseye imkân verecek şekilde topluca aşa-
ğıdaki tabloda şu şekilde göstermek mümkündür:

(37) Ferman, C.: op. cit, s. 23.

Cf. Greiner, G.: "Verpackung für morgen VI. EPF Kongress in Paris",

in. Neue Verpackung, 1963, Heft 1, s. 32-34.

"... Bugün USA'da başarılı işletmelerin âzami 9 ay içinde ambalajın şek-

lini değiştirdikleri düşünülürse bu konuya gereken önemin verilmesi ge-

rektiği ortaya çıkar..."

(38) Koppelmann, U.: Grundlagen der Verpackungsgestaltung, op. cit., s. 209.

Koppelmann, U.: "Einvveg- öder Mehnveğverpackung", op. cit., s. 1554.

Bu 2 tip ambalajın avantaj ve dezavantajları konusunu literatürde ilk

olarak 1957'lerde Mânnicke incelemiştir. Bugünkü görüşlere ışık tuttuğu

ve özellikle ülkemiz açısından önemli görüldüğü için kısaca özetlemekte

yarar olabilir.

A — Devamlı (çok defa) kullanılan ambalajın:

1. Avantajları:

— Birden fazla kullanımı sağlar,

— Millî ekonomi açısından aynı malzeme ile daha fazla fayda yaratılmış

olup; tasarruf sağlayıcı karakterdedir,

\
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Çok defa Bir defa kol-
kaUanılan lanıhp atılan

Seçime tesir eden büyüklük ambalaj ambalaj

I — Maliyetlere tesir eden faktörler:
1. Tedarik masrafları:

a. Sipariş ve idarî masraflar = =
b. Malzeme satınalma (tedarik) mas. + 4-4- • —

2. Depolama masrafları — 4.
3. Taşıma masrafları:

a. İşletme içi taşıma masrafları — 4-
b. îşletmelerarası taşıma masrafları — 4-

4. Genel idare, tamir, bakım, kontrol mas. — ' 4-4-
I I — Sürüme tesir eden faktörler:

1. Satış şekilleri (otomat; self-servis vs.) — 4-4.
2. Satılan miktar:

a. Büyük miktarda yakın alana satış + —
b. Az miktarda uzak ve geniş bir alana satış — - 4-

3. Satınalma rahatlığı — 4-4.
4. Yeniliklere karşı tüketici davranışının tesiri — . 4- 4-
5. Ambalajın bertaraf edilmesi sorunu

(Çöp ve çevre sağlığı sorunları) 4-+ —
6. Model ve tip değiştirme masrafları — 4-4-
7. Piyasa payı ve piyasada hâkimiyet = =

( = ) fark yok; (—) dezavantajlı; (4-) avantajlı; (4-4-) büyük tercih sebebi;
(4-4-4-) mutlaka tercih sebebi.
Dipnot 38'ID devamı:

— Çeşitli nakliye kuruluşları; ambalajın boşu geri geleceği zaman top-
lam taşımaya düşük navlun haddi uygulamakta, böylece taşıma mas-
raflarında belirli ölçüde indirme mümkün olabilmektedir.

— Bu tip ambalajın ünite başına maliyeti oldukça düşüktür.
2. Dezavantajları:
— Satıcı ve alıcı açısından boş ambalajın depolanması, muhafazası ma-

liyet unsurudur,
— Alıcı ambalajın sahibi olmadığı için geri göndermek mecburiyetinde;

bu ise hem zaman, hem para israfına sebep olmaktadır,
— Ambalajın tekrar kullanılabilmesi için temizlenmesi, tamiri gerekir.

Toplama ve geri getirme de ayrı bir maliyet unsurudur.
B — Bir defa kullanılıp atılan ambalajın:
1. Avantajları:
— Ambalajın mülkiyeti tüketiciye (alıcıya) geçer, bir daha kullanılma

imkânı yoktur,
— Ambalaj ölçüye göre yapıldığı için, tekrar kullanılma zaten müm-

kün olmaz,
— Tüketici ve ticaret erbabının arzularını kolayca ve rahatlıkla yerine

getirmek mümkündür,
•— Her bir ambalaj (paket), şekli, materyal ve üzerindeki design' ile

kendi reklâmını kendisi yapar,
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Taşıma amacının optimumlaştınlmasmda dikkat edilecek ikinci
husus işletmenin kuruluş yeridir. Bu, bir yandan ambalaj malzemesi
tedariki ve maliyeti yönünden, diğer yandan da ambalajlanan ma-
mullerin piyasaya sürümü ve boşalan ambalajların toplanması ne-
deniyle mesafe ve navlun hadleri bakımından önemli bir konudur39.
Taşımaya karşı hassas olan, diğer bir ifade ile uzun mesafeye da-
yanamıyan mamuller ile, yoğunluğu çok fazla olan mamullerin am-
balajlar içinde taşıma masraflarının yüksekliği de kuruluş yerini
etkileyecektir.

Diğer yandan mamulü istihsal edenin aynı zamanda ambalajı
da yapması veya dışardan temin etmesi hallerine göre taşıma opti-
mumunun farklı şekilde gerçekleşeceği de açıktır. Bizzat ambalajın
işletmede yapılması teknik açıdan bir problem yaratmadığı haller-
de, dışardan temin etmeye nazaran ucuz olduğu için tercih edilmek-
tedir. Plâstik ve kâğıttan yapılacak ambalajların işletmece yapıl-
ması daha uygun olmaktadır. Buna karşılık örneğin Aerosoldosele-
rin (gaz basıncı ile püskürtmeli kutular) imali ve doldurulması ta-
mamen ihtisas işi olduğundan mamulün istihsali tamamlandıktan
sonra ambalajı mütehassıs firmalarca yapılmaktadır40.

Dipnot 38'in devamı:

— Genellikle bu tip ambalajlar, diğerine nazaran hafiftir ve taşıma ko-

laylığı sağlarlar,

— Firmanın toplama ve temizleme masraflarına mâni olur.

2. Dezavantajları:

— Ev halkı ve ticaret erbabı arzu etmedikleri birçok pakete sahip olma

mecburiyetinde kalırlar,

— Bu tip ambalajda tüketici ambalaj masrafını ödediği için fiyat yükselir;

— Millî ekonomideki kaynakların israfına yol açar.

Bu anlamda bazı yazarlar ambalajın lüks bir iktisadî faaliyet oldu-

ğuna; fiyatları yükseltip tüketici dengesine olumsuz tesiri yanında; milli

kaynakların israfına yol açtığına işaret etmektedirler. (Bu görüşe

katılmadığımızı ifade edelim. - L.Ç.)

Mânnicke, A.: Die VVarenverpackung als ein Faktör der betrieblichen
Absatzpolitik, op. cit., s. 36-45.

(39) Cf. Çakıcı, L.: Sanayi İşletmelerinin Kuruluş Yeri Seçiminde Ulaştırma

Masraflarının Yeri ve önemi, Ankara, 1968, s. 39-76.

Cf. Behrens, K., Chr.: Der Standort der Handelsbetriebe, Köln-Opladeıı,

1960, s. XI.

'40) Lochbrünner, S.: "Eine Kostenrechnung: Aerosoldose selbst abfüllen öder
beim Lohnabfüller", in. Packung und Transport im Chemiebetrieb, 1971.
Heft 6, s 310-313.
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Şimdiye kadar incelenen iki faktör yanında taşımanın optimum-
laştırılmasmı etkileyen üçüncü bir faktör taşıma vasıtalarıdır. Ta-
biî burada önemli olan seçilecek taşıma vasıtalarına ve imkânlarına
göre maliyetlerin farklı oluşudur, örneğin deniz yolu ile taşıma;
demir ve karayolu ile taşımaya nazaran daha uzun iken; bu iki im-
kân, yani kara ve demir yolu ulaşımı da hava yoluna nazaran da-
ha ucuzdur41. Taşıma vasıtası seçimine tesir eden faktörlerin ba-
şında ambalajın elde taşınabilir olup olmaması; ambalajın toplam
değeri; ambalajı yapılan mamule duyulan ihtiyaç derecesi (örneğin
normal olarak deniz yolu ile gönderilen elektrikli makinalar yedek
parçalarının, bazı şartlar altında uçakla gönderilmesine sık sık rast-
lanmaktadır) ; ulaşım yolu ile taşınacak mesafe yer almaktadır.
Evvelce değinilen koruma amacının yerine getirilmesinde alınan
tedbirlerin özellikle taşıma esnasmda ele alınıp, birlikte uygulanma-
ları halinde başarıya ulaşmanın mümkün olacağı söylenebilir.

öte yandan ambalajın ağırlığı ile uygulanan tarife sistemi de
taşıma vasıtası seçiminde gözönünde bulundurulmalıdır, örneğin
uçakla mal taşınması söz konusu olduğunda değeri fazla, ağırlığı
az olan ambalajlatın gönderilmesi, tarifenin yüksekliği nedeniyle
rasyonel bir davranış olacaktır. Aynı şekilde taşıma vasıtası seçi-
lirken, dolu olarak gönderilen vasıtanın dönüşte boş ambalajları
getirip getirmemesi ve bu boş ambalajlara düşük navlun uygulan-
ması imkânları araştırılmalıdır42.

(41) Koppelmann, U.: op. cit, s. 211.
Cf. Lange, C.: cp. cit., s. 50'de taşıma yol ve vasıtalarını §u şekilde tas-
nif etmektedir:
A— Kara ve demiryolu

a) insan gücü
b) Hayvan gücü
c) Kamyon
d) Tren

B— Su yolu
a) tç denizler (tekneler)
b) Denizaşırı (gemiler) -

C— Hava yolu (uçak).
Tabiî bu vasıtalardan birini seçerken ağırlık, mesafe, navlun haddi ya-
nında, ambalajlanan, paketlenen mamullerin bu vasıtalara yüklenmesi ve
boşaltılması için gerekli imkân ve tesislerde gözden uzak tutuîmıyacaktır.

(42) Bir defa kullanılıp atılan veya çok defa kullanılan ambalaj seçimine de
etki eden bu husus, özellikle dönüşün boş olması halinde demiryolları ida-
releri ve taşıma firmalarınca da nazara alınmakta; gidiş - dönüş için ol-
dukça düşük tarife uyguladıkları görülmektedir.
Cf. Kloten, N.: Die Eisenbahntarife in Güterverkehr, Basel-Tübingen,
1959, s. 175.
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E — Satış amacının gerçekleştirilmesi:

Bilindiği gibi satış (sürüm), işletmelerin temel fonksiyonların-
dan biridir. Zamanımız işletmelerinin sürüme dönük- (müteveccih)
işletmeler olduğu gerçeğinden hareketle, satışta ambalajın önemini
ortaya koyma amacında olan bu çalışmada ambalaj yolu ile satış
amacının gerçekleştirilmesinin iki yolla mümkün olduğu sonucuna
varılmıştır.

Birincisi ambalajın satışın rasyonelleştirilmesine yardımcı ol-
ması; ikincisi de ambalaj sayesinde tüketicilerde yeni satınalma
arzusu uyandırılması.

a. Ambalaj yolu ile satışın rasyonelleştirilmesi: Her geçen
gün sayıları artan self-servis mağazaları ile supermarketlerin, am-
balajlanmış mamullerin teşhir edilip, satıldığı mağazalar olduğu
bilinmektedir48. Bugün self-servis mağazalarında ambalajlanmamış
mamule rastlamak, hemen hemen mümkün değildir. Hele gıda mad-
delerinin satışında self-servis bir iki istisna dışında tipik bir satış
şekli olarak ele alınabilir. SB mağazalarının varlığına vücut veren
modern ambalaj tekniği ve ambalajlar sayesinde, satıcıların hizmet
etme süreleri ile alıcıların bekleme süreleri minimuma indirilmiş ol-
maktadır Böylece belirli bir süre içinde daha fazla mamulün satışı
ile diğer yandan ambalaj sayesinde mamullerin vitrin ve raflarda
hem tüketiciye hoş görünecek, hem de yerden tasarruf sağlıyacak
şekilde teşhir edilmesi mümkün olmaktadır. Aynı cümleden olarak
ambalaj sayesinde alıcı ve satıcıların mamullere dokunması, tecrü-
be etmeğe kalkışması sonucu kirlenmesi ve insan sağlığına zararlı
hale gelmesi önlenmektedir44.

b. Ambalajın satışı teşvik ve yeni tüketiciler yaratabilmesi,
ambalajın büyüklüğü4"1, hacmi her şeyden önce fiyatı ile ilgili bir
sorundur. Ambalajın ticarî hayattaki âdet ve geleneklere uygun

(43) Supra, s. 11-6.
Cf. Henksmeier, K. H.: "80214 SB-Laden im deutschen Lebensmittel-
cinzelhandel", in. Selbstbedinung und Supermârkte, 1968, s. 5-12.
Cf. "1971 war das Jahr der Supermü.rkte", İn. Handels-Rundschau-Edeka,
1972, Heft 6, s. 8.

(44) Koppelmann, U.: Grundlagen der Verpackungsgestaltung-, op. cit., s.
213-221.
Cf. Medeyros/Koppelmann, op. cit., s. 28.

(45) Ambalajın büyüklüğünün bazı hallerde hukukî mevzuatla tesbit edildiği,
bu nedenle firmanın hareket serbestisinin kısıtlandığını belirtelim.
Cf. Strecker. A.: "Gesetz über das Mess- und Eichwesen", op. cit., s. 632-638.
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olması başarısı için şarttır. Ambalajın ağırlığı özellikle hanım tü-
keticiler tarafından üzerinde durulan bir konudur ve ev kadınları
aynı mamulden ağır ambalajlı olanlarını tercih etmemektedirler,
örneğin camdan şişede bira yerine alüminyum veya teneke kutu-
larda birayı satın almaktadırlar, öte yandan ambalajın içindeki
mamul sayısının dışardan görülmesini sağlıyacak bir ambalaj, tü-
keticide satmalma arzusu uyandırmaktadır. Bunun en tipik örneği
çikolata paketlerine parçalı çikolata konmasıdır. Böylece bir pa-
ket çikolatanın uzun süre kullanılabileceğini düşünen tüketici he-
men satın almaktadır.

Ambalajın satışı teşvik etmesi ile ilgili en önemli hususun, am-
balajın aynı zamanda mamulün reklâmını yapması olduğunu defaat-
le belirtmiştik. Taze, kesilmiş parça parça görünen bir şeftali kom-
postosunun cam kavanozda ambalajlanması satışı tahrik eden en
önemli bir faktördür46.

Satış amacının optimumlaştırılmasında ambalajın reklâm tesi-
ri, çeşitli amaçlar arası çelişkiler ve ambalajın maliyeti konuları ele
alınıp, incelenmelidir. Reklâm tesiri ile ilgili olarak, ambalajın ger-
çekleri aksettirmesi gerekir. Kocaman bir kutu içinde küçücük bir
oyuncağın ambalajlanması47, bir yandan firmaya ancak kısa vâde-
de kâr temin ederken; tüketici olan çocuk üzerinde telâfisi mümkün
olmayan olumsuz tesirler yaratabilmektedir. Tabiî ambalaj reklâm
fonksiyonunu yerine getirirken diğer fonksiyonları ile ahenkli ol-
ması şarttır, örneğin beyaz camdan kavanoz içindekinin reklâmını
en iyi şekilde yaparken, kırılma tehlikesi nedeniyle koruma ve ta-
şıma amaçlarına pek hizmet edememektedir. İşte bu çelişkili amaç-
ların gerçekleştirilmesi için çözüm yolları aranmalıdır. Örneğin su-
per-hafif fakat çarpmalara karşı mukavim camdan ambalaj teknik-
lerinin geliştirilmiş olması gibi48.

Amaçlar arası optimum çözümü bulma, aym zamanda maliyet
probleminin çözümünü zorunlu kılmaktadır. Genel ilke olarak, am-
balajın maliyeti mamulün fiyatına çok tesir etmemeli; böylece ra-

(46) Supra, s. 25-30.
(47) "Kindermarkt erfordert eigene Packungen", op. clt., s. 519.
(48) Haugcn, A. O.: "Über dle Festigkeit von Verpackungen aus Glas und

Möglichkeiten zu ihrer Verbesserung", in. Verpackungs-Rundschau, 1964,
Heft 3, s. 18.
Cf. Becker, K.: "Neues Verfahren für dle Herstellung super-leichter Glas-
verpackungen", in. Packung und Transport im Chemiebetrieb, 1971,
Heft 1, s. 8 vd.
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kip firmalar arası piyasayı kaybetmeğe yol açmamalıdır. Özellikle
fiyat elastikiyeti yüksek olan mamuller için bu husus daha önemli-
dir. Firma satış metodu olarak ambalaj yolu ile mamul farklılaş-
tırılması veya fiyat farklılaştırılmasından birini seçerken maliyet-
lerini iyi araştırmalıdır40.

Zamanımızda self-servis mağazalarında satış, ambalaja daha
fazla reklâm yapabilecek bir şekil vermeyi zaruri kılmaktadır. Di-
ğer yandan küçük porsion tipi ambalajların, büyük, stoklanmaya
matuf ambalajlara nazaran maliyetlerinin yüksek olduğu bilinmesi-
ne rağmen, fazla reklâma yönelik, bundan dolayı da tüketiciler ta-
rafından talep edilmektedir™.

F — Kullanım kolaylığı sağlama amacının gerçekleştirilmesi:

Nihaî amacı tüketici ihtiyaçlarını gidermek olan bütün iktisadî
faaliyetler gibi, kullanılışı en iyi şekilde yerine getirebilecek bir
ambalajda nelere dikkat edilmeli ve bu ambalaj hangi özellikleri
haiz olmalıdır, sorusuna aşağıdaki beş hususun (safhanın) incelen-
mesi suretiyle, cevap verilmeye çalışılmıştır51.

Birinci safha, mamulün pakete doldurulması, kapatılması, üze-
rine işaretinin, markasının basılmasından meydana gelmektedir.
Mamulün pakete doldurulması safhasında5- ambalajlamada kullanı-
lan malzemenin özellikleri ile mamulün özellikleri hem kimyasal
(hava alınca bozulma, ekşime, kokma gibi) hem de fiziksel şekil
verilebilme özellikleri birlikte ele alınmalıdır, örneğin patlayıcı, teh-
likeli bir mamulün ambalajlanması söz konusu ise; çalışanların em-

(49) Cf. Gerth, E.: Die Bedeutung des Verbrauchnutzes für den Absatz, Berlin,
1965, s. 126.

Wegner, H. J.: op. cit, s. 68-79.
Ronsberg, D. U. K.: op. cit., s. 26.

(50) Müller, G.: op. cit., s. 152.

(51) Koppelmann, U.: op. cit., s. 227-228.

Cf. Schulte, B.: "Wirtschaftliches Verpacken aus der Sicht der Arbeits-
technik", op. cit., s. 91-93.

(52) Çeşitli doldurma sistemlerinden bazılarına ait örnekler ve literatür:
Sauer, R.: "Verpacken unter Vakuum", in. Verpackungs-Rundschau, 1967.
Heft 2, s. 1032.

Frieligsdorf, H.: "Füllsysteme für flüssige und pastöse Produkte", in.
Verpackung-s-Rundschau, 1969, Heft 3, s. 377 vd.

Hanscn. L.: "Probleme und Problemlösungen beim Abfüllen von Füllgut
mit extremen Fliesseigenschaften", in. Verpackungs-Rundschau, 1967.
Heft 2, s. 238.
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niyete alınması açısından tam otomatik makinaların kullanılması
sayesinde hem mamulün boşa gitmesi önlenmiş; hem de çevrenin
korunması sağlanmış olmaktadır, öte yandan doldurma safhasında
önemli olan bir nokta ambalajın üzerinde yazılı olan miktar mamu-
lün mutlaka doldurulması olup, bu hususun hukukî mevzuatla da
belirtildiğine değinmiştik53.

ikinci problem ambalajın kapatılması olup, hemen her ambalaj
malzemesi ve ambalaj şekli için ayrı bir kapak düzenine ihtiyaç bu-
lunduğu ve geliştirildiği gözönünde tutulmalıdır54, örneğin ambalajı
yapılacak mamulün katı, sıvı veya gaz oluşuna göre ve belirli şart-
lar altında havası alınma, CO2 ilâve edilme durumlarına göre; kul-
lanılan farklı ambalaj malzemelerine göre farklı kapak düzenine
ihtiyaç vardır. Son yıllarda Almanya'da bira şişelerinde uzun süre-
dir kullanılan Kronkorken kapak düzeninin terkediliş nedeni olarak,
temizlik ve sağlık şartları ile bu tip kapağın ağır ve pahalı oluşu
gösterilmektedir55.

Ambalaj kapandıktan sonra üzerine markasının yapıştırılması
safhası gelir. Bu yapıştırma, etiketleme safhasından önce tabiatiyle
bu etiketin üzerinde yer alacak bilgiler ile etiketin baskı işlerinin
tamamlanması gerekir86. Etiketlemede herşeyden önce ambalajın
bir defa kullanılıp atılan veya çok defa kullanılan ambalaj olup ol-
madığı gözönüne alınmalıdır. Etiketleme bir defa kullanılan amba-
lajda bir problem olmadığı halde; ambalaj kullanıldıktan sonra iade
edilecek ve firma tarafından tekrar kullanılacaksa, diğer bir ifade
ile depozitom şişe ve kutularda olduğu gibi, etiketin en kolay çıka-
bilecek bir şekilde yapıştırılması gerekir. Ambalajlama prosesinde
bir dar boğazın meydana gelmemesi için kapatılan ambalaj sayısının
en az etiketlenen ambalaja eşit olması gerektiği aşikârdır.

Ambalajın doldurulup, kapatılması ve etiketlenmesi esnasında
ortaya çıkan kırılma, dökülme gibi zayiatı minimuma indirmeye

(53) Strecker, A.: "Gesetz über das Mess- und Eichwesen", passim.
MPM: Türkiye'de Konservecilik ve Soğuk Hava Deposu İşletmeciliğinin...,
op. cit, s. 22.

(54) Cf. Aluminium-Zentrale, Dtisseldorf: Aluminium-Verschlüsse I Broşürü.
Cf. Informations-Zentrum Glaspackung, Düsseldorf: Alles über die Glas-
packung, 1972, s. 11-17.

(55) Koppelmann, U.: op. cit., s. 233.
(56) Supra, Ambalajda etiket bahsi...

Mannicke, A.: op. cit, s. 75.
MPM: Türkiye'de Konservecilik ve Soğuk Hava Deposu İşletmeciliğinin ..,
op. cit., s. 20.



çalışmak toplam ambalaj maliyetlerini minimumlaştırma gayretleri-
nin bir parçasıdır.

ikinci safha, ambalajı açıp, içinden mamulü alma ve tekrar
kapama ile ilgili kolaylıklar ve bunları sağlamak için ambalajlama-
da nelere dikkat edileceği hususlarım kapsamaktadır. Ambalajın
açılması çok basit, fakat emniyetli olacak şekilde yapılmalıdır. Aç-
ma sistemi ve imkânları ambalajlamada kullanılan ambalaj malze-
mesinin cinsine bağlıdır. Camdan ve tenekeden yapılan ambalajla-
rın açılması ile kâğıt ve karton ambalajların açılmalarının çok farklı
olduğu günlük tecrübelerden bilinmektedir.

Bir açma sistemine karar verilirken, bunun bir anahtara ihti-
yaç gösterip göstermediğinin tesbit edilmesi gerekir. Böyle bir ka-
rarda diğer yandan firma için maliyet sorunu da nazara alınmalıdır.
Bunun tipik örneği biranın Kronkorken şişede ambalajlanmasında
açacağa ihtiyaç göstermiyen bir açma sistemi mevcut ve bu sistem
tüketiciye kullanım kolaylığı sağlamakta iken, firma açısından ma-
liyetlerin yükselmesine sebep oluyordu. Açacak, anahtar yanında,
açma esnasında ambalajın tahrip edilip edilmiyeceği hususu da ih-
mal edilmemelidir. Tabiî ambalaj bir defa kullanılıp atılan cinsten
ise —teneke kutuda balık veya sebze konservesi ambalajında oldu-
ğu gibi— ambalajın tahrip edilmesinin bir önemi yoktur.

Diğer taraftan açılan ambalajın, içindekinin kolayca ve temiz
bir şekilde alınmasını sağlıyacak bir ambalaj olmasına dikkat edil-
melidir57. Ayrıca boşaltma esnasında ölçek, kaşık veya pipete ihti-
yaç olacaksa, ona göre yardımcı ve tamamlayıcı unsurlara ambalaj-
da yer verilmelidir58.

Nihayet bir defada boşaltılamıyan, tüketilemiyen mamullerin
ambalajlanmasında, ambalajın yeniden kapanmasını sağlıyacak tek-
nik bir düzene sahip olması, tüketiciye kolaylık sağlar. Yeniden ka-
panıp açılma sistemi, ambalajın basit ve elde taşınabilir olma ve
temiz, sağhk kurallarına uymasma yardımcı bir unsurdur, örneğin
CO2 ilaveli mamullerin ambalajı ile parfümlerin kullanıldıktan son-
ra tekrar kapatılmalarını sağlıyan kapak sistemine sahip oldukla-
rını hatırlamak yeterlidir.

Üçüncü safha evvelce bir nebze değinilen "çok defa kullanılan
ambalaj" şekli ile ilgili olup; bugün, bir defa kullanılıp atılan am-

(57) Wegner, H. J.: op. cit, s. 61.
Koppelmann, U.: op. cit., s. 237.

(58) özellikle kimya ve ilâç sanayii mamullerinde mutlaka ölçek bulunduğu
hatırlanmalıdır.
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balaja gitme eğilimine rağmen, ambalajın tekrar kullanıldığı hal-
lere rastlanmaktadır. Ambalaj malzemelerinin cinslerine göre de-
vamlı kullanılıp kullanılmamaları farklı derecelerde olacaktır, ör-
neğin kâğıt ve kartondan ambalaj hafif bir ıslanma kargısında me-
tal ve camdan ambalaja nazaran daha az dayanıklıdır. Diğer bir
deyişle çok az devrettiklerinden devamlı ambalaj şekli için pek uy-
gun değildirler. Öte yandan yuvarlak kutular, dörtköşeli ambalaj-
lara nazaran daha fazla dayanıklı olduklarından uzun süre içinde
daha fazla devredebildiklerinden piyasada devamlı kullanılan am-
balajların silindir şeklinde oldukları görülmektedir.

Ambalajın devamlı ve tekrar kullanılması, temizleme imkânları
ile temizleme ve tamirat masraflarının miktarına bağlıdır59. Tabia-
tiyle temizleme imkânları da kullanılan ambalaj malzemesi ile am-
balajın şekline ve kullanılan temizleme vasıtaları ve maliyetlerine
bağlıdır. Örneğin camdan, silindir şeklindeki ve içine alkolsüz içki
konan şişelerin temizlenmesi ve etiketin kazmarak yerine yenisinin
yapıştırılması oldukça kolay ve ucuz bir ambalaj şeklidir.

Dördüncü safhada kullanılan ambalajın bertaraf edilmesi soru-
nu ele alınmalıdır. Bir defa kullanılan ambalajın işi hemen bittiği
için bertaraf edilmesi, çöpe atılması gerekirken; çok defa kullanılan
ambalajda bu işlem gecikerek yapılmaktadır. Zamanımızda bir yan-
dan "bir defa kullanılıp atılan ambalaj"larm artması; diğer yandan
da kullanılan ambalaj malzemelerindeki ikame ve değişiklikler ne-
deniyle âdeta çöp yığınlarından dağlar meydana gelmektedir60. Bu
olumsuz gelişmede özellikle kâğıt ve karton ambalajın sobalarda
yakılırken şimdi merkezî ısıtma sistemleri ve kaloriferler nedeniyle
yakılamaması da rol oynamaktadır.

Çöp ve boş ambalajların bertaraf edilmesiyle ilgili çalışmalar
arasında, son yıllarda şişe boşlarını kırıp ufalayan makinaların bu-
lunmasını*1 zikredebiliriz. Bunun yanında bazı metal ambalajların
(59) Yurdumuzda yaş sebze ve meyve kasalarının çok iptidaî ve sağlık şartla-

rına elverişli olmamasına rağmen, depozito alınarak verilmesi; toplanma-
sındaki güçlük yanında, hiçbir şekilde temizlenmediği ve çok zaruret ol-
madıkça tamir edilmediği, bu nedenle de Ac^ana'dan Ankara'ya mamul-
lerin ancak yansının sağlam geldiği hatırlanmalıdır.

(60) Cf. Erbel, M. und Kaupert, W.: Müll und Abfall, Köln - Berlin, 1965,
s. 31-26.

(61) Richter, E.: "Abfallzerkleinerung...", op. cit, 799.
Cf. Koppelmann, U.: op. cit., s. 245.
Mânnicke, A.: "Markierung in der Verpackungsindustrie", in. Neue Ver-
packung, 1970, Heft 5, s. 621 "... şehrin temiz tutulması sloganı ile so-
runa kısmî çözüm getirilebilir..." kanaatindedir.
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hurda olarak ele alınıp, işle»e tabi tutulduktan sonra tekrar am-
balajlamada kullanılması mümkün görülüp, teklif edilmekte ise de
çok çeşitli ambalaj malzemelerinden meydana gelen çöp yığınları
içinden bunları ayıklama, temizleme, lâklama ve cilalama gibi iş-
lemlerin hem zor, hem de iktisadî olup olmadıkları araştırılmalıdır62.

Kâğıt, karton ve tahtadan ambalaj artık ve döküntülerinin ya-
kılarak bertaraf edilmesi mümkündür, öte yandan plastikten yapı-
lan ambalajların bertaraf edilmesi başlı basma önemli bir konu ola-
rak gerelk kimya sanayn, gerekse ambalaj sanayiinin birlikte çöz-
mek zorunda oldukları bir sorundur. Plâstiklerin yanması bir yan-
dan yüksek ısı gerektirirken hem iktisadî olmamakta, hem de ha-
vada mevcut klor gazı ile PVC'de mevcut klor alkali birleşerek çev-
re sağlığını tehdit eder bir hal almaktadır63.

Nihayet beşinci safha, tüketicinin zamanında ve doğru bilgi
sahibi olmasını sağlama ile ilgili her türlü bilgiye ambalajın üzerin-
de yer verme ile ilgilidir. Bu bilgiler sayesinde tüketici aldığı ma-
mulden âzami yararlanmakta; parasını rasyonel kullanarak mikro
iktisattaki "tüketici dengesine" erişebümektedir. Tüketici refahına
hizmet edebilecek nitelikte olan bu bilgilere etiketleme bahsinde yer
verilmiş olmakla beraber kısaca özetlemekte yarar olabilir. Ambala-
jın üzerinde yer alacak ve bu safha ile ilgili bilgiler kısaca:

a. Ambalajın doldurma safhasında başka bir madde ilâve edi-
lip edilmediği, örneğin CO2 gazı;

b. Açma safhasında, açmak için bir anahtara ihtiyaç olup ol-
madığı; kapağın hangi tarafa döndürüleceği; boşaltmada yardımcı
bir vasıtaya ihtiyaç olup olmadığı (ölçek gibi); tekrar kullanılacak-
sa nerede muhafaza edileceği, örneğin birçok ilâç buzdolabında mu-
hafaza edilmek mecburiyetindedir.

c. Ambalajın çok defa veya bir defa kullanılması ile ilgili ola-
rak depositolu şişe veya geri verilmez (Keine Rücknahme öder
Pfandflasche) yazısı.

(62) Koppelmann, U.: op. cit., s. 245.
(63) Rasch, R.: "Müllverbrennung und Kunststoffverpackung", in. Verpackungs-

Rundschau, 1968, Heft 2, s. 67-70.
Cf. Medeyros/Koppelmann, op. cit., s. 33-35.
Cf. Prast, H.: "Kunststoffverpackungen und Müllsituation", in. Neue
Verpackung, 1969, Heft 1, s. 31 vd.
Cf. "ist der PVC-Anteil bei der Müllverbrennung Umweltschâdigend?",
passim.
Cf. Richter, E.: "Abfallzerkleinerung...", op. cit., s. 798-800.
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d. Kullanılan ambalajın nasıl bertaraf edileceği çok önemli
olmakla beraber, ambalajın üzerinde bu konuda bir bilgiye rastla-

e. Nihayet, ambalajm içindeki mamulün özellikleri, nerede ve
nasıl kullanılacağı, miktar ve fiyatı ile istihsal edildiği yer ve tarih,
dayanma süreleri, markası ve tüketicinin hoşuna gidebilecek çeşitli
renkler, yazı ve resimlerden de yararlanılmak suretiyle "ambalajm
kullanıma uygunluğu amacı"nln gerçekleştirilmesine çalışılmalıdır64.

(64) Bütün bu kullanım kolaylıklarının ambalajın maliyetini yükselttiği açık-
tır. Kullanışlı ambalajların donatımına karar verilirken, ambalajlanan
mamulün zaruri, lüks, daima veya zaman zaman kullanılan mamul olup
olmadığı; tüketicilerin gelir ve yaşama seviyeleri ile mamulün talep elas-
tikiyetinin daima gözönünde bulundurulacağı aşikârdır.
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B ö l ü m : X

AMBALAJLAMA ALANINDAKİ GELİŞMELER
ve

YENÎ EĞİLİMLER

Buraya kadar ambalajın tanımını vermiş, millî ekonomi özel-
likle işletme ekonomisi açısından önemi üzerinde durarak; ambalajın
fonksiyonlarını açıkladıktan sonra, bu fonksiyonların yerine getiril-
mesinde gözönüne alınması gereken hususları da etrafhca incelemiş
bulunuyoruz. Esasları verilen teorik açıklamaların tatbikatta nasıl
uygulandıklarını göstermeye ayrılan bu bölümde özellikle tarihî ge-
lişim de gözönüne alınarak her bir ambalaj malzemesinin ambalajla-
mada kullanım imkân ve sınırları ile bugün ambalaj sanayiindeki
gelişmeleri kısaca vererek çalışmamızı tamamlamak istiyoruz.

Burada belirtilmesi gereken husus, klâsik ve önemini kaybet-
mekte olan örneğin tahta ve tekstil ambalaj malzemelerine ya hiç
yer verilmediği, ya da kâğıt ve karton ile camdan ambalajda oldu-
ğu gibi az yer verildiği; teknolojik olarak yeni ve kullanım alanları
hızla gelişen ambalaj malzemelerine, —teneke, alüminyum ve plâs-
tik— fazla yer ayrıldığı; mümkün olan hallerde de Batı Almanya'-
daki çeşitli firmalarla yapılan temasta elde edilen ve konunun açık-
lığa kavuşturulması için zaman zaman resimlerden yararlanıldığıdır.

Aşağıdaki tabloda Batı Almanya'da 1957 -1967 yılları arasın-
daki 10 yıllık dönemde çeşitli ambalaj malzemelerinden yapılan is-
tihsalin değeri ile artış trendi ve oranı gösterilmektedir1.

(1) Dermitzel, G.: "Steigende Ansprüche an die Verpackung von Markenar-
tikeln", in. Markenartikel. Monatsschrift zur Förderung der Qualitfits-
ware, 1968, Heft 11, s. 554.
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Ambalaj malzemesinin cinsi

Tekstilden ambalaj
Tahtadan ambalaj
Kâğıt ve kartondan ambalaj
Camdan yapılan ambalaj
Tenekeden yapılan ambalaj
Alüminyumdan yapılan ambalaj
Plâstik çeşitlerinden yapılan ambalaj

1957
milyon DM

57

195

1888
333

710

279

182

1967
milyon DM

34

222

3440
769

1209
606

1522

Değişme
oranı %

-40

17
82

131

82

118
835

Şimdi tablodaki sıraya uygun olarak ve her bir ambalaj mal-
zemesinin bugünkü kullanım trendi de nazara alınarak etraflı ola-
rak incelenebilir.

A — Ambalaj malzemesi olarak kâğıt ve karton1:

Ambalajlama alanındaki teknolojik gelişmelere rağmen kâğıt,
karton ve mukavvadan yapılan ambalaj sayısı ve kullanım alanın-
da gerileme değil, gelişme söz konusu olmuştur. Çeşitli kâğıt tiple-
rinin geliştirilmesi, örneğin mamulü daima taze tutabilen veya çil-
lenmesini ve paslanmasını önleyen; iç ve dış tesirlere, özellikle ısı
ve ışığa liarşı koruyan kâğıt nevilerinin geliştirilmiş olması, bu am-
balaj malzemesinin kullanımını artırmıştır.

1969-1970 yıllarında toplam ambalaj malzemeleri istihsal ve
harcama tutarının 10.240 milyar DM ve bunun %47'sinin kâğıt ve
kartona ayrılmış olması, hemen her iki ambalajdan birinin kâğıttan
ve kartondan yapılmakta olduğunu göstermektedir3.

özellikle karton ve mukavvadan yapılan ambalajlar, hemen
her sanayi mamulünün ambalajlanmasında kullanılmaktadır. Bu
kullanış daha ziyade küçük ünitelerin biraray getirilerek büyük pa-
ketler halinde satış merkezlerine gönderilmesinde, taşınmasında
olmaktadır. Kullanım alanlarına birkaç örnek vererek açıklığa ka-
vuşturmak mümkün olabilir4:

(2) Verband Vollpappe - Kartonagen (WK) e.V. Heidelberg: Verpackungen
aus Vollpappe, Heidelberg, 1969, passim.
Cf. Kampers, W.: "Der bedeutende Markenartikel der Papier- und Pappe-
packungen", in. Graphik, 1968, Heft 11, s. 32-34.

(3) Kohl, H. O.: "Markenartikel und Verpackungen aus Papier und Pappe",
in. Markenartikel. Monatsschrift zur Pörderung der Qualitatsware, 1970,
Heft 11, s. 496-501.

(4) Cf. Kullanım alanlarını resimlerle görebilmek için bkz:
Verpackung aus Volpappe, op. cit, s. 32-54.
Infra, ekteki resimler...
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a. Konserve kutularının, makarna paketlerinin, çikolata paket-
lerinin ve ihracat için bira, şarap ve şampanya ile diğer içki şişele-
rinin biraraya getirildiği mukavva kutular halinde5;

b. Çeşitli margarin, peynir, tereyağı paketlerinin bir araya
getirilerek toptancı ve perakendeci mağazalara naklinde kullanılan
kutular olarak;

c. Çeşitli tekstil mamullerinin perakende satışlarında kullanı-
lan ve elde taşımayı kolaylaştıran karton çantalar halinde6;

d. Ayakkabı sanayiinde ünite ve gönderme kutuları olarak;
e. Kimya sanayiinde boyalar, lâklar ve plâstik sanayiinin kul-

landığı yarı mamullerin taşınmasında yararlanılan karton kutular;
f. Metalden yapılmış çeşitli, küçük mamuller, örneğin pense,

tornavida vs. ile çeşitli elektro aletler, radüo - televizyon, çamaşır
makinası vs.'de ikinci ambalaj olarak mukavvadan kutular olarak
hâlâ kullanılmaktadır7.

Pratikte kâğıt ve kartondan yapılan ambalajın büyük ilgi gör-
mesi bir yandan ambalajın teknik ve klâsik anlamdaki fonksiyonu
olan mamulü çok iyi koruma; diğer yandan da oldukça iktisadî, ma-
liyetinin düşük olması; fiyatı düşük ve günlük ihtiyaçları karşıla-
yan mamullerin ambalajında "bir defa kullanılıp atılan ambalaj"
olarak kullanılmasının rasyonel oluşundandır.

Kâğıt ve kartondan yapılan ambalajın, günümüzün büyük
problemlerinden biri olan çöp ve artıkların bertaraf edilmesi soru-
nunu da büyük ölçüde halletmiş olması, çünkü bir yandan artıklar
çok az yer tutarken diğer yandan da yakılmak suretiyle zararsız
bir şekilde bertaraf edilmesi mümkün olmaktadır, kullanım alanının
artmasını sağlamıştır. Nihayet özellikle baskı tekniğinin kâğıt ve
karton üzerine en iyi şekilde uygulanabilmesi nedeniyle reklâm yap-
ma imkânını bahşetmesi yanında diğer ambalaj malzemelerinden ör-
neğin cam, alüminyum ve plâstikten yapılan ambalajları tamamla-
yıcı bir karakter de taşıdığım zikretmeliyiz8.

(5) Son yıllarda mukavva kutuların yerini plâstik kasalar almaya başlamıştır.
(6) Bilhassa palto ve takım elbise perakende satışlarında kullanılan ve sağ-

lam kulpu sayesinde pratik kullanımı kolay olan bu ambalaj şeklinin
yerini henüz diğerleri örneğin plâstik alamamıştır.

(7) Hâlâ. denmesinin nedeni, örneğin camdan ve elektro aletlerin taşınmasın-
da iç ambalaj malzemesi olarak evvelce yararlanılan ot, saman gibi bes-
leyici maddeler yerine bugün (Köpük) Schaumstoff'dan içi hava dolu
yastıklar kullanıldığı halde; ikinci mukavva ambalaj için ikâme imkânı-
nın henüz mevcut olmamasıdır.

(8) Kohl, H. O.: op. cit, s. 497.
Brâuer, A.: op. cit., s. 23. • - •
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Kâğıt ve kartondan yapılan ambalaj sayesinde depolama ve ta-
şıma masrafları düşürülebilirken, hemen her satış yoluna uygun ol-
maları, örneğin otomatta satışa bile uygun olması bu malzemeden
yapılan ambalajların miktar ve değer olarak artmasını sağlamıştır.

B — Ambalaj malzemesi olarak cam9: -

Özellikle sıvı ve yarı sıvı mamullerin ambalajında ötedenberi
kullanılan cam, bugün parfüm ve kosmetik sanayii ile kimya ve ec-
za sanayiinde önemli ölçüde kullanılmaktadır10.

1957'de 333 milyon DM olan camdan ambalaj malzemeleri is-
tihsal ve tüketimi, 1967'de 769 milyon DM olarak %131 bir artış
kayretmiştir. 1969 yılında 3,15 milyar içki şişesi dahilî piyasa için
(ki bunun değeri yaklaşık olarak 600 milyon DM'dır); konserve
sanayii için 1 milyar kavanoz11 kullanılmış.; 169.000 ton cam kimya,
ilâç ve kosmetik sanayiince ambalaj malzemeleri istihsalinde sarfe-
dilm iştir.

7000 yıldan beri ambalajlamada kullanılan camın son yıllarda
ambalajlama sanayiinde payının azalması, doldurma ve taşıma es-

(9) Wodrich, W.: Die Glaspackung, Berlin, 1951, passim.
Tyroler, W.: "Die glaseme Packung hat viele Vorzüge", in. Industrie-
kurier, 1969, s. 5.
Hansen, H.: "Trends und Entvvicklungen bel Packmittel aus Glas", in.
Neue Verpackung, 1971, Heft 1, s. 18-20.
Hansen, H.: "Glas - eine moderne Verpackung", in. Markenartikel, 1970,
Heft 11, s. 601.
Schmitz, H.: "Tendenzen in der Entwicklung der Glaspackung", in. Ver-
packungs-Rundschau, 1970, Heft 5, s. 203-206.
Becker, K.: "Die Glaspackung in der modernen Verpackungstechnik", İn.
Packstoffe und Verpackungen, Frankfurt, Baden-Baden, 1959, s. 59-64.

(10) Hansen, H.: "Auf dem Rezeptblock: Arznei im Glas", in. Packung und
Transport im Chemiebetrleb, 1971, Heft 1, s. 71.

(11) USA, Batı Almanya ve İngiltere'de adam başına konserve sanayiinde
düşen camdan ambalajın (kavanozun) kg. olarak mukayesesi aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir:

USA İngiltere Batı Almanya
Sebze konserveleri 21.1 15.8 8.3
Meyve konserveleri 10.8 9.7 4.9
Toplam 31.9 25.5 13.1
Bu rakamların değişmiş olması beklenebilirse de sanayileşmiş Ülkelerde
ambalajlanmış konserve tüketiminin hayat standardını gösteren bir öl-
çü olabileceğini ifade ettiği söylenebilir.
Cf. Hellmers, J.: "Beeinflusst die Verpackung den Obst- und Gemüse-
konservenabsatz", in. Die Ernahrungswlrtschaft, 1969, Heft 1, s. 23-67.
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nasında fazla zayiat vermesi ve ağır oluşu nedeniyle taşıma masraf-
larının yüksek oluşuna bağlanmıştır12. Son yıllarda geliştirilen tek-
nikler sayesinde, 0.5 litrelik bira şişeleri bundan 40 sene önce 620
gram iken bugün süper hafif camdan yapılan aynı hacimli şişenin
ağırlığı 177 grama kadar indirilebilmiştir13. Aynı şey süt ve meyve
sulan şişeleri için de söz konusudur"-

Camdan yapılan ambalajın özelliklerini şu şekilde sıralamak
mümkündür: Cam berrak ve iç açıcıdır. Ambalajın içinde ne olduğu
alıcı tarafından görüldüğü için ambalajın reklâmını da yapmakta;
ilâve bir tanıtma ve reklâm masrafma ihtiyaç göstermemektedir.

Tüketici ne satın aldığını gördüğü için huzur içindedir. Son yıllar-
da çok hafif camdan yeni ambalaj şekillerinin geliştirilmesi, evvelce
çekingen olan hanım tüketicileri de kendisine cezbetmigtir. Yapılan
anketler, camdan yapılan ambalajın itimat telkin edici olduğunu or-
taya koymaktadır, özellikle içki sanayiinde bazı tip şişeler mamulün
kalite garantisi olarak kabul edilmektedir, öte yandan cam, ma-
mulün lezzetine ve kalitesine karşı kimyasal olarak nötr'dür15. Ni-
hayet cam temiz ve sağlığa en elverişli ambalaj malzemelerinden
birisidir...

Camdan yapılan ambalajın diğer ambalaj malzemeleri ile iyi bir
şekilde kombine edilebilmesi onun kullanım alanını genişletmekte-
dir1*, örneğin şimdiye kadar mantar veya Kronkorkenflasche'deki
gibi olan kapaklar, son zamanlarda teneke veya alüminyumdan ya-

(12) Becker, K.: "Die Glaspackung in der modernen Verpackungstechnik", op.

cit, s. 60.

(13) Becker, K.: "Neues Verfahren für die Herstellung super-leichter Glasver-
packungen", in. Packung und Transport im Chemiebetrieb, 1971, Heft 1,
s. 8 vd.

Camdan yapılan bazı tip ambalajların 350-400 kg/cm* taşıyabilecek şe-

kilde dayanıklı iken; bazı çeliklerin 150 kg/cm* taşıyabildikleri dikkate

değer...

(14) Gross, K.: "Druchbruck superleichter Glasflaschen für Milch, Bier und

Fruchtsafte mit bis 70 v.H. Gewichtsverminderung", in. Neue Verpackung,

1969, Heft 5, s. 830-832.

Almanya'da Heye Glas fabrikasının geliştirdiği metod sayesinde 0.2 lit-

relik meyve suyu şişesi 340 gramdan 85 grama düşürülmüş olup, dünya-
nın sayılı cam işleyen fabrikalarmca da bu metod benimsenmiştir.

(15) Supra, s. 23-25.

Wegner, H. J.: op. cit., s. 12-29.

(16) Hansen, H.: "Auf dem Rezeptblock... Gute Nachbarschaft mit anderen

Packstoffen...", passim.
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pıldığı gibi özellikle plâstikten de istihsal edilmeye başlanmış ve am-
balaja ayrı bir güzellik kazandırılmıştır17.

Ayrıca camdan yapılan ambalajlar, kâğıtlara sarılmak ve üze-
rine çeşitli ve renkli reklâmların da yapıldığı, karton kutulara yer-
leştirilmek suretiyle hem dahilî piyasa hem de ihraç için gönderile-
bilmektedir. ihracata yönelik kimya sanayii mamullerinin bugün
plâstik ambalaj malzemeleri içinde ambalajlama eğilimi kuvvetli
ise de, camdan ambalajların hâlâ önemli bir paya sahip olduğu söy-
lenebilir.

Camdan yapılan ambalajları dört ana grupta toplamak müm-
kündür:

1. Alkollü ve alkolsüz içki şişeleri şeklindeki ambalaj bir yan-
dan süt ve meyve suları ile CO2 ile doldurulan çeşitli cola vs. ile
bira ve şarap istihsalinde de kullanılmaktadır. Ambalajı yapılan
mamulün özelliklerine göre çeşitli büyüklükte (hacimde) ve çeşitli
kapak sistemine sahip olan camdan şişeler belki de en eski amba-
laj şekli olarak ele alınabilir.

2. İkinci kategori camdan ambalajı, çeşitli konserve kavanoz-
ları teşkil etmektedir. Salatalık turşusundan, ananas kompostosu-
na kadar çeşitli sebze ve meyve konserve mamullerinin ambalajın-
da kullanılan kavanozların en klâsikten en moderne kadar uzanan
çok çeşitli şekilleri yapılmaktadır. Genellikle geniş boğazlı (ağızlı)
olan bu ambalajlar ya teneke veya alüminyum ya da plâstikten
yapılan kapaklarla süslenip, tamamlanmaktadır.

3. Kosmetik sanayii mamullerinin ambalajında kullanılan
camdan yapılan şişe, tüp ve aerosol (püskürtmeli kutu) tipi amba-
lajlar üçüncü kullanım kategorisini teşkil etmekte ve her geçen
gün sadece kadınlar için yapılan kosmetik mamuller (tırnak cilâsı,
saç boyası ve sprayı, kremi, kolonya, parfüm vs.) nedeniyle değil;

(17) Kunststoffwerk S. Löffter, Freyung-Linden broşüründen çeşitli cam ve
plâstik gişe, damacana, bidon vs. için plâstikten yapılan çok çeşitli ka-
pakları görmek mümkündür. "Schraubverschlüsse - Stopfen - Schnapp-
deckel".
Cf. Weissblech ve Aluminium broşürlerinden de farklı kapak çeşitlerini
görmek mümkündür.
Hrgb. Informations - Zentrum Glaspackung: Alles über die Glaspackung
(Broşür), Düsseldorf, 1972, passim.
Camdan yapılan şarap şişesi ambalajlarının renkleri Batı Almanya'da özel
bir anlam taşımaktadır, örneğin yeşil renkli şişedeki şarabın Mosel,
Saar veya Ruhr bölgesinden; kahverengi şişedeki şarabın <se Pfalz,
Rhein ve Baden-Wüttenberg bölgesinde yapıldığı kabul edilmektedir.
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aynı zamanda erkekler için yapılan kosmetik mamuller (traş los-
yonları, saç bakım tonikleri) nedeniyle hızla artmaktadır. Göste-
rişli olan camdan ambalaja çok çeşitli şekiller verilebilmektedir.

4. Camdan yapılan ambalajlama alanlarından en önemh'si ve
eskisinin ilâç sanayii olduğu söylenebilir. 5 cm3 lük hacimli mini ilâç
şişelerinden 1-2 kg (1000 cm3) lık, büyük şişelere; ya sıvı mamul-
ler, pipet ve ölçek de konularak kullanımı kolaylaştırılacak şekilde
ambalajlanmakta veya aynı şişelere farklı büyüklükte tabletler
konmaktadır. Şişelerin kapak sistemleri, damla damla akıtarak öl-
çek problemini de bertaraf edici bir şekilde yapıldığından çok ge-
niş bir kullanım alam bulmaktadır. Kimyasal nedenlerle bazı şişe-
lerin belirli renkte olması mecburiyeti bu dalın özelliğidir ve buna
dikkat edilmesi ambalajın başarısı için şarttır.

G — Ambalaj malzemesi olarak teneke:

1. Genel esaslar: Cam ve teneke ambalaj malzemesi olarak
birçok özellikleri birlikte haizdirler. Her ikisi de özellikle sıvı ma-
muller ile konserve mamullerinin ambalajı için idealdir. Ancak her
iki hammaddenin tedarik ve işleme imkânları ile reklâm yapabilme
ve tesirleri çok fazladır. Camın hammaddesinin hemen her zaman
tedariki mümkün iken teneke tedariki demir -çelik sanayiindeki ge-
lişmelere bağlıdır.

Tenekenin ambalaj malzemesi olarak özelliklerini şu şekilde
özetlemek mümkündür18:

a. Ambalajın kalınlığından tamamen bağımsız olarak, mamu-
lü ışık ve nem tesirlerine karşı korur,

b. Kolayca lehim, kaynak ve perçin yapma mümkün olduğun-
dan çok çeşitli şekil verebilme imkânını bahşeder,

c. Oldukça hafif olmasına karşılık özellikle mamulü dış tesir-
lere karşı örneğin çarpma, sadmelere karşı iyi bir şekilde korur,

d. Yukardaki teknik özellikleri yanında ince tabaka halindeki
teneke üzerine çeşitli baskı tekniklerinin yardımı ile renk, yazı ve
şekil yapma mümkün ve tesirli bir görünüşe sahip olduğundan,
ambalajın reklâm yapma fonksiyonunu da yerine getirdiği söy-
lenebilir.

(18) Brâuer, A.: op. cit, s. 26-30.
Cf. Seydc, W.: "Blechpackungen", in. Verpackungsvvirtschaftliche Ta-
gung, Leipzig, 1950, s. 47 vd.
Cf. Jacob, O.: Die betriebswirtschaftlichen Probleme der Normung
dargestellt am Beispiel der Feinblechpackung, Diss. Berlin, 1959, passim.
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e. Dışardan içindekini göstermemesinden doğan dezavantajı-
nı çok kolay ve istenilen renk, şekil ve büyüklüğü verme özelliği
ile bertaraf etmektedir.

Yeni açıp kapama tekniklerinin geliştirilmiş olması sayesinde
ilâve açacak ve anahtara lüzum kalmadığından kullanım alam art-
maktadır19. Hammadde tedariki istihsalin aksamadan yapılmasını
sağladığı ölçüde tenekenin ambalaj malzemesi olarak kullanılması
yararlı olmaktadır90.

Ambalajın fonksiyonları bahsinde de belirtildiği gibi depolama
ve uzun mesafelere nakliye imkânlarını bahşeden malzemelerin te-
mini ambalaj sanayiinin en çok ilgilendiği bir husustur. Bu açıdan
ambalaj malzemelerinin seçimine tesir eden faktörleri;

a. Rasyonel işleme imkânları,
b. Ambalajın ağırlığı,
c. Ambalajın iç ve dış çeperleri ile ilgili teknik konular,
d. Nihayet teknik olan bu konular yanında ambalaj malzeme-

sinin gösterişli ve ucuzluğu (fiatı), olarak sıralamak mümkündür.
Hemen bütün bu hususları yerine getiren beyaz teneke, yıllık top-
lam olarak 12 milyon ton işlenmek suretiyle dünyada ambalaj sa-
nayiinde hammadde olarak çok büyük bir pay sahibidir.

Teknik açıdan ambalajlamada kullanılan teneke, 0,50 mm kalın-
lığında ve boyu ile eni standartlaştırılmış bir şekilde olarak saatte
1800 metre süratle çalışan otomatik makinalarda bazı hallerde içi
kalaylanarak ve lâklanarak istihsal edilmektedir21.

1810 yılında İngiliz Peter Durand ilk defa beyaz tenekeden ha-
va tesirlerine karşı mukavim ilk konserve kutusunu yaptığı zaman
günde 18-20 adet istihsal edilebilmekteydi. Yarı veya tam otomatik

(19) Reimann, C.: "Die Packung aus Feinsblech", in. Marketing. Monatschrift

zur Förderung der Qualitâtsware, 1970, Heft 11, s. 506.

(20) 1950'lerde (Kore krizi nedeniyle) Batı Almanya'da demir - çelik endüstri-

si ambalaj sanayiinin kullanabileceği hammaddeyi zamanında temin

edemediği için bu dönemde bir gerileme görülmügtür.

Cf. Brâuer, A.: op. cit, s. 26-28. Aynı hususu yurdumuzda da görmek-

teyiz. "... Konservecilikte en fazla teneke kutular kullanılmakta olup, ya

konserve sanayiinin isterlerine uygun değil, ya da zamanında teslim

edilememekte veya çok pahalı bulunmaktadır..." MPM: Türkiye'de Kon-

servecilik ve Soğuk Hava Deposu İşletmeciliğinin..., op. cit, s. 17-22.

(21) Cf. Zöllner, R.: "Probleme der Blechpackungsindustrie", in. Packung und

Transport im Chemiebetrieb, 1971, Heft 1, s. 28.

Benzinger, W.: "Neue Wirtschaftsrâume - neue Feinblechpackungen", in.

tfeue Verpackung, 1960, Heft 4, s. 316-318.
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makinalar gelişmemiş olsaydı tenekenin işlenmesi avantajlı olma-
yacak, konserve lüks bir mamul olarak kalacaktı. Bugün modern
ve seri istihsal sayesinde günde 1/1 büyüklüğünde 24.000 adet ku-
tu istihsal edilebilmektedir. Tabiî bu sayı küçük kutularda 40.000
üniteye kadar çıkmaktadır. Üst ve alt tarafları otomatik makina-
larla seri halde ve saniyede 16 ünite tamamlanabilmektedir. Tene-
keden mamul istihsali otomatikleşirken, satıştaki önemi evvelce
belirtilen renk, yazı ve şeklin teneke üzerine işlenmesinde geliştiri-
len teknikler, adı geçen mamulün kullanımını genişletmektedir.
Renk ve lâk, aynı zamanda yağmur, dolu gibi tabiî tesirlere karşı
mamulü korumada da çok önemli rol oynamaktadırlar.

Modern iktisadî gelişmelerde amaç, taşıma ve depolama imkân-
larının artırılması; iktisadîliğin sağlanması, diğer bir ifade ile yer-
den tasarruf sağlayıcı imkânların araştırılmasıdır. Bunun için de
ambalajın hafif ve şeklini devamlı olarak muhafaza edebilecek ka-
rakterde olması gerekir, işte teneke bu hususiyetleri haizdir, ör-
neğin 1 litrelik teneke kutu 300 kg'lık basınca dayanabilmekte ve
36 metre yüksekliğe kadar üstüste kayılabilmektedir22. Bugünkü
teknik imkânlar tenekeden yapılan 60 litrelik ve kullanıldıktan
sonra atılabilen büyük boy fıçı ve bidonların istihsalini mümkün
kılmaktadır.

2. Tenekenin ambalaj malzemesi olarak kullanılış şekilleri:
Tenekeden yapılan ambalaj şekilleri ve kullanım alanları çok

çeşitli olmakla beraber bazı kategoriler halinde ve resimlerden de
yararlanılarak şu şekilde açıklanabilir23:

a. Gıda maddelleri ve içkilerin yuvarlak silindir şeklindeki te-
neke kutularda ambalajlanması oldukça eskidir. Süt ve sebze ile
meyve konserve kutularının belirli standart ve normlara kavuştu-
rulmuş olması24 seri istihsali mümkün kılmıştır.

(22) VVeissblech - Möglichkeiten und Mârkte: op. cit., s. 1213.
Cf. "Trausport- und Frachtkosten drastisch gesenkt", in. V/eissblech
Aktüeli, Heft 1, April 1972, Düsseldorf, s. 6.

(23) Weissblech - Möglichkeiten und Mârkte: op. cit., s. 16-35.
Cf. Schmalbach - Lubeca - Werke AG: Lieferprogramm Broşürü, passim.

(24) Gampe, W.: "Internationale Normungsarbeit in der Verpackımgsvvirts-
chaft", in. Neue Verpackung, 1960, Heft 4, s. 290.

: "Abmessungen von Dosen", in. Neue Verpackung, 1969, Heft 5,
s. 842.
Cf. Oluç, M.: op. cit., s. 283-307. TSE'nün TS 390; TS 354, 355 Standartları
konserve kutuları ile ilgilidir.
Cf. Glaser, A.: "Dose öder Faltschachtel für Motorenöl", in. Verpaclumgs
Rundschau, 1967, s. 1257 vd.
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Bu tip mamullerin ambalajında kullanılan kutuların havası
alınmakta ve bazan bir açacak yardımı, bazan da açacağa ihtiyaç
gostermiyen bir kapak düzeni ile donatıldığı görülmektedir. Bu tip
ambalajlarda piyasaya sürülen mamullere örnek olarak bebek ma-
masından sigaraya kadar, balık ve et mamulleri; sebze ve meyve
konserveleri; meyve sulan, bal, marmelât, mantar, peynir, patates
ve kondanse süt, çeşitli şuruplar ve turşular ile yemeklik yağlar
gösterilebilir.

b. Silindir şeklinde olmayan teneke kutular: Bu tip teneke
kutuların ambalajı, silindir şeklindekine nazaran daha az anlam-
lıdır. Reklâm yapabilecek geniş bir satha sahip olma gibi avantaja
sahip olması nedeniyle tatbikatta kullanılmaktadır, özellikle sar-
dalya balık konserveleri ile et ve etten mamuller ve çay, kahve
ambalajlan yapılmaktadır.

c. Silindir şeklinde olan ve olmayan teneke kutuların ecza
ve kimya sanayiinde kullanılması: Özellikle bu sanayi mamulleri-
nin oksitlenmeye ve ultraviole ışınlara karşı hassas oluşu ve yan-
ma tehlikesi arzetmeleri nedeniyl etenekenin içten lâklanarak kul-
lanılması oldukça ilgi görmüştür. Aynı husus madenî yağların am-
balajı için de sözkonusudur. Kapak sistemleri oldukça farklı olup,
anahtarla açılabilen cinsten olabileceği gibi, lâstik veya plâstikle
takviyeli, burgulu da olabilmektedir. Bu alandaki kullanıma örnek
olarak çeşitli deterjanlar, boyalar, filim kutulan, pastiller, bitki ko-
ruma ilaçlan, otomobil, mutfak ve banyo temizlik ve parlatma ilâç-
ları ile çeşitli sabun ve çamaşır toz ve sularının ambalajlandığı te-
neke kutular verilebilir.

d. İçki kutuları: Batı Almanya'da ilk olarak 1964'te Dort-
mund'da piyasaya çıkanlan ve özellikle bir anahtar kullanılmadan
açılabilen kapak yapılması sayesinde büyük bir değişiklik getiren
alkollü ve alkolsüz içkilerin konduğu teneke kutu ambalajlar; bir
yandan kullanıldıktan sonra atılması (Einwegverpackung), diğer
yandan da hafif olması ve kırılma tehlikesi olmaması; buzdolabında
vs.'de kolaylıkla muhafaza edilebilir büyüklükte olması nedenleriy-
le çok ilgi görmüş ve her geçen gün kullanılan miktarlarda artış
kaydetmiştir. Bu kutular özellikle 0,33; 0,5 ve 4 litrelik hacimler-
de bira ambalajında başanyle kullanılırken2"; aynca sebze ve mey-
ve sulan ile limonata ve madensularınm ambalajında da kullanıl-
maktadır.
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e. Püskürtmeli yuvarlak teneke kutular (Aerosoldose): Ba-
sınçlı bir gazla doldurulan sıvı veya pasta şeklindeki mamulün bir
mentil yardımıyle dışarıya püskürtülmesini sağlayacak şekilde ya-
pılan ambalaja literatürde "aerosol" ambalaj tipi denmektedir. îlk
kullanımı 150 yıl geriye gitmekte ise de bugünkü modern şeklinin
nüvelerini II. Dünya Savaşı esnasında Amerikan askerlerinin belirli
hedeflerin bombalanmasında göz yaşartıcı bomba olarak kullandık-
ları görülmektedir20. Daha sonra seri istihsale geçilince ucuzlamış
ve kullanım alanı da çığ gibi genişlemiştir.

Batı Almanya'da ilk olarak 1952'de kullanılmaya başlanan ve
yılda 1,5 milyon ünite olan aerosol istihsali 1967'de 240; 1968'de
292; 1969'da 366 ve nihayet 1970'de 401 milyon üniteye ulaşarak
maksimuma erişmiş bulunmaktadır27.

Gerek tenekeden, gerekse alüminyumdan yapılan aerosol am-
balajlarının kapakları genellikle plâstikten yapılmakta ve ayrı bir
reklâm tesiri (gösterişlilik) verilmektedir. Aerosol ambalaj aynı
zamanda mamulün kullanımında tüketiciye sağladığı kolaylık ve
rahatlık yanında kullanımın tesirini de artırmaktadır. Örneğin
aerosol kutu ambalajı sayesinde "saç spray"ı saçın her tarafına

(25) Teneke kutu ile karton ambalajın birlikte kullanılmalarına pn iyi ör-

neklerden biri burada kendini göstermektedir.

0,33 litrelik bira kutularından 24 adedi 41x27x12,5 cm.'lik karton kutu

içine kullanışlı bir şekilde ambalajlanmakta va ağırlığı ise sadece 10,6

kg'dır. Bkz. Kâğıt ve kartondan yapılan ambalaj şekilleri ile ilgili re-

simler...

(26) Nowack, F.: "Siegeszug der Aerosolpackung", in. Markenartikel. Mo-

natssehrift zur Förderung der Qualitâtsware, 1970, Heft 11, s. 508.

Aerosol'ün mucidi Norveçli Erik Rotheim olup, 1928'e rastlamaktadır.

(27) Cf. Ditmar, P. A.: "Zukunfts - Design für Acrosolpackungen", in. Pac-

kung und Transport im Chemiebetrieb, 1971, s. 275-290.

"Produktionssteigerung bei Aerosolen wieder Überdurchschnittlich", in.

Packung und Transport im Chemiebetrieb, 1971, Heft 5, s. 257-260.

"Auch 1970 stürmisehe Entwicklung des Aerosolabsatzes", in. Neue

Verpackung, 1971, Heft 6, s. 535-538.

Hattâ zamanımızda bazı gıda maddelerinin ambalajının da Aerosol tipi
yapılmaya başlandığı nazara alınırsa bu tip ambalajın geleceğinin par-
lak olacağı söylenebilir.

Cf. Fonck, K. H.: "Lebensmlttel aus der Aerosoldose. Ein Markt mit
Zukunft", in. Verpackungs-Rundschau, 1971, Heft 11, passim.
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eşit olarak ve aynı kuvvetle dağıtüabilmektedir. Tenekeden yapıl-
ma oranı çok yüksek olan aerosol ambalajın (1969'daki 366 mil-
yonun 210 milyonu tenekeden yapılmış bulunmaktaydı) kullanım
alanları ile kullanım oranlarını aşağıdaki tabloda .topluca görmek
mümkündür28.

(Milyon DM)
Kullanım alanları 1967 % 1968 % 1969

Saç bakım vasıtaları (Spray)
Spray'ın dışındaki saç vasıtaları
Çiçek ve bitki koruma ilâçları
Hava tebdil parfümleri
Ayakkabı temizleyicileri
Diğerleri (mutfak - banyoda
kullanılan vasıtalar)
Boya ve cilalar
Otomobil boya ve cilaları
ilâç ve kimya mamulleri
Diğerleri (Yangın söndürme tu-
lumbaları, kürk manto koru-

120
45
13
10
11

8
11
9
9

50
18.8
5.4
4.2
4.6

3.3
4.6
3.7
3.7

136
74
13
11
12

10
12
10
10

46.6
25.3
4.5
3.8
4.1

3.4
4.1
3.4
3.4

162
105
13
12
15

16
15
16
11

44.3
28.8
3.5
3.3
4.1

4.3
4.1
4.3
3.0

160
129
13
12
21

18
14
22
10

40
32.1
3.2
3.0
5.2

4.5
3.5
5.5
2.5

yucu ilâçları,

TOPLAM

lâstik tamiri...) 4

240

1.

100

7 4

292

1.4

100

1

366

0

100

.3 2

401

Ü.5

100

f. Çeşitli helke ve kovalar: özellikle kimya sanayii ile madenî
yağlar (petrol) sanayii, taşınacak yola ve vasıtaya göre tehlike
arzeden mamullerin ambalajına özel bir itina göstermekte ve bu

' mamullerin ambalajını 10-25-60 ve 120 litrelik kovalar içinde pi-
yasaya arzetmektedirler. Genellikle kapaklar plâstik olmakta ve
devamlı kullanılmaya elverişli şekilde yapılmaktadır.

g. Diğerleri: Tenekeden yapılan ambalaj nevileri bu kadarla
kalmamaktadır. Çeşitli mücevheratın saklandığı veya hediyelik
bonbon, çikolata, bisküvinin ambalajlarının yapıldığı ve üzerlerine
çeşitli motiflerin işlenerek güzel görünüş kazandırılan ve seri hal-
de istihsal edilen kutuları da bu arada zikretmeliyiz. Rasyonellik
tedbirleri alınarak standartlaştırılan ve seri istihsali mümkün kılan
yukardaki tenekeden ambalaj çeşitleri yanmda bazı teknik mamul-
ler ile tüketici veya firma isterlerine uygun olarak istek üzerine

(28) Aluminium Zentrâle: Verpacken mit Aluminium. Aluminium Aerosol-
dosen, isimli broşür, passim.
Nowack, F.: op. cit, s. 510.
Cf. "Produktionssteigerung bei Aerosolen wieder Überdurchschnittlich",
op. cit., s. 257.
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özel şekilli kutular da yapılabilmektedir. Üçgen şeklinde ve belirli
bir firmanın inhisarında olan zeytinyağı kutularını hatırlamak ye-
terlidir29. • .

h. Tenekeden ambalaj malzemesi yapımı, diğer ambalaj ma-
teryallerini tamamlayıcı karakterde olmak üzere örneğin camdan
yapılan kavanozlara kapak istihsalini de içine almaktadır. 1967'de
BRD'da camdan mamul ambalajlar için çeşitli tip ve boyda 10 mil-
yar kapak istihsal edildiği nazara alınırsa tenekeden yapılan am-
balajın önemi ortaya çıkar.

Bir taraftan temizleme, geri getirme, kontrol ve reklâmasyon
(şikâyet ve yazışma masrafları) masraflarını önleyen "bir defa kul-
lanılıp atılan ambalajlar"m önem kazanması31; öte yandan da tene-
keyi parçalıyan, külçe haline getiren teknik sayesinde, kullanılan
ambalajın bertaraf edilmesinin sağladığı kolaylıklar81 nedeniyle te-
nekeden ambalaj yapımı her geçen gün biraz daha artmaktadır.

D — Ambalaj malzemesi olarak alüminyum:

1. Genel esaslar: Zamanımızda kullanım alanı relatif olarak
en fazla artan ambalaj malzemeleri s. 100'deki tablodan görüldüğü
gibi alüminyum ile plâstik olup; bu kısımda önce alüminyum ele
alınacak, plâstik ise müteakip kısımda incelenecektir.

Millî gelir, dolayısıyle adam başına gelirdeki hızlı artış; kadı-
nın iş hayatına girişi ve self-servis mağazalarının çoğalması amba
lajlı mamullere talebi artırırken*2, bu talebi karşılamak için amba-
laj sanayiinin başvurduğu malzemeler de çeşitlenmiştir. Bunlar
içinde alüminyumun önemini aşağıdaki rakamlar göstermektedir33:

Diğer yandan 1950'de toplam olarak ambalaj sanayiinin kul-
landığı alüminyum miktarı sadece 7570 ton iken, 1969'da 110.000

(29) «Veissblech - Möglichkeiten und Mârkte, op. cit, s. 35.
(30) Cf. Koppelmann, U.: "Einweg - öder Mehrwegverpackung", passim.
(31) Cf. Reimann, C: op. cit, s. 506 vd.

Richter, E.: op. cit, s. 799.
Henüz bu tip ambalajları bertaraf eden "çöp imha makinaları" olarak
adlandırabileceğimiz makinalara hastaneler, okullar ve lokantalar ta-
rafından sahip olunamaması (çok pahalı ve istihsal düşüktür) proble-
min hallini güçleştirmekle beraber, istikbalde mümkün görülmektedir...

(32) Supra, s. 11-16.
(33) Haase, M.: "Aluminium und seine Bedeutung als Packstoff", in. Neue

Verpackung, 1962, Heft 6, s. 632.
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tona, —ki bunun DM olarak değeri 715 milyondur— maksimum
değerine erişmiş bulunmaktadır34.

Yıllar

1950
1952
1955
1958
1960

Tüketim
malları
endeksi

100
115
162
184

211

Alüminyumun amba-
laj malzemesi olarak
kullanılma endeksi

100
124

' 236
392
522

Alüminyumun çeşitli ambalajlamadaki özellikleri ve önemini
biraz ilerde ayrı ayrı ele almakla beraber ambalaj tekniği açısın-
dan genel esasları şu şekilde özetlemek mümkündür35:

a. Yükselen hayat seviyesi daha kaliteli ve gösterişli ambalaj
talep etmektedir. Alüminyum fizikî özelh'ği ile parlak ve gösterişli
bir malzeme olarak bu arzuyu karşılamaktadır.

b. Self-servis mağazalarında satışı mümkün kılmak için ma-
ğazalar çok fazla ışıkla donatılmaktadır. Bazı mamullerin ışığa
karşı çok hassas oldukları kimyasal bir gerçektir. Alüminyumdan
yapılan çok ince levhalar (kâğıt haline getirilmiş) mamulleri ışığın
bu tesirinden koruyacak niteliktedir. Alüminyum, ultraviole ışınlar-
dan, infrarot ışınlara kadar korkulan ışık oksitlenmesine (Lichtoxy-
dationen) mâni olabilmektedir.

c. Diğer yandan mağazaları ısıtmak için alınan tedbirler bazı
mamullerin örneğin yağlı pastalar, dondurma, tereyağı ve peyniri
etkilemekte ve taze kalmasını engellemekte; alüminyum levhalar
bu tesirleri de bertaraf etmektedir.

d. Büyük self-servis mağazalarının ışıklandırılması ve ısıtıl-
ması yanında özellikle gıda maddelerinin satıldığı kısımların hava-
landırılması için de tedbirler alındığı bilinmektedir. Bu tedbirler bazı
mamullerde oksijen oksitlenmesine (sauerstoffoxydationen) sebep
olmakta; alüminyumdan ambalaj malzemeleri buna mâni olabilecek
nitelikte görülmektedir.

(34) 1970 ve 1971 rakamlarını elde etmek mümkün olmamışsa da hızlı bir
tempo ile arttığını tatbikattaki kullanım alanlarına bakarak söylemek
mümkündür.
Cf. Kespelher, C: "Neue Trends der Aluminiumverpackung", in. Packung
und Transport, 1971, Heft 6, s. 283 vd.

(35) Haase, M.: op. cit, s. 633-635.
Cf. "Neue Arten von Aluminiumverpackungen", in. Neue Verpackung,
1970, Heft 11, s. 1610.
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e. Bugün herşeyden Önce mamulün hijyen, sağlık şartlarına
uygun olması; bakterilere karşı mukavim olması gereken mamulle-
rin alüminyum levhalara sarılması tavsiye edilmektedir.

f. Öte yandan alüminyum levhaların üzerine toz vs. konma-
makta veya ambalajın içine tesir etmeden silme ve yıkama müm-
kün olmaktadır.

g. Taşıma ve depolama için hem yerden tasarruf sağlayıcı,
hem de maliyetleri oldukça düşüktür.

h. Alüminyum çok hafif metal olduğu için işlenmesi ve şekil
verilmesi kolay olduğu gibi3*; üzerine çeşitli baskı tekniklerinin de
yardımı ile reklâmım yapabilecek nitelikte çeşitli yazı, şekil ve re-
sim yapabilmek mümkündür37.

1. Kolayca açılıp kapatılabilmesi sayesinde tüketiciye rahatlık
sağlar, ve

k. Kullanıldıktan sonra atılması, özellikle ince kâğıt haline
getirilmiş alüminyum levhaların bertaraf edilmesi, (çöp sorunu)
oldukça kolaydır.

Buraya kadar ambalaj malzemesi olarak özellikleri sıralanan
alüminyumun çok çeşitli kullanım imkân ve alanları olduğu aşikâr-
dır. Şimdi de yine Ek IIl'e konan resimlerden de yararlanmak sure-
tiyle alüminyumun ambalajda kullanılış şekillerini incelemeye ge-
çebiliriz.

2. Alüminyumun ambalaj malzemesi olarak kullanılış şekilleri:
Alüminyumdan yapılan çeşitli ambalajları incelerken, teknik

açıdan nasıl istihsal edildiklerini değil; daha ziyade BRD'daki kul-
lanım imkân ve artış trendleri ile nedenlerini ele almak istiyoruz*.

a. Alüminyumdan konserve kutuları38: USA'da gıda maddele-
rinin hemen yarısı konserve halinde piyasaya sunulmaktadır. Aynı

(36) Sohnell, R.: "Herstellung der Aluminiumfolien, ihre Eigenschaften und
ihre Venvendung in der Packtechnik", in. Neue Verpackung, 1962, Heft
6, s. 636-640.

(*) Batı Almanya'nın model olarak ele alınmasının nedeni, baş taraflarda da
açıklandığı gibi Batı Avrupa'da ambalaja en fazla önem veren ve USA'-
dan sonra dünyada artış hızı yönünden ikinci sırayı alan bir ülke oluşu-
dur. Tabiî Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) içinde lider oluşu da rol
oynamıştır.

(37) Brâuer, A.: op. cit, s. 28.
(38) Aluminium-Zentrale: Aluminium-Konservendosen I (Steife Ausführung,

Vollaluminiumaufbau), Düsseldorf, passim.
Aluminium-Zentrale: Aluminium-Konservendosen II (halbsteife Aus-
führung. Aluminium/Kunststoff-Verbundaufbau), Düsseldorf, passim.
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gelişimi Avrupa'da, özellikle Batı Almanya'da da görmek mümkün-
dür. Konserve almak suretiyle y.arrıqn^ftn ve flftiigTnfl.da.Ti tasarruf
eden tüketici, aynı zamanda kutuları rahatlıkla, herhangi bir aça-
cağa ihtiyaç olmadan açmak ve kullanmak istemektedir. Batı Al-
manya'da tüketicilerin %90'ı konserveleri teneke veya alüminyum
kutu ambalajlarda almaktadır39. Yıllık konserve kutusu istihsal ve
tüketimi 1 milyar civarında olup, bunun 350 milyonu sebze ve mey-
veye; 235 milyonu et ve et mamullerine (wurst); 150 milyonu ha-
zır çorba ve yemeklere gitmekte; balık ve süt konserve kutuları da-
ha ziyade mamulü yapan firmalarca istihsal edilmektedir.

Alüminyumdan yapılan konserve kutularının avantajları şöyle
sıralanabilir:

aa. Depolanan mamulün uzun süre kalite ve lezzeti muhafaza
edilebilmektedir.

bb. 240 gram ağırlığındaki balık konserve kutusu başka mad-
delerden yapıldığı takdirde 77 gram iken; alüminyumdan yapıldığı
takdirde 26,5 gr. olup, oldukça hafif olduğunun işaretidir.

cc. Boşalan ambalajın kolayca kıvrılıp, çöp tenekesine atılarak
bertaraf edilmesi mümkündür.

Alüminyumdan konserve kutuları hemen her çeşit gıda madde-
leri ile çay ve kahve ambalajında çok kullanılmaktadır.

b. Alüminyumdan yapılan içki kutuları (Dose): Batı Alman-
ya'da 1964'te 35 milyon ünite olan içki kutularının sayısı 1969'da
210 milyona çıkmış; 1975'te ise 500 milyona çıkacağı tahmin edil-
mektedir. Tamamı alüminyum olan alkollü ve alkolsüz içki kutu-
larının istihsal ve kullanımı çok yeni ve toplam tüketilen içki kutu-
ları içindeki payı az olmakla beraber, kısa sürede süratli bir artış
beklenmektedir*0.

Bu kullanım alanında alüminyumun özellikleri:
aa. İçine konulan mamulün kalite ve lezzetini uzun süre mu-

hafaza eder,
bb. İçkiler alüminyum kutularda daha çabuk ve iyi soğutul-

maktadır,
cc. Kullanıldıktan sonra bertaraf edilmesi çok kolaydır ve

nihayet,

(39) Geri kalan %10 camdan yapılan ambalajlan tercih etmektedirler.
(40) Aluminium - Zentrale: Aluminium - Getrânkedosen, Düsseldorf, passim.

Aluminium - Zentrale: Aluminium - Kombidosen, Düsseldorf, passim.
Cf. "Aluminium- und Kımststoffverpackungen erobern Japans Industrie",
in. Neue Verpackung, 1970, Heft 1, s. 56-59.
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dd. 35 cPlik bir kutunun net ağırlığı 17.6 gr, kapağı ile be-
raber ise 23 gram olup; diğer ambalaj malzemeleri ile mukayese-
sine imkân veren aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi en hafif bir
ambalaj şeklidir.

Alüminyum kutu

Viski şişesi
Cola şişesi
Normal şişe
PVC-Plâstik şişe
Teneke kutu
Alüminyum kutu

Hacmi
İt.

0.33
0.33
0.33
0.33
0.35
0.35

Ağırlığı

gr-

. 350
435

125

40

53

23

Taşıma
ağırlığı

gr.

680

765

455

370
403

373

Taşıma
ağırlığı/

hacim

2.06
2.32
1.38
1.11
1.15
1.07

Yük-
sekliği

237

246

130

172

122

122

Taşuna
hacmi

(it)

0.91
0.94
0.65
0.66
0.56
0.53

Taşıma
hacmi;

hacim

2.76
2.85
1.97
2.00
1.60
1.52

Yukardaki tablodan alüminyumdan içki kutularının hem hacim,
hem ağırlık dolayısıyle, hem depolama, hem de taşıma açısından en
elverişli ambalaj şekli olduğu görülmektedir.

c. Alüminyumdan aerosoller (püskürtmeli ambalajlar): Tene-
keden yapılan aerosol ambalaj bahsinde de anlatıldığı gibi alümin-
yumdan yapılan aerosoller de, antibiyotikler, otomobil cila ve bo-
yaları, deodorantlar, cam temizleme ilâçları, saç bakım ve diğer kos-
metik mamulleri ile parfümler ve bitki sağlığında kullanılan çeşitli
sıvıların ambalajında başarıyle kullanılmaktadır. Çeşitli istihsal tek-
nikleri, içine doldurulan mamulün gerektirdiği basınç sistemi ve ka-
pağındaki ventilin yapısına (Monobloc-Dosen ve Zweiteilige-Dosen)
göre çeşitleri mevcuttur. Prensip itibariyle aerosol ambalajlar me-
talden yapılmakla beraber, kapaklar plâstikten yapıldığı takdirde
kullanışlı ve estetiği güzel olmaktadır.

d. Alüminyumdan yapılan tüpler: Alüminyum tüpler hafif olu-
şu, içindeki mamulü uzun süre kullanma imkânını sağlaması; yine
içindeki mamulü ışınların tesirinden koruduğu; içi lâklandığı tak-
dirde ağır mamullerin ambalajında da kullanılabilir oluşu nedeniyle
her geçen gün kullanım alanı artan bir ambalaj şeklidir41. İlk defa
1841'de USA'da çinko ve tenekeden yapılan tüp şeklindeki ambalaj,
daha sonraları yukarıdaki özellikleri nedeniyle alüminyumdan ya-
pılmış ve kullanılan miktar 1955'te Batı Almanya'da 470 milyon üni-

(41) Hottenroth, B.: "Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten von Me-
tall-Tuben", in. Packstoffe und Verpackungen, Frankfurt a.M. - Baden-
Baden, 1959, s. 49-53.
Cf. Bloeck, S.: "Tuben aus Aluminium. Ein ideales Massenverpackungs-
mittel", in. Neue Verpackung, 1962, Heft 6, s. 668-671.
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te iken 1969'da 1,3 milyarı geçmiştir. Bu toplam tüp miktarının
%95'i alüminyum olup —plâstikten tüplerin ambalaj malzemesi ola-
rak kullanımı çok yeni ve miktarı azdır— ambalajı yapılan mamuller
itibariyle dağılımı; kosmetik sanayii %43; gıda sanayii %26; kimya
sanayii ile teknik mamuller %16 ve ilâç (pharmazie) sanayii
%15'tir. Fert basma alüminyum tüp istihsal ve tüketiminde Batı
Almanya toplam (1969'da 1,3 milyar) fert basma 20 ünite ile sa-
nayi ülkelerinin başında gelmektedir42.

Diğer yandan alüminyum tüplerin 1968'denberi DİN 5061*3

standardı ile normlaştırılmış olarak, seri şekilde istihsal edilmekte
oluşu ve kullanım kolaylıkları nedeniyle tüketiciler tarafından talep
edilmesi, alüminyumdan tüpün ambalajlamada kullanım alanını ar-
tırmış bulunmaktadır44.

e. Alüminyumdan şişeler ve damacanalar: özellikle kimya ve
ilâç sanayii, farklı kapak sistemlerinin kullanıldığı alüminyum şişe
ve damacanaları tercih ederek kullanmaktadır.

Dar boğaz ve mukavim kapak sistemi sayesinde sıvı mamulle-
rin ambalajında kullanılan alüminyum şişelerin hacmi 25 cm8 ile
6000 cm3; bazı dev kimya sanayii işletmelerinde hammadde taşıyı-
cısı olarak 60.000 cm8 olabilmektedir. Kullanımı çok yeni olmakla
beraber, çok hafif oluşu45, plâstikle çok iyi kombine edilebilmesi
bu tip ambalaja istikbal vadetmektedir.

f. Alüminyumdan fıçılar: Özellikle kimyevî tesirlere karşı
hassas olan mamullerin depolanması ve taşınmasında kullanılan alü-
minyum fıçılar, gıda maddeleri ile kimya sanayiinde sıvı mamulle-
rin ambalajlanmasında kullanılmaktadır. Batı Almanya'da bilhassa
bira taşıma vasıtası olarak revaçtadır. BRD'da 1950'de 20.000 olan
alüminyum fıçı sayısı; 1960'ta 280.000; 1967'de 330.000 ve 1971'de
ise 2,5 milyon üniteye yükselmiş bulunmaktadır. Piyasadaki bira
fıçılarının %80-85'inin alüminyum olduğu düşünülürse, bu tip am-
balajın işletme ve millî ekonomi açısından önemi ortaya çıkar.

(42) "Der Siegeszug der Alumlnlumtube", in. Neue Verpackung, 1970, Heft
8, s. 1128-1131.

(43) DİN = Deutsche Industrie Norm olup yurdumuzdaki Türk Standartla-
rına tekabül etmektedir.

(44) "Der Siegeszug der Aluminiumtube", op. cit., s. 1129.
(45) örneğin 50 cm3 1ük şişenin ağırlığı 135 gr iken 60.000 cmaiük damaca-

nanın ağırlığı sadece 3.900 gramdır.
Cf. Aluminium - Zentrale: Aluminium - Flaschen und - Kannen, Düssel-
dorf (Broşür), passim.
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Bundan başka çamaşır tozu hammaddeleri ile bitki koruma
ilâçları da alüminyum fıçılar içinde taşınmaktadır. Alüminyum fıçı-
ların bu kadar geniş kullanım alanı bulması, bir taraftan çok hafif
oluşu nedeniyle taşıma masraflarını minimumlaştırması yanında
öte yandan çok büyük hacimli ünitelerin istihsalini mümkün kılması;
pratik olarak ömrünün sınırsız olması (unbegrazte Lebensdauer),
içinin hiçbir şekilde polymerisirende olmaması nedeniyle içine konu-
lan sıvıların lezzet ve kalitesine tesir etmemesi; çarpma ve sadme-
ler karşısında delinmeme ve deforme olmaması ve nihayet çok ça-
buk soğutulabilmesi gibi avantajları nedeniyledir46.

g. Alüminyumdan yapılan, ince kâğıt haline getirilmiş levha-
lar (Haushaltfolie): Alüminyumun milimetrenin binde biri (1/1000
mm) kalınlığında ince kâğıt haline getirilebilmesi ambalaj sanayiin-
de ona yepyeni bir ufuk açmış bulunmaktadır. Bu ince alüminyum
levhaların (kâğıtların) Özellikleri:

aa. Temiz oluşu, yiyeceklerin lezzetine tesir edecek bir madde
ve koku çıkarmayışı,

bb. Özellikle güneş ışığı ile neon ışınlarının bu kâğıtlara geç-
memesi,

cc. Ne dışardan bir kokuyu içine alması, ne de muhafaza et-
tiği, ambalajladığı mamulün kokusunu dışarıya vermemesi,

dd. Bu kâğıtlara sarılan mamullerin sıcaklık ve soğukluğunun
uzun süre muhafaza edilebilmesi,

ee. Nem ve buhara karşı nötr oluşu,
ff. Nihayet kullanıldıktan sonra atılması, bertaraf edilmesi-

nin bir problem yaratmayışı, şeklinde özetlenebilir.
tnce alüminyum levhalar, bilhassa mutfakta tavuk, et, balık

kızartmasında tencere ve tavaya lüzum bırakmamıştır. Bu kolaylığı
nedeniyle ev hammlarmca hararetle talep edilmektedir. Bir defada
tüketilmeyen, fakat dış tesirlere karşı hassas olan mamullerin sak-
lanmasında da ince alüminyum levhalar kullanılmaktadır. Tereyağı,
peynir, sucuk (wurst), pastırma, çikolata bu kâğıtlara sarılarak pi-
yasaya sunulmakta ve buzdolabında uzun süre muhafaza edilebil-
mektedir.

Diğer yandan birçok şişenin, kavanozun ağzına da kapak yine
ince alüminyum levhalardan yapılabilmektedir. Diğer bir kullanım

(46) Cf. Aluminium - Zentrale: Aluminiumfâsser (Broşür), passim.
Cf. Aluminium - Zentrale: Aluminiumfolien und dünne Bânder, passim.
Cf. "Neue Arten von Aluminiumverpackungen", in. Neue Verpackung,
1970, Heft IX, s. 1610-1617.
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alam klâsik olmakla beraber son yıllarda Önemi artan hediye paket-
lerinin parlak, gösterişli ince alüminyum levhalara sanlmasıdır.

h. İnce alüminyum levhalardan yapılan torbalar47: Alüminyu-
mun silindirin altında 0.004 ile 0.020 mm incelikte kâğıt haline ge-
tirilmesi ve ekseriya işleme tâbi tutularak ısı, ışık, su ve buhar ile
gaza karşı mamulü koruyucu nitelik ve özellikte ve üzerine çeşitli
baskı teknikleri ile hemen her çeşit baskının yapılmasını sağhyan
elverişli ve kullanışlı bir ambalaj malzeme ve nev'idir.

Alüminyum torbaların ambalajlamada kullanılması, tüketime
yönelmiş bir iktisadî ortamın (tüketicinin hâkim olduğu bir ortam)
geliştiğinin ve yeni teknikler sayesinde toptan satın almanın ve şelf -
servis sistemindeki gelişmelerin bir işareti olarak kabul edilebilir.
Daha ziyade gıda mamulleri ile kimya ve ecza mamulleri ve kosme-
tik sanayiinin ambalajında kullanılan alüminyum torbaların kulla-
nım alanlarını birkaç örnekle açıklığa kavuşturmak mümkündür:

aa. En basit şekli ince alüminyum levhanın katlanıp, yapıştı-
rılması olup, tipik örneği çikolataların sarılması halidir;

bb. Dışı kâğıt, içi ince alüminyum levha ile döşeli torbalar,
örneğin kahve, kakao ve çeşitli baharat ambalajları;

cc. înce alüminyum levhaların ya plâstik veya kâğıt ve plâs-
tikle beraber kombine olarak kullanılması hah', örneğin sıvı mamul-
ler olan kahve ravakı (sahne); meyve suları, hattâ şaraplar bu tip
torbalar içinde ambalajlanmaya başlanmış ve oldukça ilgi çekmiştir.

Diğer yandan neme karşı hassas olan mamullerin ambalajında
üç katlı48 selofan - ince alüminyum levha - plâstik (zellglas - alu-
minium folie - polietilen) kombinasyonu kullanılmaktadır.

i. Alüminyumdan yapılan etiketlerin ambalajlamada yeri ve
kullanılışı: Evvelce de değinildiği gibi zamanımızda rekabet şartla-
rı firmaları, ambalajlamada etiket üzerine eğilmeye zorlamıştır. Bu
etiket normal, kutuların ve şişelerin üzerine yapıştırılan etiket ola-
bileceği gibi, şişelerin kapaklarının üstüne, boğazına sarılan cinsin-
den de olabilir.

aa. Normal etiket; alüminyum levhalar (kâğıtlar) hemen her
çeşit baskı tekniğine uygundur ve baskıyı çok canlı ve tesirli olarak

(47) Ambalaj terminolojisinde Beutel = torba terimi ile anlatılan şey, üç
tarafı kapalı, bir tarafı yumuşak, yırtılabilen, böylece içindeki mamulün
boşaltılmasını sağlayan malzemeden yapılmış bir ambalaj çeşididir. Ek-
seriya, plâstik veya kâğıt; ya da her ikisi ile birlikte kombine olarak kul-
lanılmaktadır.

(48) Infra, ş. 137'dekl tablo. . .
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gösterir. Dikkat edilecek nokta "çok defa -vııUanılan ambalajlar"m
söz konusu olması halinde şişe veya kutunun yıkanıp, temizlenmesi
esnasında etiketin kolayca çıkmasını sağlayıcı; ambalajın esasını
bozmıyacak şekilde yapıştırılabilir cinsten olmasıdır.

bb. Şişelerin boğazlarına yapıştırılan bantlar (fc*rkapseln),
daha ziyade pahalı, lüks bira ve şarap şişelerinin mantar ve-a. plâs-
tikten ya da tenekeden (gazoz kapağı cinsinden olanlar için) vapıl-
mış kapaklarının kapatılması için 0.025 ve 0.03 mm kalınlığ^da
yapılan ince alüminyum levhalardır. Köpüklü şaraplar ile şampan^,
ve viski şişeleri de aynı şekilde bantlarla süslenmekte ve ambalajı
tamamlanmaktadır. Federal Almanya'da 1969'da 2,5 milyar bant
bu amaçla kullanılmıştır.

k. Alüminyumdan yapılan kapaklar: Alüminyumdan yapılan
kapaklar, kullanım alanına göre; (aa) ya geniş ağızlı ambalajları
tamamlayıcı, örneğin konserve kutularının kapakları49, ya da
(bb) dar ağızlı (boğazlı) ambalajları tamamlayıcı, örneğin hemen
bütün ambalaj malzemelerinden yapılan her türlü şişe için kapak
olabilir50.

aa. 1969'da Batı Almanya'da geniş boğazlı olarak yapılan am-
balajın sayısı 3 milyar üniteyi bulmuştur. Bu ambalajlar için zaruri
kapağın %80'inin metalden; bunun da %70'inin alüminyumdan ya-
pıldığı nazara alınırsa kullanımın çok büyük olduğu görülür. İki
tip kapak söz konusudur. Birincisi baharatların ambalajında olduğu
gibi çok basit bir kapak; ikincisi havası alınmış kavanozlara kapak,
örneğin sebze ve meyve konservelerinin kavanozda olan cinsleri için
yapılan kapaklar...

bb. Dar boğazlı şişelerin ambalajında alüminyum kapakların
kullanılması, alüminyumun her türlü sıvıya, özellikle içkiye karşı
nötr oluşu, tadına ve lezzetine tesir etmeyişi; pas tutmaması ve bu
nedenle temiz görünüşlü oluşu, elle bile açacak kadar kolay olma-
sındandır.

Alüminyumdan yapılan kapaklar, ambalajı yapılacak mamulün
özelliklerine göre farklı istihsal ve monte edilebilirler01. Örneğin;

(49) Aluminrlum - Zentrale: Aluminium Verschlüsse, II. Düsseldorf, Broşür,
passlm.

(50) Aluminium - Zentrale: Aluminium - Verschlüsse, I. Düsseldorf, Broşür,
passim.

(51) Cf. Sturmfeder, M.: "Verschlüsse aus Aluminium für Behâltnisse aus
Glas, Kunststoff öder Metal", in. Neue Verpackung, 1970, Heft 1, s. 30 vd.
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ı. En basit sekHr*e su, rakı, votka ve süt gibi tamamen saf
sıvı olan (Stille Getrânke) mamullerin ambalajında kullanılan ka-
paklar; Pilferpr^of, Display veya süt şişesi kapsülleri gibi;

2. MamO în ambalajının tamamlanması için, içinde CO2 ihti-
va eden sıkarın ambalajı için yapılan kapaklar, örneğin bira şişe-
lerinin sapakları. Öte yandan şampanya şişeleri önce plâstik veya

kapatılmakta, üzerine alüminyumdan kapsülle ikinci bir
geçirilerek ambalaj süslenmektedir.

3. Ambalajı yapılan mamulün uzun süre kalitesini muhafaza
edebilmesi için ambalajın, şişenin havası alınarak sterilize edilmesi
halinde kullanılan kapaklar, örneğin meyve suları, özellikle kan
plasması konan şişelerin kapakları...

1. Alüminyumdan yapılan sandıklar (Behalter)52: Özellikle
ambalajı tamamlanmış birçok mamulün bir araya getirilerek paket-
lenmesinde evvelce kullanılan tahtadan yapılan büyük sandıkların
yerini bugün alüminyumdan yapılan behâlterler (sandıklar) almış-
tır. Tercih edilip kullanılmasının iktisadî nedenleri olarak; her şey-
den önce çok hafif olduğu53 için taşıma masraflarının çok düşük olu-
şu; yüz kısmının hiçbir şekilde hasara maruz olmayışı; sağlık şart-
larına uygun bulunması; ısı, ışık ve neme karşı mukavim oluşu; de-
polama, yükleme - boşaltma ve taşımada standardizasyona ulaşma,
bu sayede rasyonellik tedbirlerini uygulamayı mümkün kılması zik-
redilebilir.

öte yandan self-servis mağazalarında mamullerin mağaza içinde
taşınmasında da alüminyum behalter tipi arabalardan yararlanılmak-
tadır. Alman Demiryolları İşletmesi 1968'den beri yepyeni bir be-
halter sistemi (Collico-System) geliştirerek, müşterilerine kiralamak
suretiyle, ambalajlanan mamullerin tüketicinin eline sağlam olarak
geçmesine yardım etmektedir5*.

m. Diğer kullanım alanüarı: Alüminyumun şimdiye kadar an-
latılan özellikleri nedeniyle, detaylı olarak ele alman kullanım alan-
ları dışında kalan şu sahalarda da kullanıldığı görülmektedir:

f52) Aluminlum-Zentrale: Behalter aus Aluminium, Düsseldorf, Broşür,
passim.

(53) Kamper, P.: "Lager- und Transportbehaltnisse aus Aluminium", in.
Neue Verpackung, 1962, Heft 12, s. 675.

(541 DB: Kleincontainer und Collico, isimli broşür.
örneğin boyutları 600x400x300 mm ve kendi ağırlığı 12 kg ve iç hacmi
72 litre olan alüminyumdan yapılan Collico 150 kg yük alabilmekte ve
Alman Devlet Demiryollarından ayda 5.25 DM ödenmek suretiyle ki-
ralanabilmektedir.
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İlâç sanayiinde, tabletlerin ve toz halindeki ilâçlarla, çeşitli
merhemlerin ve kan plasmalarmın ambalajında; kimya sanayiinde,
lâklar, boyalar, bitki koruma ilâçları ile madenî yağlar ve kremlerin
ambalajında; nihayet gıda sanayiinde bitkisel yağlar, hazır pişmiş
çorbalar, baharatlar ve şekerli mamullerin ambalajında alüminyum-
dan yapılan malzemelerden yararlanılmaktadır.

E — Ambalaj malzemesi olarak plâstik:

Ambalajlamayı teşvik eden unsurları incelerken tüketiciye gös-
terişli, rahat ve kullanışlı ambalajlar içersinde55 sürümü fazla olan
yeni mamuller arzedilmekte olduğuna değinmiştik, işte bu yeni am-
balaj imkânlarmı bahşeden, yeni ambalaj malzemesinin adı Kunsts-
toff, sun'î malzeme, plâstiktir. Bugün ambalaj sanayiinde plâstiğin
hızlı bir gelişim kaydettiği görülmekte ve ilerde de hâkim olacağı
iddia edilmektedir50.

Başlıca polyâthylen (polietilen PE), polypropylen (polipropilen
PP) ve polyvinylchlorid (polivinil klorür PVC) plâstik nevilerini
içine alan bu yeni ambalaj malzemesinin BRD'deki toplam ambalaj
malzemesi istihsali içindeki yerini ve artış trendini aşağıdaki tablo
göstermektedir57:

Yıllar

1966

1967

1968
1969

Toplam amb.
malz. istihsali
(Milyon DM)

8.463

8.329

8.914

10.240

Art»;
%'si

4.0

—1.5

7.0

14.9

Plâstiğin
istihsal değeri
(Milyon DM)

1377
1541

1828

2267

Artış
%'si

9

12

19

24

Plâstiğin toplam
amb. malzemesi

içindeki payı

16

1»

20
22

Evvelce s. 100'deki tablodan relâtif olarak en fazla artış kay-
deden (10 yıllık dönem içinde) ambalaj malzemesinin plâstik olduğu
(%835 civarında) görülmekteydi. Artık tekstilden ambalaj yapılma-

(55) Supra, s. 9.
(56) Cf. Jaxtheimer, W.: "Die Bedeutung der Kunststoffe in der Verpackung",

passim.
Cf. Reinsch, H. H.: "Fortschrittstendenzen in der Verpackungslndustrie",
in. Markenartikel, 1967, Heft 11, s. 597.
Wegner, H. J.: op. cit., s. 110.

(57) Rocksien, P.: op. cit., s. 1431.
Medeyros/Koppelmann, op. cit., s. 14.
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dığı; tahtadan ambalajda da her geçen gün gerileme görüldüğü
ve bu nedenle ele alınmadığına değinmiştik*8.

Plâstiğin bu derece ilerleme kaydetmesinin nedenlerini evvelce
ambalajın fonksiyonlan bahsindeki sıraya göre ve bu fonksiyonları
yerine getirip getirmediğine bakarak değerlemek mümkündür89.

1. Genel esaslar: Plâstiğin koruma fonksiyonunu, diğer bir ifa-
de ile iç ve dış tesirlerden mamulü korumasını incelerken herşeyden
önce plâstik çeşitlerinin ve kullamlabilirlilik durumlarının iyice araş-
tırılması gerekir, özellikle gıda maddelerinin ambalajında plâstiğin
kullanılmasında şu iki hususa dikkat edilmelidir60:

a. Kullanılacak plâstik çeşidi Federal Almanya Sağlık Bakan-
lığının tesbit ettiği isterlere uygun olmalı;

b. Mamulün kokusuna ve lezzetine tesir etmemelidir. Bu ne-
denle sıcak ve ekşili mamullerin ambalajında, örneğin konserve sa-
nayiinde plâstik henüz kullanılmamaktadır61.

(58)

(59)
(60)

• Thirf n 14 "Rıı iddianın doğruluğunu Batı
gelişmeleri gösteren aşağıdaki tablo da
Ambalaj malzemesi nev'i

Kâğıt ve karton

Metal
(Alüminyum + Teneke)

Plâstik

Cam ve seramik
Tahta
Tekstil
îbid, s. 20-34.

1965

%48.5

%22.8

%15.1

% 8.9
% 3.6
% 0.5

: Îbid. s. 301-303.

1966

%48.5

%22.8

%15.8

% 9.0
% 3.2
% 0.4

. Almanya'daki (BRD)
ortaya koymaktadır:

1967

%47.5

%22.5

%17.5

% 8.7
% 2.9
% 0.4

Açıklama

Hafif azalma var. Fa-
kat klâsik amb. mal-
zemesi olarak en ö
nemlisidir.
özellikle alüminyum
hızlı bir gelişim için-
dedir.
1968'de %20; 1969'da
%22 olup hızlı bir ar
tış kaydediyor.

Cf. Supra, Ambalajlamada hukukî mevzuatın yeri bahsi...
Ketzler, B. E.: "Die Packstoffe der Lebensmittelverpackung. Ergebnisse
im deutschen Lebensmitteleinzelhandel mit Selbstbedinung", in. Verpac-
kungs-Rundschau, 1967, s. 65 vd.
Cf. BASF, Ludwigshafen a. Rhein: Stryropor-Verpackungsbrevier, s. 67'-
den "43-Mitteilung, Bundesgesundheitsblatt, 1968, Nr. 11, Seite 24"de han-
gi plâstik nevilerinin gıda maddeleri ambalajında kullanılabileceği gös-
terilmektedir.

(61) Supra, s. 49-54. .
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Plâstiğe istenilen şeklin verilebilmesi özelliği nedeniyle depolan-
maya en elverişli yeni ambalaj şekillerinin yaratılabilmesi onun bir
avantajı olarak ele alınabilir. Öte yandan çeşitli plâstiklerden yapı-
lan ince levhalar*2 (kâğıt benzeri plâstik olarak literatüre geçmiş
olan) ve bantlar yardımıyle birçok küçük porsion tipi ambalajların
birleştirilerek*3, büyük, gönderme ve depolamada yerden tasarruf
sağlıyan ambalaj tipleri yaratılabilmektedir. Diğer yandan ince plâs-
tik levhalar (naylon kâğıtlar), depolanma sırasında mamullerin ve
ambalajlrm tozlanmasını, kirlenmesini ve içine kimyevî tesirlerin
girmesini de önlemektedir64.

Ambalajın taşıma fonksiyonunu yerine getirebilmesi bir yan-
dan ambalaj malzemesinin işlenmesi ve dolayısıyle istenilen şeklin
verilerek yerden tasarruf sağlamasına; diğer yandan da malzemenin
ve ambalajın ağırlığına bağlı olduğu belirtilmişti. Bugünkü ambalaj
tekniği, plâstiğin bu özelliklere sahip olduğunu, diğer bir ifade ile
çok çeşitli plâstiğin mevcut olduğunu ve bunlara istenilen çok çe-
şitli şekillerin verilebileceğini ve çok hafif olduğunu ortaya koy-
maktadır65. Bu özelliklere, örneğin şekil verebilme elastikiyetine
klâsik ambalaj malzemelerinde rastlamlmamaktadır. Ayrıca plâstik-
ten ambalajda taşıma esnasında kırılma, bozulma ve deforme olma
oranı da hemen hemen sıfıra yakındır.

Plâstiğin tercih edilme sebeplerinden biri olan hafif olması-
na örnek olarak 1 litre hacmindeki şişenin farklı ambalaj malzeme-
lerinden yapılmasını verebiliriz66:

1 litrelik şişe sert PVC'den yapılırsa ağırlığı 55 gr;
1 " " yumuşak PE'den yapılırsa " 61 gr;
1 " " normal camdan yapılırsa " 700 gr.

(62) Hrgb: Giesen, K.: Kunststoff-Folien in der Verpackung, Essen, 1967, passim.
Cf. Hermann, O.: "Eigenschaften und Anwendung der wichtigsten Ver-
packungsfolien aus Kunststoffen", in. Packstoffe und Verpackungen,
Frankfurt, Baden-Baden, 1959, s. 22-28.
Cf. Mrasek, J.: österreichischer Verpackungskatalog, 2 Aufl. Wien, 1967,
s. 253.

(63) Kaile, A. G.: Wirtschaftlich Verpacken mit Kaile Schrumpffolie isimli
broşür, passim.
Cf. Folienfabrik Forchheim GmbH: Forchheimer Folien, isimli broşür.

(64) Yukarda zikredilen 2 broşür.
(65) Raku Kunststoff-Verpackungswerke GmbH: Raku meisterliche Plastik-

flaschen, broşüründen sayısız örnekler görülebilir.
(66) Cf. Hoechst AG: "Verpackung und Transport", op. cit, s. 33'te çeşitli

hacimlerdeki plâstikten yapılmış çeşitli ambalaj şekillerinin ağırlıkları
tablo halinde verilmekte ve diğer ambalaj malzemelerinden yapılanlara
kıyasla çok hafif olduğu açıkça gösterilmektedir.
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Ayrıca sanayi mamullerinin taşınmasında koruyucu ve besleyici
ambalaj malzemesi olarak evvelce kullanılan ot, saman ve tekstil
malzemelerinin yerini yine bir plâstik nev'i olan Schaumstoff (Poli-
stren) almıştır67.

Ambalajın aslî fonksiyonları olan koruma, depolama ve taşıma
yanında satışı teşvik ve artırma ile tüketiciye kullanım kolaylıkları
sağlama fonksiyonları açısından plâstik ele alındığı takdirde ne gi-
bi özellikler arzettiğini şu şekilde özetlemek mümkündür:

a. Zamammızdaki self-servis mağazalarının gelişmesi mamul
satışında rasyonelliği sağlamakta ve alıcıların bekleme, satıcıların
hizmet sürelerini kısaltmaktadır. Bu sayede satış alanmdan ve vit-
rin ile dolap ve raflardan âzami yararlanılmaktadır. Mağazada ma-
mullerin satışa hazır hale getirilmesinde yapılan bu ön ambalajın
kullanım alanına taze et ve taze sebze ve meyvelerin plâstikten ta-
baklar (altlıklar) içinde ve üzerlerinin yine plâstikten ince levhalar
(jelatin) ile örtülerek arzedilmesi örnek olarak gösterilebilir*8.

Satışın rasyonelleştirilmesinde içini gösteren parlak plâstik lev-
haların69 (Klarsichtverpackungsmaterial) kullanılması önemli rol oy-
namıştır. Öte yandan "bir defa kullanılıp atılan ambalaj"ların kulla-
nılmasının™ artması da ucuz, fakat istenilen şekillerin verilebileceği
ambalaj malzemelerinin kullanılmasını zaruri kılmıştır. Plâstik, işte
bütün bu hususiyetleri bünyesinde toplamaktadır71.

Yukarıda belirtildiği gibi plâstiğe istenilen şeklin verilebilir ol-
ması sayesinde tüketicilerin arzu ettiği şekillerin piyasa araştırma-
ları ile tesbit edilmesi halinde, yeni satış imkânlarının yaratılması

(67) Schaumstoff (Polistren, köpük)'un ambalaj malzemesi olarak kullanım
alanlarını resimlerle görmek için bkz:
BASF: Styropor - Verpackungsbrevier, op. cit., s. 37-65.
Infra, ekteki resimler...

(68) BASF: "Kunststoffe in der Anwendung" isimli broşür.
(69) Selofanın ilk çıktığı zaman Almanya'da yapılan reklâmı bunu çok iyi

ifade etmektedir.
"Cellophan zeigt, was es schützt
Cellophan schützt, was es zeigt".
Cf. Kaile A. G.: Cellophan. Erfindung und Wetterfolg, Wiesbaden, 1956,
passim.

(70) Hoechst AG: "Verpackung und Transport", op. cit., s. 7.
(71) Plâstiğin hafif, sadmelere mukavim oluşu ve yukarda sıralanan diğer avan-

tajları yanında gazlara ve buhara karşı mukavim olmayışı ve içine ko-
nan bazı mamullerin kokusunu ve lezzetini bozması, bu malzemenin cam
ve teneke ile alüminyuma nazaran dezavantajını teşkil etmektedir. Ayrıca
tüketicinin, plâstikten yapılan şişe ve kavanozlara camdan yapılana na-
zaran daha az bir değer atfettiği de bilinmektedir...
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mümkündür ve kanımızca plâstikten ambalajların süratle artma-
sında bunun rolü oldukça fazladır.

Nihayet reklâm vasıtası olarak renk ve baskı konusunda da
plâstik çok elverişli görülmektedir. Özellikle plâstikten yapılan ve
firma isimleri ile reklâmlarını havi el çantaları (file yerine geçmek-
tedir) ile kosmetik sanayiindeki çeşitli plâstik şişeler üzerine baskı
tekniklerinin yardımıyle72 çok güzel renk ve yazılar yapılabilmekte
ve bu sayede ambalaj kendisinden beklenilen reklâm fonksiyonunu
yerine getirmiş olmaktadır.

b. Kullanıma uygunluk konusunu incelerken şu noktalar gözö-
nünde bulundurulmalıdır: Hangi tip mamullerin plâstik içinde am-
balajlanabileceği araştırılacak ilk husustur. Örneğin konserve ma-
mullerinin plâstik kutularda ambalajlanması uygun değildir. Am-
balajı yapılacak mamulün katı, sıvı, yarı sıvı veya gaz oluşuna göre
farklı ambalaj şekillerinin seçileceği de aşikârdır.

Diğer ambalaj malzemelerinden yapılan ambalajlarda olduğu gi-
bi plâstikten ambalajlarda da ambalajın açılması ve boşaltılmasında
bazı yardımcı vasıtalara, örneğin pipet, ventil gibi, ihtiyaç vardır.
Öte yandan plâstikten yapılan ambalajların sekonder kullanım ala-
nının hemen hemen olmaması nedeniyle ortaya çıkan dezavantajına
karşılık, boşalan ambalajın çevre sağlığını tehdit etmeden bertaraf
edilebilmesi imkânları bu tip ambalaj malzemesinin önemini artır-
maktadır. Sorunu, çöp, döküntü, boşalan ambalaj ve artıkların ber-
taraf edilmesi açısından ele alınca şu hususları tesbit etmek müm-
kün:

aa. Kullanılan, plâstikten yapılmış ambalaj malzemesinin ber-
taraf edilmesi özellikle ince plâstik levhalar (naylonlar) ve yumuşak
polietilen ile PVC'den yapılan ambalajlarda oldukça kolaydır. Çok
az yer tutar, etrafa koku vs. saçmazlar73.

(72) Raku Kunststoff - Verpackungswerke GmbH:' Raku Report, 1970. Yeni
baskı teknikleri arasında Siebdruck ve Offsetdruck zikredilebilir. Hangi
tip baskı tekniğinin hangi nevi plâstik için uygun olacağı hususunu;
Medeyros/Koppelmann, op. cit., s. 292-295'te tablo halinde vermektedir.
Cf. "Das Bedrucken von Kunststoffverpackungen", in. Neue Verpackung
1970, Heft 5, s. 658 vd.

"VVelches Druckverfahren für welche Verpackung", in. Verpackungs
Rundschau, 1965, Heft 4, s. 362.

(73) Schönfeld, A.: "Kunststof fe fürdie Verpackung des Markenartikels", op.
cit., s. 492.

"... Şimdilik plâstik artıkları birkaç yıl içinde çiirüyüp gitmekte ve top-
lum sağlığına zararlı görülmemekle beraber; kullanımındaki artış nede-
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bb. Ambalaj malzemelerinin bertaraf edilmesinde nihaî çözüm,
yakılmaları olmakla beraber bu yakma işlemi için:

1. Çöplerin birbirinden ayrılması gerekmektedir, ki bu olduk-
ça zordur.

2. Bazı plâstik çeşitleri yüksek yanma derecesi gerektirmekte-
dir. Diğer bazıları ile havada mevcut klor gazı ile birleşerek korro-
ziona yol açmaktadır74.

Herşeye rağmen, çok az yer tuttuğu, çok hafif olduğu ve di-
ğer ambalaj malzemelerine nazaran, örneğin teneke ve alümin-
yuma göre, bertaraf edilme imkânı fazla olduğu için plâstikten am-
balaj tercih edilmekte ve her geçen gün kullanım alanları hızla
artmaktadır.

Prensip itibariyle ambalajlamada kullanılacak yeni plâstik çe-
şitleri beklenmemekle beraber, mevcut plâstik nevilerinin seri istih-
salde kullanılması ve bazı hallerde de yeni kombinasyonlar yolu ile
örneğin selofan ve alüminyum ile beraber76 ya da diğer ambalaj
malzemelerini tamamlayıcı olarak, örneğin cam ve tenekeden am-
balajlara kapak olarak, kullanımının genişlemesi beklenmektedir ve
mümkündür™.

2. Plâstik çeşitleri ve kullanım alanları:
Petrol, kömür ve yer gazının sentezinden elde edilen ve aşağı-

da verilen şemada gösterilen plâstik çeşitlerinin hangi mamullerin
ambalajında nasıl kullanılacağını kısaca şu şekilde özetlemek müm-
kündür77 :

a. Polyathylen (PE = Polietilen): Ambalajlamada en fazla
kullanılan plâstik çeşitlerinden biri olan polietilen, çeşitli şekillerde
işleme tâbi tutulabilmekte (höher öder niederer Dichte) ve şu avan-
tajları haiz bulunmaktadır: Çok hafiftir, kolayca eğilebilir, pratik

niyle günün birinde çöp yığanları içinde kahnabilecegi ve bu nedenle za-
rarsız yakma tekniklerinin bulunması gerektiğine..." işaret edilmektedir.

(74) "ist der PVC - Anteil bei der Müllverbrennung umweltschâdigend?", op.
cit, s. 1481.
Hrsgb: Verband Kunststofferzeugende Industrie e.V.: "Kunststoffe in der
Abfallbeseitigung", Frankfurt (Broşür).
Cf. Hoechst AG.: Verpackung und Transport, op. cit., s. 8-10.
Cf. Rasch, R.: "Müllverbrennung und Kunststoffverpackung", in. Ver-
packungs - Rundschau, 1968, s. 70-72. *

(75) Infra, s. 137'deki tablo...
(76) Müller, G.: op. cit, s. 6.
(77) Woticky, W.: "Kunststoffe - Rohstoffe für moderne Verpackungen", in.

Informatlonsdienst A.P.V. 1969, Heft 4. s. 198-210.
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Ambalajlamada çok kullanılan plâstik çeşitlerinin topluca
gösterilmesi*:

PETROL, KÖMÜR,YEP GAZI

Pbtivinil klörür Athylen
(etilen)

Yumuşak PVC Sert PVC

Propylen

Sert polietilen
PE

Yumuşak
PE

Polypropylen
PP

Polystren
PS

Tereph talsivre
Glycol

Diamin
Dicorbons'aure

Polyamid

(*) Bu tablo aşağıdaki kaynaklardan yararlanılarak düzenlenmiştir:
Kaile AG: Wiesbaden, Kaile Folien. Welche? Wie? Wofür? s. 7-8.
Cf. Medeyros/Koppelmann: op. cit, 36-37.
Cf. Yukarda yer alan plâstik çeşitlerinin fizikî ve kimyevî özelliklerini
genel olarak ve toplu bir şekilde,
Cf. Stoeckhert, K.: Die Kunststoffpackung, Berlin, 1952, s. 80'deki tab-
lodan görmek mümkündür.
Cf. Hermann, O.: "Eigenschaften und Anwendung der wichtigsten Ver-
packungsfolien aus Kunststoffen", op. cit., s. 22-27.
Cf. Hoechst, AG: Verpackung und Transport, op. cit., 10.
önemli plâstik çeşitleri ve dünya istihsal seviyesi hakkında bkz:
Eren-îçel: "Türkiye'de Petrokimya Sanayii", op. cit., s. 54-56.
Cf. Binder, G.: "Physikalische und chemische Eigenschaften von Pack-
mitteln aus Kunststoff", in. Verpackungs-Magazin 1967, s. 32 vd.
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olarak kırılması söz konusu değil, birçok kimyevî tesirlere muka-
vim, arzuya göre şekil ve renk verilebilir... Polietilenden ambalaj,
mamulün suyunu kaybetmesine, içine su girmesine; toz, toprak gi-
rerek kirlenmesine, bakterilere ve hemen her türlü mantarlara ve
ışık nedeniyle renginin kaybolmasına karşı korur.

Polietilenin pratikte kullanılışı kendisini; 1. çok ince kâğıt ha-
line getirilmiş naylon ambalaj malzemeleri (folie) ve 2. şişe, kova,
damacana vs. yapımında kullanılan plâstik şeklinde gösterir. Aşa-
ğıdaki iki tabloda polietilenin hangi mamullerin ambalajında ve ne
şekilde kullanıldığı aşağıdaki tablolarda topluca verilmeye çalışılmış-
tır».

b. Polypropylen (PP): Ticari hayattaki adı Trespaphan veya
Hostalen79 olan bu plâstik çeşidi, cam berraklığında parlak, sert,
özellikle ısıya karşı mukavim, —50°C'ye kadar içindeki mamulü çok
iyi koruduğundan soğuk hava tesislerinde saklanması zaruri olan
mamullerin ambalajında başarıyle kullanılmaktadır. Bu kullanım
imkân ve alanlarından bazılarını şu şekilde özetlemek mümkündür80:

— Neme karşı hassas ve uzun süre saklanması gereken ekmek
ve undan yapılan mamullerin ambalajında,

— Makarna ve makarnadan yapılan mamullerin ambalajında,
— Yine plâstikten altlıklara (tabaklara) konulan taze meyve

ve sebzelerin üzerini örtmede,

— Lezzetini daha iyi muhafaza etmesi için sucuk, kalık ve etin
kâğıttan sonra ikinci defa sarılmasında, kullanılmaktadır.

c. Polivinilklorür (Polyvinychlorid = PVC) 30 yıldan beri ge-
liştirilerek bugünkü olgunluk seviyesine erişen bu plâstik nev'inin

(78) Tablolar aşağıdaki kaynaklardan derlenmişlerdir:

—'Kaile AG: Welche? Wie? Wofür?, op. cit., s. 12-29.

— Hoechst AG: Verpackung und Transport, op. cit., s. 87-102.

— Walsrode AG: Walsroder Folien in der Molkerei - Praxis, Broşür,

passim.

— Forchheimer Folien: Bedruckte plastotrans Folien. Hochdruck - Polyâ-

thylen, Broşür, passim.

— Hinsken, H.: "Kunststoff - Verbundfolien", in. TARA, 1971, Heft 1,

s. 25 vd. Kullanılan toplam plâstiklerin %20'si polietilen; %20'si poli-

vinilklorür; </c10'u polistrol; «/,10'u da polistrenden meydana geldik-

leri için bu tiplere ağırlık verilmiştir.

— Cf. Malitz, H.: "Die Verpackungs - Situation in Deutschland", in. Neue

Verpackung, 1960, Heft 4, s. 330 vd.

(79) Hoechst AG: Verpackung und Transport, op. cit., s. 11-13 ve 37.

(80) Medeyros/Koppelmann, op. cit., s. 70
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Ambalajlanacak
mamul grupları

Yumuşak, normal
polietilen

Çok inceltilmiş
polietilen

Sert (Niederdrack)
polietilen

Taze et ve balık
Et ve balık mamulleri

Et ve balığın perakende
satışlarda sarıldığı ince
levhalar

Kutuya konmuş etin ü-
zerini örtmede
Buzdolabın 1a saklanan
etin örtülmesi

Et ve balık amb. altlık,
tabak olarak

Taze sebze ve meyveler
ile baklagiller grubu

Sebze ve meyve, patates
ve baklagiller için torba
olarak

Sebze ve meyvelerin ü-
zerini örtmede ince lev-
halar

Patates ve fındığın kon-
duğu küçük paket tor-
balar

Pirinç, makarna ve un-
dan yapılan mamuller

Ekmek ve kuru pas-
tanın sarılması
Makarna ve un torbaları

Kesilmiş ekmeklerin sa-
rıldığı ince jelatin cins-
leri

Pirincin paketlenmesin-
de torba olarak

Tekstil ve giyim eşyaları İç çamaşırlar, çoraplar, ya-
tak, yorgan ve masa örtü-
lerinin sarılmasında naylon
torba

Kimya ve teknik eşyalar Kimyevî ilâçların konduğu
küçük çuvalvâri torbalar,
Çiçek saksıları

Azot gübrelerinin konduğu
torbalar (20 kg'hk)

Büro malzemeleri Plâk ve oyuncakların sarıl-
ması ve kutu yapımı

Takvim dergi ve kitap ile
filmlerin sarıldığı ince je-
latin tipi naylonlar



Ambalajı yapı-
lacak mamul
grupları
Fit ve balık
mamulleri

Taze sebze ve
meyveler, pata-
tes ve bakla-
giller

Süt, süt mamul-
leri, yumurta

Diğer gıda ma-
mulleri

Kimyevî ma-
muller

İlâç sanayii,
kosmetik ma-
mulleri

Tüp
Şişe
Kutu

Pastörize edilmiş süt şi-
keleri, yoğurt Becher
(kutuları)

Tuz ve şeker paketleri
Meyve suyu şişeleri

Şişeler: Temizlik sıvıları
Tüpler: El yıkama los-
yonları
Kutular: Madenî yağlar
Şişeler: Bitki koruma
lan

Tüp ve şişeler: Saç
bakım vasıtaları
Draje ve tabletler için
kutular
Güneş yağı, banyo
levazımatı için tüp ve
şişeler

Balon
Kova
Bidon

-

sat kovalan

Bal kovalan

Çamaşır ve temizlik
tozları bidonları
Benzin ve bitki koru-
ma ilâç bidonları

Geniş ağızlı kova-
lar,
Sıvı ilâç ve kosmetik
hammaddeleri için ge-
niş ağızlı kovalar

Sandık
Kasa
Küfe
Taze balıkların
konduğu kasa-
cıklar

Yaş sebze ve
meyvelerin ta-
şınmasında
kul. kasalar

Süt, peynir,
yoğurt, tereya-
ğı kasaları '

Bira ve şarap
kasaları

Fıçı
Damacana

Çorba, şarap,
bira damaca-
naları

Boya-lâklar
Kimyevî çö-
zümler fıçı-
ları

File

Sucukların sa-
rıldığı fileler

Elma, armut,
limon, fındık,
soğar fileleri



evvelce verilen genel şemadan da görüldüğü gibi yumuşak PVC ve
sert PVC olmak üzere iki çeşidi mevcuttursı:

1. Sert PVC: 0.6 ilâ 0.8 mm kalınlığında olan bu plâstik çeşi-
dinin özellikleri:

— Cam gibi parlak, şeffaf,
— Üzerine kolayca etiket yapıştırılabilir, •
— Katiyen su geçirmez,
— Yağlara karşı nötr olup, yağları da geçirmez,
— Gaz ve buhara karşı mukavim, bu özelliği dolayısıyle de için-

deki mamulün koku ve lezzetini çok iyi muhafaza eders-,
— Ultraviole und infraror ışınlara karşı içindeki mamulü çok

iyi koruduğundan özellikle gıda maddeleri ambalajında başarıyle
kullanılmakta ve kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Kul-
lanım alanlarına ait birkaç örnek kanımızca yeterlidir:

aa. Tereyağı, margarin ve diğer süt mamullerinin konduğu
kutu ve bardaklar (Becher);

bb. Sardalya ve diğer balık çeşitlerinin konduğu altlıklar (ta-
baklar) ;

cc. Bisküvi, pasta gibi mamullerin ambalajlanmasında örtü
ve muhafaza amacına matuf kutu ve kapaklar83;

dd. Küçük el aletleri, örneğin tornavida, tarak, pense, çeşitli
iğneler ve çocuk oyuncakları81 ile gözlüklerin sarılmasında ya ince
kâğıt şeklinde ya da kutu şeklinde plâstik olarak ve nihayet;

ee. Çeşitli tablet ve drajelerin ambalajında sert PVC'den ya-
pılan ince kâğıt halindeki plâstikler kullanılmaktadır.

öte yandan sert PVC sadece ince kâğıt haline getirilmiş lev-
halar halinde değil, aynı zamanda şişe, kutu (dose) olarak da amba-
lajlamada kullanılmaktadır. Örneğin:

(81) : îbid, s. 74-86.
Cf. Hoechst AG: Kunststoffe Hoechst, Übersicht (Broşür), Frankfurt,
1970, s. 54-61.

(82) Bütün bu özellikleri yanında fazla soğuk ve sıcağa mukavim olmayışı
gibi bir dezavantajı da bünyesinde taşıdığını hatırlatmak gereklidir.

(83) Cf. Dickhâuser, K.: "PVC-Packungen für Gebâck und Süsswaren", in.
Verpackungs - Rundschau, 1970, Heft 5, s. 702-708.

(84) Çocuk oyuncakları; özellikle oyuncak bebeklerin naylon kutular içinde ve
hediyelik paketler halinde ambalajlanması, satışın artırılmasında önemli
bir faktör olarak görülmektedir.
Cf. Kaile Tips, Broşür, s. 15'teki resimler. - \
Infra, ekteki resimler. .
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aa. Çeşitli sıvıların bira, şarap, meyve suları ile sirke ve sıvı
yağların ambalajında kullanılan plâstik şişeler83;

bb. Suda çözülmeye hazır ve pulver (toz) şeklinde olan kah-
ve, çay, süttozu, çocuk mamaları ve bazı hazır çorbaların konduğu
kutular;

cc. Güneş kremleri, banyo suları ve diğer sıvı kosmetik ma-
mullerinin konduğu plâstik şişeler;

dd. Saç ve vücut bakımında kullanılan çeşitli mamullerin am-
balajında yararlanılan plâstik tüpler;

ee. Ev temizliğinde kullanılan çeşitli çamaşır su ve diğer sı-
vıların ambalajlandığı şişe ve kutular;

ff. Dikiş makinası ve otomobil bakım vasıtaları (yağlar, lâk-
lar ve boyalar gibi) nın konduğu kutu ve şişeler ile nihayet;

gg. Ecza ve kimya sanayiinde şurup şişeleri; tabletlerin kon-
duğu plâstik şişe ve kutular şeklinde kullanılmakta olduğu görül-
mektedir.

2. Yumuşak PVC: Çeşitli kimyevî özellikleri nedeniyle yumu-
şak PVC'nin gıda maddelerinin ambalajında kullanılıp kullanılmama-
sı konusundaki tartışmalar henüz bir sonuca bağlanmadığı için bu-
günkü kullanım alanlarım şu şekilde özetlemek mümkündür:

aa. Kosmetik sanayii mamulleri için çeşitli tüpler (saç ve yüz
krem ve sütleri ile saç yıkama vasıtalarının konduğu tüpler)86;

bb. Sabun, el yıkama ve mobilya temizleme vasıtalarının am-
balajlandığı tüpler ile ayakkabı kremleri ve çeşitli yağlı boyaların
konduğu tüpler;

cc. Motor ve makina yağlarının konduğu koValar;
dd. Paslanmaya karşı sıvı mamuller ile bitki koruma ilâçları-

nın ambalajında teneke ve kova şeklindeki plâstikler olarak kulla-
nılmaktadır. Yumuşak PVC'nin yeni bir türü özellikle tekstil ma-
mulleri ambalajında örneğin gömleklerin sarılmasında ince plâstik-
ler şeklinde kullanılmaya başlanmıştır.

d. PS - Schaumstoff (Poltetren, Köpük): Her geçen gün öne-
mi gittikçe artan ve özellikle kırılması kolay ve hassas olan mamûl-

(85) Plâstik şişelerin diğer kullanım alanları için bkz:
Raku Kunststoff - Verpackungswerke GmbH: "1000 Möglichkeiten bel
der Gestaltung von Plastikflaschen" adlı broşür.

(86) Cf. Plastik - Tuben, AVI-GmbH. firmasının broşüründeki resimler.
Medeyros/Koppelmann, op. cit, s. 198-200.
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lerin ambalajlanmasında evvelce kullanılan ot, saman, tahta ve kâ-
ğıdın yerini alan bir plâstik nev'i olan Schaumstoff'danST da bahset-
mek yerinde olur. Schaumstoff bir yandan relâtif olarak ucuz iken;
diğer yandan da teknolojik birtakım özelliklere sahip olması nede-
niyle88 tercih edilmektedir. İçi hava ile doldurulmuş çok hafif; ay-
nı zamanda kırılmaz, esnek ve gösterişli bir plâstik çeşidi olan
Schaumstoff'un besleyici yastık veya kasa ve sandık olarak kulla-
nıldığı alanları şu şekilde özetlemek mümkündür89:

aa. Kırılmaya karşı çok hassas olan tıbbî aletler, ölçü aletleri,
terazi ve saatler, fotoğraf ve yazı makinalarının ambalajında bes-
leyici yastık olarak;

bb. Ağır, gönderilme için yapılan ambalajlarda örneğin buz-
dolabı, çamaşır makinası, radyo ve televizyon ambalajında;

cc. Gıda ve içki sanayiinde kırılacak şişe, bardak ve porselen
ambalajında;

dd. Isı değişikliklerine ve taşımaya çok hassas olan gıda mad-
deleri, örneğin taze sebze ve meyve ile balık ambalajında küçük
kasalar olarak;

ee. Hemen her türlü fiatı yüksek hediyelik eşya ambalajında,
Schaumstoff başarıyle kullanılmakta; bir yandan koruma ve hafif
oluşu nedeniyle taşıma fonksiyonunu yerine getirirken; diğer yan-
dan da satışı teşvik ve tüketiciye kullanım kolaylığı sağlama fonksi-
yonunu da yerine getirmektedir.

3. Plâstiğin ambalaj malzemesi olarak kullanılış şekilleri (Am-
balaj çeşitleri):

Plâstikten yapılan ambalaj çeşitleri ve 1969 yılında Batı Al-
manya'daki gelişme seyri ve yönü hakkında bilgi edinmek amacıyle
aşağıdaki tablo düzenlenmiştir90. '

(87) Homann, D.: Kunststoff - Schaumstoff e, München, 1966, s. 37-40.
Kofler, V.: "Verpackungcn aus eingefârbtem Schaumpolystyrol", in. Neue
Verpackung, 1970, Heft 5, s. 653-656.

(88) Schaumstoff (köpük) aynı zamanda bu özellikleri nedeniyle isolation va-
sıtası olarak da kullanılmakta; —200°C ile -f90=C arasındaki ısı deği-
şikliklerine mukavim olduğu için modern inşaatta da yerini almış bulun-
maktadır.

(89) BASF, Ludwigshafen a. Rhpin: Styropor - Verpackungsbrevier, op. cit.,
s. 36-63.

Hoechst, AG: Verpackung und Transport, op. cit., 36 ve Abbildung 44.
Cf. Hrsgb: Hoffmann, J.: Verpackung und Transportschutz technischer
Erzeugnisse, op. cit., s. 111 ve oradaki tablo...

(90) Jaxtheimer: op. cit, s. 607.
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Plâstikten yapılan ambalaj türü
1962'deki

(ton)
— İnce kâğıt halindeki naylonlar

(Verpackungsfolien)
— El çantaları, torbalar vs.

145.166
7.404

1969 yılındaki
Miktar Değeri
(ton) (1.000 DM)

" 450.000,—185.000

32.208 152.669 507.624,—
a) Polietilenden
b) Diğer plâstik türleri

— 2 litreye kadar şişeler 5.996 31.706 185.550,—
a) Polietiienden 27.953
b) Diğer plâstik türleri 3.754 '

— Kutu, küçük sandıkvari ambalajlar 12.416 56.467 281.280,—
(Yoğurt, yağ, dessert kutuları -f
Oyuncak kutuları)

— Fıçı ve bidon ile kasalar 3.303 38.501 195.457,—
— Plâstik tüpler — 3.679 18.418,—
— Diğer plâstik ambalajlar, .

özellikle Schaumstoff — 44.970 268.232,—
— Her çeşit kapak toplamı 6.712 24.573 181.396,—

Yukardaki tablo, s. 121'de verilen rakamları doğrulamakta, 10
milyarlık toplam ambalaj malzemeleri istihsalinin ~2 milyarlık kıs-
mmın (%20) plâstiğe ayrılmış bulunduğunu göstermektedir.

Plâstikten yapılan ambalaj çeşitlerinin bu kadar geniş kullanım
alanı bulmasındaki gelişmeleri kısaca şu şekilde özetlemek müm-
kündür:

a. Özellikle plâstik levhalardan yapılan ve elde gıda madde-
lerini taşımaya yarıyan çanta ve torbaların çok çeşitli şekil ve ka-
litede istihsali, tüketicileri file veya tekstil ya da deriden yapılan
çanta ve sepet taşımak derdinden kurtardığı; aynı zamanda çok
hafif de olduğu için çok ilgi görmüştür.

b. Plâstiğin öteki ambalaj malzemeleri ile iyi kombine edile-
bilmesi kapak olarak onun kullanım alanım artırmıştır. Örneğin
camdan yapılan kavanozların kapakları ile teneke ve alüminyumdan
yapılan aerosol kutularının kapaklarının plâstikten yapılabilmiş ol-
ması bir yandan ambalajı estetik olarak güzelleştirirken; diğer yan-
dan da ucuza mal olmaktadır.

c. İnce kâğıt haline getirilmiş naylon levhalar ve bunlardan
yapılan ambalajlar self-servis mağazalarında bir mamulün satılabil-
Dipnot 90'ın devamı:

Schönfeld, A.: "Kunststoffe für die Verpackung des Markenartikels",
op. cit., s. 492.
Rocksien, P.: "Entwicklung des Kunststoffabsatzes 1969. in der BRD",
in. Neue Verpackung, 1970, Heft 10, s. 1431.
Medeyros/Koppelmann, op. cit., s. 16. .
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mesi için âdeta zaruri bir cüz haline gelmişlerdir. Örneğin taze et,
ekmek vs. ya selofana veya ince plâstiklere sarılarak bir yandan
kimyevî reaksiyonlara karşı korunarak dayanıklılık süreleri artırı-
lırken; diğer yandan da temiz ve insan sağlığına elverişli bir şekilde
tüketiciye arzedilebilmektedir.

d. Tablodan da görüldüğü gibi plâstiğin kullanıldığı diğer bir
alan şişe yapımıdır. 1962'de 6000 ton olan şişe üretimi, 1969'da 5 mis-
li bir artışla 31.706 tona ulaşmıştır. Evvelce de belirtildiği gibi plâs-
tiğe istenilen şeklin kolayca verilebilir olması91; hafif oluşu ve son
yıllardaki "bir defa kullanılıp atılan ambalaja" gitme eğilimi92 ne-
deniyle özellikle çamaşır ve temizlikte kullanılan sıvı ve toz halin-
deki deterjanlar ile kosmetik sanayiinde plâstik şişelerden yararla-
nılmaktadır. Plâstik şişelerin çok kullanıldıkları diğer bir alanın da
süt endüstrisi olduğu unutulmamalıdır93.

Ambalajın reklâm fonksiyonunun özellikle çeşitli baskı teknikleri
ile plâstik şişeler üzerinde en iyi bir şekilde gerçekleştirilebildiğine de-
ğinmiştik.

e. Şişe yapımı ile ilgili olarak bunlarm taşınmasında şimdiye
kadar kullanılan tahtadan yapılan kasalar da yerini plâstik sandık
ve kasalara bırakmıştır. Hafifliği, üstüste kayılabilirliği nedeniyle
taşıma kolaylıkları ve taşıma masraflarının düşüklüğü avantajı ya-

Binder, G.: "Einwegflaschen aus PVC. Teil: I", in. Verpackungs - Runds-

chau, 1968, s. 418-426.
Cf. Raku - Kunststoffwerke'nin çeşitli broşürleri...

(92) Hoechst AG: Verpackung und Transport, op. cit., s. 7-9.

(93) Plâstikten süt şişesi ve yoğurt kutusunun çok kullanılmasının bir nedeni

de makina sanayiindeki gelişmeler sayesinde 1956'da saatte 350 şişe imâl

edilebilirken bugün 4500 - 6000 şişe imalinin mümkün olmasıdır. Yine

1950'de saatte 500 yoğurt tası (kutusu) imâl edilirken bugün Kaile AG.

saatte 40.000 ünite yoğurt kutusu yapabilen dev makinalara sahiptir.

Cf. Verpackungen für Molkereiprodukte isimli BASF broşürü...

Greiner, G.: "Milch in Einweg - Flaschen aus Kunststoff", in. Neue Ver-

packung, 1966, s. 1439.

Holzmann, R.: "Milch in Kunststoff - Flaschen", Sonderdruck Kautex-

Werke, Broşür...

Reinarz, H. J.: "Getrankeflaschen aus Kunststoff für Sportveranstaltungen,

Schulen und Krankenhâuser", in. Neue Verpackung, 1968, Heft 9, s.

1179-1182.

: "Kunststoffverpackungen für die Milchwirtschaft", in. Neue

Verpackung, 1970, Heft 2, s. 122 vd.

Steinberg, G.: "Kunststoff - Verpackungen für Trinknıilch und Trink-

milchprodukte", in. Die Molkerei - Zeitung, 1969, Nr. 25.
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nında; kolayca temizlenebilir olması gibi hijyenik bir karakteri de
olan plâstik kasaların son yıllarda Batı Almanya'da toplam bira ve
şarap naklinde kullanılan yaklaşık 50 milyon kasanın 30 milyonunu
teşkil ederek %60 gibi oldukça yüksek bir orana erişmiş bulunmak-
tadır*4.

f. Tabloda 1962'lerde hiç bilinmezken 1969'da 45.000 ton kul-
lanılan Schaumstoff, kalın fakat hafif; fevkalâde elâstik, hemen he-
men kırılması söz konusu olmayan; çabuk ambalaj yapmayı kolay-
laştıran; nem, ısı ve kimyevî tesirlere karşı mukavim olan 'bu plâs-
tik nev'inin kullanım alanlarını evvelce açıkladığımız için bu açıkla-
ma ile yetinmek istiyoruz95.

Ambalaj sanayiindeki son gelişmeler evvelce de değinildiği gibi
porsion tipi küçük ambalajlara gidişi desteklemektedir. Özellikle
uluslararası seyahatlerin uçak ve gemi ile yapılması ve seyahat es-
nasında yolculara tereyağı, süt, marmelât, tuz, kahve ve et yiyecek-
lerinin küçük plâstikten yapılmış ambalajlar içinde takdim edildiği
bilinen bir gerçektir96.

4. Kombine ambalaj imkânları ve şekilleri:

Direkt olarak plâstikle ilgili olmamakla beraber zamanımızda
ambalaj malzemeleri arasındaki işbirliği sayesinde yeni ambalaj şe-
killeri ve kullanım alanlarının mevcut olduğu gerçeğinden hareket-
le, çalışmanın sonunda selofan ile PVC; selofan ile polietilen ve se-
lofan ile alüminyum, nihayet selofan ile alüminyum ve polietilenin
kombine olarak kullanılmasını aşağıdaki tabloda göstermek müm-
kündür. Böylece ambalajlama teknolojisindeki gelişmeler de belir-
tilmiş olmaktadır97.

(94) Reinarz, H. J.: "Der Kunststoff - Flaschenkasten in der Brauwirtschaft",
in. Neue Verpackung, 1968, Heft 7, s. 930-932.
Hoechst AG: Verpackung und Transport, op. cit, Abb. 40 ve 41.
"... 0,5 litrelik bira şişelerinden 20 adedi bir kasaya yerleştirildiğinde
taşınması çok kolay olmaktadır..."

(95) Batı Almanya'da Bayer AG.'de "Moltopren" adı altında yine içi hava ile
doldurulmuş plâstikten yastıklar imâl etmiş ve tıpkı Schaumstoffun
kullanıldığı alanlarda kullanılmasını sağlamıştır.
Cf. Piechota, H.: "Packgüter mit Moltopren direkt umschâumen", in.
Verpackungs - Rundschau, 1966, Heft 12, s. 1641.

(96) Reinsch, H. H.: op. cit, s. 602.
(97) Aşağıdaki tablo şu kaynaklardan yararlanarak düzenlenmiştir:

— Medeyros/Koppelmann, op. cit., s. 44-50; 151.
— Kaile AG: Tips für die erfolgreihe Verpackung von Brot und Backwaren.
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Buraya kadar teker teker ambalaj malzemelerinin incelenme-
sinden, bazı maddelerin kullanım alanları daralırken; diğer bazıla-
rının önem kazanıp, yeni kullanım imkânlarına kavuştuğunu tesbit
etmiş bulunuyoruz. Bu gelişimde rol oynayan faktörleri kısaca şu
şekilde özetlemek mümkündür98:

1. Yeni ambalaj malzemelerinin teknik bazı üstünlüklere, ör-
neğin daha az kırılma, kolayca şekil verilebilme özelliklerine sahip
olmaları;

2. Yeni ambalaj malzemelerinin daha düşük maliyetle istihsal
edilmesi; örneğin son yıllarda hemen her malzeme fiyatı artış kay-
dettiği halde, plâstik fiyatlarında bir istikrara rastlanmış olması";

3. Yeni ambalaj malzemelerinin genellikle hafif; bu nedenle de
taşıma masraflarında tasarruf sağlamaları (örneğin alüminyumun
kullanılmasını sadece bu faktöre bağlayan sanayiciler vardır);

4. Yeni ambalaj malzemelerinin çeşitlerinin fazla oluşu; örne-
ğin çalışmada gösterildiği gibi, plâstiğin polietilen, PVC ve PP ile
Schaumstoff (köpük) şeklindeki çeşitlerinin kullanım alanını geniş-
lettiği gözönünde tutulmalıdır.

5. Yeni ambalaj malzeme türlerinin ambalajlamada kullanılan
makinalarm teknik özelliklerine daha iyi uymaları100:
Dipnot 97'nin devamı:

— Kaile AG: Kaile Tips. Das Cellophan - Aufreissband, Broşür.

— Kaile AG: Verlângerte Frischaltung, verlângerte Umschlagzelten,

Broşür.

— Dickh&user, K.: "PVC-Packungen für Gebâck und Süsswaren", op.

cit, s. 702-708.

— Hoechst AG: Verpackung und Transport, op. cit., s. 87-102.

— Kaile AG: Wie? Welche? Wofür? adlı broşür.

— Etimex Kunststoffwerke GmbH: Etimex, Folien, Beutel, Flaschen,

Becher aus Kunststoff; Broşür.

Tablonun ortaya koyduğu bir gerçek, çeşitli ambalaj malzemeleri arasın-

da bir rekabetten çok işbirliğinin olduğudur.

(98) Mânnicke, A.: Die Warenverpackung als ein Faktör der betrieblichen

Absatzpolitik, op. cit., s. 33-36.

(99) Reinsch, H. H.: "Fortschrittstendenzen in der Verpackungsindustrie",

op. cit, s. 597.

Cf. içel-Eren: "Türkiye'de Petrokimya Sanayii", Türkiye'de Kimya Sa-

nayii II - Semineri içinde, İstanbul 1970, s. 47-99. Polietilen ve PVC

fiyatlarında hiç olmazsa bir istikrar olduğunu ifade ediyorlar.

(100) "Packstoffe, Packmittel, Hilfsmittel und Verpackungsmaschinen", in.

Neue Verpackung, 1970, Heft 7, s. 852-858.

Plâstiğin bu açıdan özellikle üzerine yapılacak baskı imkânları ve eti-

ketleme, ölçme ve kalite kontrolü kolaylıkları olduğu belirtilmektedir.

Cf. "Moderne Packstoffprüfung für modernes Verpacken", in. Packung

und Transport, 1970, Heft 6, s. 297.
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6. Son yıllarda kullanım kolaylığı ve iktisadîliği nedeniyle ter-
cih edilen "bir defa kullanılıp atılan ambalajlamanın" önem kazan-
ması; örneğin camdan şişe ile teneke kutu ve plâstik kutunun atıhp,
bertaraf edilmesi sorunlarının farklı olduğu gösterilmiştir.

7. Ambalajın tüketicilere tesirinin ve self-servis sistemi saye-
sinde gösterişli ambalajların öneminin artması, bunu gerçekleştire-
cek ambalaj malzemelerinin bulunması gayretlerini artırmıştır.

işte bütün bu faktörleri bünyesinde toplayan ve kullanımı her
geçen gün hızla artan plâstiği, zamanımız ambalaj malzemesi ola-
rak adlandırmak herhalde haksız bir değer yargısı olmasa gerektir.
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ÖZET VE SONUÇ

Ambalaj sorunlarının ele alındığı bu çalışmada, ambalajın iş-
letmelerin teknik bir fonksiyonu olmadığı; bir yandan işletmelerin
amacı olan satışı (sürümü) ve dolayısiyle kârlılıklarını artıran bir
faktör, öte yandan da millî ekonomide mevcut kıt iktisadî kaynak-
ların rasyonel kullanılmasını sağlıyarak; tüketici ihtiyaçlarının en
iyi şekilde karşılanmasını sağlıyan önemli iktisadî bir fonksiyona sa-
hip olduğu ortaya konmuştur.

"Bir mamulün, yüklenmesi, taşınması ve muhafazası ile satışa
arzedilmesinde kullanılan ve içinde bulundurduğu mamulü saran
şey veya kab" olarak tanımlanan ambalajın çeşitli tasniflerini ele
almak mümkün olmakla beraber, ambalajlamada kullanılan malze-
melerin cinsine göre yapılan ambalaj şekilleri ele alınıp incelemeye
tâbi tutulmuştur.

Ambalajın ve ambalajcılığın gelişmesinin nedenleri arasında
self-servis sisteminin gelişmesi, tüketicilerin gelirlerindeki ve satm-
alma adetlerindeki değişmeler ile kadının iş hayatına girmesi ve za-
manın önem kazanması gibi faktörler Batı Avrupa'daki gelişme-
lere paralel şekilde ele alınmıştır.

Ambalajın millî ekonomi açısından arzettiği önemi ifade eden
grafiklerin ortaya koyduğu gerçeği, gayrisâfi millî hâsıla (GSMH)
ile ambalaj sanayii üretimi arasındaki ilişkilerden görmek mümkün-
dür. Belirli sanayileşme seviyesinde, ambalajın önemi ve ambalaj
sanayiinin yeri rakamlarla ortaya konmuş bulunmaktadır.

Sürüm vasıtası olarak ve işletme açısından ambalajın önemi
üçüncü bölümde ele alınmış olup; tüketicide satmalma arzusu uyan-
dıran çeşitli sürüm vasıtaları (reklâm ve fiyat politikası vs.) içinde
ambalajın yeri ve önemi belirtilmeye çalışılmıştır.

Ambalajın fonksiyonlarına ayrılan dördüncü bölümde, ambala-
jın koruma, depolama, taşıma, kantite ve reklâm yapma fonksiyon-
ları ele alınmış; her bir malzemeden yapılan ambalajda bu fonksi-
yonların yerine getirilip getirilememesi imkân ve sınırları araştırıl-
mıştır, örneğin günümüzde kullanım alanı hızla artan plâstikten am-
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balajların depolama, taşıma ve reklâm fonksiyonlarını çok iyi bir
şekilde yerine getirirken; bazı mamullerin kalitelerini koruma fonk-
siyonunu (meselâ sıcak ve ekşili konserve mamullerinin ambalajı
plâstik kutular içinde mümkün değildir), yerine getiremediği tes-
bit edilmiştir.

Beşinci bölümle birlikte ambalajlamada genel ilkelere yer veri-
len çalışmada sonuç olarak; ambalajın şeklinin ve büyüklüğünün iş-
letme akışında dar boğaz meydana getirmemesi; ambalajın satışı
ve tüketimi kolaylaştıracak şekilde yapılması; ambalajlama ala-
nındaki teknolojik ve iktisadî gelişmelerin takip edilmesi gerektiği
şeklindeki ilkelere uyulmasının başarılı bir ambalajlama için gerekli
olduğu hususları tesbit edilmiştir.

Öte yandan başarılı bir ambalajlamada malzeme seçimi ile bu
seçimde rol oynayan iktisadî faktörler, örneğin kullanılacak mal-
zemenin ağırlığı, işleme ve şekil verme masrafları gibi unsurlar in-
celenmiş; bunlarla birlikte ambalajın şeklinin tüketiciyi etkileyici
ve seçilen şeklin mamulü koruyucu, depolama ve taşımada kolaylık
ve tasarruf sağlayıcı olması için alınabilecek tedbirlere de yer ve-
rilmiştir.

Özellikle zamanımızda tüketiciye hitap eden mamullerin pazar-
la nmasında ambalajın tüketici üzerindeki tesirlerinin rasyonel ve
sübjektif tesirler olarak ele alınabileceği tesbit edilmiş; ambalajın
şekli ve şeklin üzerinde yer alacak unsurların ambalajı "güzel, ca-
zip, ilginç" kılacak şekilde düzenlenmesi gerektiği ortaya konmuştur.

Gün geçtikçe ambalajın küçülmekte olduğu, bunun kadın tüke-
ticiler tarafından bir yandan taşıma ve muhafaza kolaylığı; öte
yandan da taze ve günlük mamulleri tercih etmelerinden ileri gel-
diği görülmüştür. Ambalajların küçülmesi ile birlikte daha ucuza
üretebilecek, hafif malzemelerden, örneğin plâstikten yapılan am-
balajların önem kazandığı çalışmada varılan önemli sonuçlardan
birisidir.

İyi bir ambalajın tamamlanması için seçilecek renk ile marka
ve etiket konularının önemi Batı Almanya'da yapılmış olan araş-
tırma sonuçlarına dayanılarak ortaya konurken, ambalajlamanın
sadece işletme ekonomisinde ele alınan bir konu olmadığı, birçok
ülkedeki örnekler yardımıyle hukukî mevzuat tarafından da ele alı-
nan çok yönlü bir sorun olduğu ortaya konmuş bulunmaktadır.

Sekizinci bölümün sonuna kadar ambalajın tanımı, tasnifi, ba-
şarılı bir ambalajın hangi fonksiyonları ifa etmesi gerektiği konula-
rı ortaya konduktan sonra, dokuzuncu bölümde ambalajlama ile
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gerçekleştirilmesi istenen amaçlara erişmede hangi faktörlere dik-
kat edilmesi ve yer verilmesi gerektiği analiz edilmiştir. Bu konuda
ambalajın fonksiyonlarına paralel bir tedbirler zümresi ele alınmış;
örneğin, ambalajın koruma fonksiyonunu yerine getirmesi için seçi-
lecek malzeme ile ambalajlanacak mamullerin fizikî ve kimyevî açı-
dan birbirine uygunluğu yanında yerden ve taşıma masraflarından
tasarruf sağlanması için ambalajın üzerine konulması gerekli ulus-
lararası semboller ve resimlerden yararlanma olanakları da bu ara-
da araştırılmış ve varılan sonuçlar ortaya konmuştur.

Çahşmada günümüzün konusu olan ve henüz 'tartışılmakta bu-
lunan "bir defa kullanılıp atılan ambalaj" ile "çok amaçlı (çok de-
fa kullanılan) ambalaj" sorunlarının çözümüne maliyetler ve sürüm
açılarından yaklaşılmıştır. Varılan sonuçlar bir tablo yardımıyle
özetlenirken bir defa kullanılıp atılan ambalajların özellikle kalkın-
makta olan ülkelerde millî ekonomi açısından kaynak israfına yol
açmakta olduğu; bununla beraber tüketici açısından sağladığı ko-
laylıklar ve sıhhî oluşu yanında firma açısından da sürümü arttı-
rıcı rolünün ağır basarak zamanımızda artan bir hızla kullanım ala-
nı bulduğu saptanmış bulunmaktadır.

Ambalajlamada kullanılan maddelerin (malzemelerin) çok çe-
şitli olduğu bilinmekle beraber, bugün önemli görülenler ve artış
temposu hızlı olan maddelere yer verilmiştir. Bu anlamda örneğin
tahta ve jütten yapılan ambalajlar eski önemlerini kaybettikleri için
ele alınmazken, klâsik ambalaj malzemesi niteliğini muhafaza eden
kâğıt, karton ile camdan ambalaj şekillerine kısaca değinilmiş; tene-
ke ve hele alüminyum ile plâstikten yapılan ambalajların hızlı artışı
gözönünde tutularak etraflı bir incelemeye girişilmiştir.

Bu malzemelerin ambalajlamada, gün geçtikçe fazla kullanılma-
larının nedenleri arasında, mamulleri çok iyi korudukları gibi iste-
nilen şeklin verilebilir obuası; yüzeyine ambalajın reklâmını yapa-
bilecek nitelikte etiket vs. konulmasının kolay olması; bazı mamul-
lerin ambalajı için teneke ve alüminyumun mutlaka kullanılması
gerektiği örneğin basınçlı gaz veya hava ile doldurulan çeşitli spray
mamullerinin ambalajı; plâstiğin ise içindeki mamulleri canlı ola-
rak göstermesi ve hafif oluşu nedeniyle taşıma masraflarında sağ-
ladığı tasarruflar zikredilebilir.

Supermarket ve self-servis mağazalarının artması ambalajın
önemini ve kullanımını artırırken yapılan ambalajlarda kullanılan
malzemeler ve ambalaj şekillerinin bu mağazaların isteklerine uy-
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gun olarak yapılması gerektiği ulaşılan diğer bir sonuç olup; son-
daki örnek resimlerle bu gerçek ortaya konmuştur.

Plâstiğin ambalajlamada kullanılmasıyla bu alanda ihtilâl (dev-
rim) olduğunu tesbit, bu çalışmada ulaşılan diğer önemli bir so-
nuçtur.

Çalışmaya konan eklerin ilkindeki örnekte toz halinde ve kimya
sanayiinde kullanılan bir hammaddenin ambalajlanmasında gözönün-
de tutulacak hususlar, örneğin kullanılacak ambalaj malzemesi ola-
rak plâstiğin seçilmesinin bir yandan çok hafif, dolayısıyle taşıma
masraflarında tasarruf sağlayıcı oluşu yanında mamulün kimyevî
özelliklerini en iyi bir şekilde koruması; kolayca silindirik şekil
verilebilmesi ve bu şekil sayesinde depolamada kolaylık sağlaması
gibi hususların gözönünde bulundurulması gerektiği gösterilmeğe
çalışılmıştır. • . - . ' "

İkinci ekte ambalajlama maliyetlerinin genel unsurları veril-
miş olmakla beraber bu konunun ayrı bir çalışma konusu olabile-
cek genişlikte olduğu görülmüştür.

Ambalajın hem tarım, hem de sanayi ürünleri için önemini ve
çalışmanın sonuçlarmı ortaya koyduktan sonra Türk ekonomisinde
ambalaj sorununun ele alınıp incelenmesi de gerekebilirdi. Ancak
önsözde de belirtildiği gibi bu husus ayrı bir çalışma konusu olabi-
lecek genişliktedir. Bundan sonraki çalışmamızla bu alandaki boş-
luğu tamamlıyabileceğimizi ümit ediyoruz. Bununla beraber Türk
ekonomisindeki durumla ilgili olarak söylenebilecek genel yargıları
kısaca belirtmekte yarar olabilir.

Her şeyden önce iç pazarda satış güçlükleri ve dış pazarda da
rekabet etmesi söz konusu olmayan üreticilerin (firmaların) sürüm
vasıtası olarak ambalajın önemini kavramak istemedikleri ve gere-
ken ilgiyi göstermedikleri hemen herkesin üzerinde anlaştıkları bir
konu olmaktadır. Ambalajın önemi ancak tüketicinin hâkim olması
ile ortaya çıkacak ve kavranacaktır. Bu ise bilindiği gibi millî gelir
ve bu gelirin dağılımı ile ilgili ve bu çalışmanın sınırlarını aşan bir
sorundur.

Öte yandan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 'na girmemizin
söz konusu ve hattâ gerçekleşmekte olduğu bu yıllarda ambalajla-
manın öneminin kavranıp, gereken ilginin gösterilerek; gerekli te-
sislerin ve kurumların kurulmasının âcil sorunlar olduğu açıktır. Bu
cümleden olarak yurdumuzda TAMSAN (Türk Ambalaj Sana-
yii Merkezi) in kuruluş hazırlıkları bir müjde olarak ele alınabilir.
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Ancak TAMSAN'm başarılı olabilmesi özellikle TSE, IGEME ve
DPT ile sanayi odalarının işbirliği ve yardımları ile mümkündür.

Öteden beri, Türk ekonomisinde ambalajcılığın gelişmesinin ne-
deni olarak ambalaj için gerekli olan hammaddelerin ya ülke içinde
mevcut olmadığı ya da kalitelerinin yeterli olmadığı gösterilmek-
tedir, örneğin plastik sanayiinin hammaddesinin yeterince ve za-
manında temin edilemediği; teneke hammaddesinin ise istenilen ni-
telikte (kalitede) olmadığı her zaman söylenilen hususlardır.

Bu iddialar bir yerde doğru olmakla beraber, ekonomimizin ge-
lişme seyri gözönüne alınırsa bu darboğazlarm tamamen olmasa bi-
le kısmen bertaraf edildiği ve ambalajcıhk için gerekli ortamın doğ-
makta olduğu söylenebilir.

örneğin teneke hammaddesini Ereğli Demir-Çelik tesisleri ya-
nında 3 üncü demir-çelik tesislerinden; alüminyum hammaddesini
Seydişehir tesislerinden; plâstik hammaddesini ise Petkim (Petro-
kimya) in genişletilmiş tesislerinden temin etmek mümkün görüle-
bilir.

Bütün bunlar nihayet birer öneri olmakla beraber; çalışmamı-
zın sonucu olarak, ülkemizin modern anlamda ambalaj sanayiinin
kurulması için gerekli potansiyel kaynaklara sahip olduğu, ancak
ambalajın ve ambalajlamanın öneminin hem üreticiler, hem de tü-
keticiler tarafından benimsenmesi gerektiği; bu bilince ulaşıldığı ve
çeşitli kuruluşlar arasında işbirliği gerçekleştirildiği takdirde hem
millî ekonomi, hem de işletme ekonomisi açısından ambalajın fay-
dalarından yararlanma olanaklarının mevcut bulunduğu ifade edi-
lebilir.
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BİR ÖRNEK YARDIMI ÎLE AMBALAJ SORUNUNUN
ÇÖZÜMÜ'

Şimdiye kadar anlatılanların açıklığa kavuşturulması amacıyle
aşağıdaki örnek seçilmiştir. Böyle bir çözümde bazı faktörler kan-
titatif olarak ifade edilebilirken, örneğin ambalaj malzemesini en
rasyonel ve iktisadî bir miktarda kullanma2 imkânlarının araştırıl-
ması; diğer bazı faktörler ordinal olarak ifade edilmektedir, örne-
ğin A veya B renginin seçimi ya da markasının tesbiti gibi...

Aşağıdaki şemada, neme ve ışığa karşı çok hassas ve kimya
sanayiinin kullandığı toz halindeki bir hammaddenin ambalajlanma-
sının en iyi bir şekilde nasıl yapılabileceği araştırılmaktadır.

Mamulün ışığa ve neme karşı hassas olma vasfı aynı zamanda
seçilecek ambalaj malzemesinin de özelliklerini belirlemektedir. Bu
özellikleri evvelce de belirtildiği gibi bir plâstik çeşidi olan "Poli-
etilen" bünyesinde topladığından ambalaj malzemesi olarak, poli-
etilen seçilmiştir. Bu ambalaj malzemesi, yüksek mekanik sağlam-
lık, kimyevî reaksiyonlar ve ışık ile neme karşı mukavim olma ya-
nında çok hafif oluşu ve kuvvetli bir reklâm tesirine sahip bulunu-
şu ve kullanımının çok kolay olması gibi özellikleri de bünyesinde
taşımaktadır.

Öte yandan ikinci sırada ambalajın şekli seçilirken, şeklin sad-
me ve çarpmalara karşı mukavim; depolama ve taşımaya elverişli;
özellikle doldurma ve boşaltma kolaylıkları yanında yüzeyinin geniş,
dolayısıyle reklâm yapma imkânları fazla olmasına dikkat edilmiş
ve araştırmalar sonucu bu hususlara silindir şeklinde fıçı veya bi-
donun sahip olduğu görüldüğünden bu seçilmiştir3.

(1) Koppelmann, U.: Grundlagen der Verpackungsgestaltung, op. clt., s.
250-257.

(2) Cf. Krâmer, Verpackungstechnischer Bericht, passim. "... Optimal am-
balajlama, belirli hacimdeki mamulün ambalajında asgarî materyal kul-
lanılarak gerçekleştirilen ambalajdır..."

(3) Hoechst AG: Verpackung und Transport, op. cit, s. 32; Abb. 33.
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Ambalajın
unsurları

Ambalaj
malzemeleri

Unsurların özellikleri

Teknik özellikler:
— Sağlamlık
— Kimyevî mukavemet .
— İşlenebilirlilik
İktisadî özellikler:
— Ağırlık
— İşleme masrafları
— Kullanıma uygunluk

Unsurların
Çeşitleri

Metal

Plâstik

Kâğıt
Tahta
Cam

Ambalajın
şekli (form)

Alternatifler (Değişkenler)

Ambalaj malz.
kombinasyonu

Teneke Paslanmaz çelik . Alüminyum
Lâklanmış - Kalaylanmış
FoUetilen PVC Polystren Schaumstoff
Yumuşak PE Yumuşak PVC
Sert PE Sert PVC

Suya mukavim Karton Mukavva
Renkli cam Yarı beyaz
Işık yeşili Altın şansı
Yeşil
Cam/Plâstik Metal/Kâğıt/Plâstik

Şeklin sağlamlığı
Şeklin ağırlığı
Şekil verme masr.
Depolama ve ta-
şımaya uygunluk
Satışa uygunluk
Kullanım kolaylığı
Estetik güzellik
Yazı, resim yapıla-
bilir oluşu

I. şeklin hacmi
— Silindir
— Yuvarlak
— Köşeli form

II. ambalajın
sathı
— Kendinden

baskı
— Etiket

Yağh kâğıt

Beyaz cam

Metal/Plâstik

Seçimin gerekçesi
Polietilenin fizikî çarp-
ma ve sadmelere muka-
vim; kimyevî reaksiyon-
lara karşı nötr oluğu.
Işığı absorbe edişi, su
geçirmeyişi nedeniyle...

Kutu

Küp

Kova Piçi Fıçı benzeri (Hobbok)
Damacana
Dikdörtgen Prizma

Hobbock, fıçı şekli; ko-
layca açılıp kapanır olu-
şu, depolama ve taşıma-
da kolaylık ve ucuzluk
sağlaması, maliyetinin
düşük ve klâsik ambalaj
şekli olması nedeniyle...

Ambalajın
üzerine kona-
cak yazı, şekil,
marka

Bilgi verme
Fiyat ve miktarı
gösterme
Kullanım tarifesi vs.

Grafikî işaretler
Renk

Marka

Tek renkli
devamlı yapışan etiket

Firma adı
Firma rengi

Çok renkli baskı
sonradan çıkarılabilen etiket

Mamul adı Kullanım tarifesi
Mamulün rengi Tüketicilerin tercih

ettiği bir renk
Tescil edilmiş Basit bir isim Uluslararası bir marka

Uzun yıllardır kullanı-
lan firma adının, aynı
zamanda marka olarak
kullanılmış olması; ma-
mulün renginin herkesçe
kolayca tanınması ne-
deniyle...



Üçüncü sırada ambalajın üzerindeki yazı, şekil ve renkler ma-
mulü tanıtıcı ve bilgi verici4 şekilde seçilmiştir. Firma plâstikten
fıçı üzerine kendi markasını ve içinde neyin, ne miktarda olduğunu;
depolama ve taşıma esnasmda nelere dikkat edilmesi gerektiğini
yazmıştır.

Şemadan da görüldüğü gibi burada maliyet faktörüne yer ve-
rilmemiştir. Bu konunun ayrıca ele alınmasının nedeni, maliyetlere
tesir eden faktörlerin çok çeşitli oluşundan ileri gelmektedir.

Aşağıdaki grafikte bir yandan ambalajı yapılacak mamulün
özellikleri (katı, sıvı, yarı sıvı, gaz gibi) ile ambalajın koruma fonk-
siyonunu gerçekleştirme seviyesi5; öte yandan da 120 litre hacmin-
deki bir ünite ambalajın maliyeti arasındaki ilişkiler gösterilmeye
çalışılmıştır6.

Grafikten, kâğıttan ve ketenden (tekstil) yapılan torba (çuval)
şeklindeki ambalajın çok hafif ve çok ucuz olduğu, fakat koruma
fonksiyonunu da en düşük seviyede yerine getirdiği ve sadece katı
mamullerin ambalajında kullanılabileceği görülmektedir. Kâğıt ve-
ya tekstil mamullerinden yapılan torba ve çuval şeklindeki amba-
lajın ucuz olmasının nedeni, bu ambalaj şekli için kullanılan mal-
zeme miktarının az ve işleme masraflarının çok düşük oluşudur. Eğ-
rinin eğimi, kâğıdın dayanıklılığını artırmak için içine konulan poli-
etilenin maliyeti artırdığını göstermektedir.

Oldukça ucuz ikinci bir ambalaj, alt ve üst kapakları tahtadan,
gövdesi kalın mukavvadan yapılan (Fibertrommel) fıçı olup; bu tip
ambalaj koruma fonksiyonunu daha iyi yerine getirirken, aynı za-
manda yarı sıvı (örneğin mayi sabun) mamullerin ambalajını da
mümkün kılmaktadır. Eğrinin eğiminin bir öncekine nazaran fazla
olması, işleme ve şekil verme masraflarının fazla olduğunu göster-
mektedir.

Grafikten, işleme ve şekil verme masraflarının çok düşük (plâs-
tik fıçı eğrisinin y eksenine hemen hemen paralel gittiği görülmek-
tedir) buna mukabil oldukça hafif (5,5 kg) ve katı, sıvı ve yarı sıvı

(4) Bu bilgi verici yazı ve şekiller bir yandan ayrıca etiket yapıştırma ve
tanzimi sorununu ortadan kaldırırken; diğer yandan da depolama ve
taşıma amaçlarının en iyi şekilde gerçekleştirilmesine yardım edici bir
karakterdedir.

(5) Koruma fonksiyonunu, hem ambalajın içindeki mamulün iç ve dış tesir-
lere kargı korunması, hem de boşalan ambalajların bertaraf edilmesi ile
ilgili olarak çevre sağlığının korunması şeklinde anlıyoruz.

(6) Koppelmann, U.: Grundlagen der Verpackungsgestaltung, op. cit., s. 252.
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mamûjlerin ambalajının en iyi ve iktisadî bir şekilde plâstikten fıçı
ile mümkün olacağı görülmektedir.

Aynı hacimde tenekeden bir fıçı gerçi gaz ve tehlikeli mamul-
lerin ambalajında da kullanılabilmektedir, ama hem işleme masraf-
ları nedeniyle maliyetinin; hem de ağırlığının fazla (12,5 kg) oluşu
nedeniyle taşıma masrafları açısından da elverişli görülmemekte-
dir7. Bütün bu nedenlerle 120 It'lik toz halindeki kimya hammadde-
sinin ambalajı için plastikten fıçı seçilmiş bulunmaktadır.

(7) Bazı varsayımlar yapılarak ele alınan örnekte (grafikte); a. doğruların
uzunlukları ambalaj malzemesinin katı - sıvı - yarı sıvı ve gaz mamul-
lerin ambalajında kullanılıp kullanılamayacağını; b. doğruların eğimleri
ise ambalaj malzemelerinin işleme imkân ve masraflarım göstermektedir.
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AMBALAJ MALİYETLERİ'

Hemen her iktisadî faaliyette olduğu gibi ambalajlamada da
işin maliyet yönünün ele alınması; özellikle sürüm vasıtası olarak
ambalaj ile diğer sürüm vasıtaları arasındaki ilişkilere kısaca de-
ğinmekte yarar olabilir.

A — Genel olarak maliyet unsurları:

1. Ambalaj malzemelerinin tedariki için yapılan masraflar; en
önemli maliyet unsuru olup; malzemeler durumlarına ve teknik iş-
leme imkân ve seviyelerine göre farklı fiyatı haizdirler. Net satınal-
ma fiyatına, ambalaj malzemesinin temin edildiği yerden işletmeye
getirilmesi için yapılan masraflar ilâve edilmek suretiyle ambalaj
malzemesinin tedarik maliyeti bulunur.

2. Ambalajlamanın depolama masrafları: Devamlı istihsalde
bulunan işletmelerde ambalajlanan mamullerin depolanması yanın-
da ambalaj malzemelerinin depolanması8 için de ambara ihtiyaç var-
dır. Ambarın kirası, amortismanı, bakım masrafları m2 üzerinden
hesaplanır. Gerek ambalajı tamamlanmış mamul; gerekse ambalaj
malzemelerinin depolanmasında yerden tasarruf sağlayıcı teknikler
geliştirildiği (örneğin palet sistemi) takdirde ünite başına depola-
ma maliyetlerinin düşeceği tabiîdir. Bu konuda kâğıt ve kartondan

. ambalajlar camdan, tenekeden veya plâstikten yapılan ambalajlara

(1) Wegner, H. J.: op. cit, s. 70-79.
Koppelmann, U.: Grundlagen der Verpackungsgestaltung, op. cit., s. 203.
Mânnicke, A.: "Die Verpackung als Kostenfaktor", in. Verpackung und
Konsument, Bern und Stuttgart, 1967, s. 59-66.
Mannicke, A.: "Verpackungskosten - Erfassung - Verrechnung und Kon-
trolle", in. Neue Verpackung, 1962, Heft 2, s. 149-153.

(2) Supra, s. 27.
Cf. Weissblech Aktüeli, Heft 1, 1972, Düsseldorf, passim.
Cf. Lange, C: op. cit., s. 84-86; 140-142.
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nazaran bir avantaja sahip bulunmaktadırlar. Ancak son yıllarda
tenekeden yapılan bazı ambalaj şekillerinin 36 metre yüksekliğe ka-
dar üstüste kayılabilme imkânını bahşettiğine değinmiştik.

3. Doldurma masrafları: Plâstik torbalara makarnanın doldu-
rulması misalinde olduğu gibi işlemin sürati ambalajın maliyetine
çok tesir eder. Dakikada 120 naylon torba yerine, 200 adet doldu-
rulabilirse ünite başına doldurma masraflarının düşeceği tabiîdir.
Bu masraflar, çalışan işçilerin ücretleri ile genel imalât masrafla-
rından ünite başına düşen paydan meydana gelmektedir. Öte yan-
dan doldurma işlemi sırasında ambalaj malzemelerinin kırılma, dö-
kültüye çıkma oram da çok farklıdır, örneğin cam, diğer ambalaj
malzemelerine nazaran daha fazla hasara uğradığından ambalaj
malzemesi seçiminde bu husus gözönüne alınmalıdır. Nihayet am-
balajın doldurulmasmm mamulü istihsal eden firmaca bizzat yapıl-
ması veya bu konuda ihtisaslaşmış firmalara yaptırılmasının da ma-
liyetleri etkileyeceği unutulmamalıdır3.

4. Taşıma masrafları4: Bu grupta, ambalajı tamamlanan ma-
mulün perakendeciye gönderilmesi için katlanılan malî fedakârlık-
lar ele alınacaktır. Evvelce de belirtildiği gibi5 satış alanı çok geniş
değilse ve ambalajlanan mamuller işletmenin kendi arabaları ile ta-
şmacaksa, bu takdirde taşıma masraflarının oldukça düşük olma-
sına karşılık; büyük ve geniş piyasa için çok miktarda satış yapıl-
ması ve taşımada aracı firma vasıtalarından yararlanma söz konu-
su ise oldukça önemlidir. Bu konu aynı zamanda "bir defa kullanılıp
atılan" veya "çok defa kullanılan ambalaj" tipi seçmede de önemlidir.
Ayrıca taşımadan doğan kırılma, kaybolma gibi zarar unsurlarını da
hesaba katmak gerekir. Aşağıdaki şekilde ambalaj masrafları top-
luca gösterilmeye çalışılmıştır. .

Batı Almanya'da yapılan araştırmalar sonucu bazı mamullerin
optimal ambalajlanması halinde ambalaj masraflarının toplam mali-
yetler içindeki payları yaklaşık olarak hesaplanmış olup; aşağıda
gösterilmiştir6. Bu rakamlar firmalara da yaptıkları ambalaj mas-

(3) Cf. Lochbrunner, S.: "Eine Kostenrechnung: Aerosole selbst abfüllen öder
beim Lohnabfüller", in. Packung und Transport im Chemiebetrieb, 1971,
Heft 6, s. 310.

(4) Wegner, H. J.: op. cit, s. 72-95.
Koppelmann, U.: Grundlagen der Verpackungsgestaltung, op. cit., s. 202.

(5) Supra, s. 87-90.
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rafları ile mukayeseye imkân, gerektiğinde azaltma ve artırmaya
karar vermelerinde yardımcı olabilecek nitelikte bulunmuştur.

AMBALAJIN MALİYETİ

[işleme masr

I Depo masr

Ambalaj malz

Depo kayıptan
doğan masr

isçilik ve~
ışLeme masraf. |

[idare masrj*-^|Depolama masr

I Faizler

ücretler

Taşıma masr.

Hasar Masr.

Ücretler

Genel idare
masrafı

) Dahili piyasa)

I Deniz aşırı

Ambalajı yapılan mamulün cinsi

Kadın giyim eşyaları
Erkek giyim eşyaları
Kâğıt ve büro levazımati
Jeneratör ve elektrik motorları
Televizyon ve radyo
Elektrikli aletler
Avizeler
Genel olarak gıda maddeleri
Deterjanlar - Sabunlar
Çikolata
Motorinler
Lüks eşyalar

0.5
0.6
1 — 3
1 — 5
1.5— 3.5
2.5— 8
4 — 8
4 — 2 8
5 — 10'
7 — 1 2

15
70 —150

(6) Brâuer, H.: op. cit., s. 187-189.
Cf. Mânnicke, A.: "Verpackungskosten - Erfassung - Verrechnung und
Kontrolle", op. cit., s. 149-153.
Mânnicke, A.: "Kostenanalyse lohnt sich", in. Neue Vecpackung, 1960,
Heft 2, s. 88-92.
Friedmann, H.: "Die Kösten in der Verpackungsmittelindustrie", in. Neue
Verpackung, 1963, Heft 5, s. 652 vd.
USA'da toplam mamul istihsal maliyetinin % 18.6'sının ambalaj masraf-
larından meydana geldiği hesaplanmıştır. Bkz:
"Verpackung steckt voller Probleme", op. cit., s. 486.
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B — Çeşitli sürüm vasıtaları arasında ikâme ve kombinasyonlar:

satış hasılatı - maliyetler
Bilindiği gibi rantabilite şeklinde

sermaye
ifade edilmektedir. Rantabilite unsurlarından satış hasılatını artır-
mada ambalajın önemini evvelce belirtmiştik, öte yandan ambalajın
maliyetleri de incelenip minimumlaştırma imkânları araştırılırsa
ambalajın verimliliği ortaya konabilir.

Müteşebbis sürüm vasıtalarını seçerken, bunun sadece satış ha-
sılatını artırmasını değil; maliyetlerini de gözönüne alacaktır8. Sa-
bit maliyetleri bir tarafa bırakırsak, değişken maliyetlerin incelen-
mesinde, sürüm vasıtaları arasında ikâme imkânları olduğu sürece
(örneğin reklâm yerine gösterişli ambalaj) maliyeti düşük olanı
seçmek ve böylece optimuma erişmek mümkün olabilir.

Tesbit edilen satış hasılatı artışını gerçekleştirebilmek için her
bir vasıtanın getirdikleri yanında maliyetlerinin de birbirinin yerine
ikâmeye imkân kalmıyacak şekilde olmasına dikkat edilecektir, ör-
neğin, yeni bulunan ve çok gösterişli camdan ambalaj yerine, daha
ucuz olan karton ambalaj seçildiği takdirde ilâve reklâm yapmak
gerekecektir. Satış hasılatı değişmemiştir. Tâ ki camdan ambalaj
ile kâğıttan ambalaj arasındaki maliyet farkı, reklâm masraflarına
eşit oluncaya kadar ikâmeye devam edilecektir. Bu eşitliğin sağlan-
dığı noktada ambalaj ile reklâmm tam bir kombinasyon yaptıkları
söylenebilir.

özetle, müteşebbisin bir yandan tüketici arzularını tatmin eder-
ken, diğer yandan çeşitli sürüm vasıtalarının maliyetlerinin topla-
mını minimumlaştırmayı ve satış hasılatını maksimumlaştırmayı
gerçekleştirilen kombinasyonu arıyacağını söylemek mümkündür.

(7) Deterjan ve sabunlar ile çeşitli çamaşır yıkama su ve tozlarına son yıl-
larda çok fazla ambalaj masrafı yapıldığı gözle görüldüğü halde henüz
kesin bir araştırma yapılmadığından yukardaki rakamı ihtiyatla karşıla-
mak gerekir.

(8) Gerth, E.: Die Bedeutung- des Verbrauchnutzens für den Absatz, Berlin,
1965, s. 126.
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ÇEŞİTLİ MALZEMELERDEN VE ÇEŞİTLİ

ŞEKİLLERDE YAPILAN AMBALAJLARIN

ÖRNEKLERLE GÖSTERİLMESİ





A — KÂĞIT VE KARTONDAN YAPILAN AMBALAJ ÖRNEKLERİ

Günlük ihtiyaç maddelerinin karton kutular içinde ambalajlanış şekilleri.

157



Çiçek ambalajında

kartonun kullanıLşı.

Kasa veya sandık olarak

karton ambalaj şekilleri.
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Kartondan ambalajlar içinde

günlük ihtiyaç maddelerinden bazıları.
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İkinci ambalaj şekli olarak kartonun kullanılışı.
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Karton ve mukavvadan yapılan ambalaj şekillerinden topluca bir görünüş.
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Bemberg

İ

Üzerine yapılan çeşitli baskıların ambalajda reklâm tesirine alt örnekler.

162



B — CAMDAN YAPILAN AMBALAJ ÖRNEKLERİ

Partie»
«verden immer M M * * . GUa*

<teu boigetrager., İn eın«r Vietaımvon
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01**.

Et mamullerinin camdan kavanoz İçinde ambalajlanırı.
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Kimya (ecza) ve kosnıetik mamullerinin camdan ambalaj şekilleri.

Camdan yapılan alkollü ve alkolsüz içki şişeleri.

Çeşitli sebze ve meyve konservelerinin ambalajlandığı kavanozlar.



Camdan şişe ile kartonun kombine
olarak meydana getirdikleri amba-

laj şekline örnekler.

Yüksek kaliteli ve pahalı içkilerin
gösterişli camdan şişelerde ambala-

jına örnekler.

165



• Euroglas Rundes
Obstglas

Sauer-
konservenglas

Içindekini göstererek kendi reklâmım yapan süper - hafif camdan yapılmış
çeşitli'marmelât-komposto vs. kavanozlarının topluca görünUşü.
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Cam ile tenekenin kombine ambalajına örnekler.

167



O - TENEKEDEN YAPILAN
AMBALAJ ÖRNEKLER!

Sebze
ve meyve konservelerinin teneke

kutular içinde ambalaj..
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Et ve et mamullerinin teneke kutularda ambalajlanmış şekilleri.
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Çeşitti balık ve et mamullerinin teneke kutularda ambalajı.

170



Katı, sıvı ve yan sıvı gıda maddelerinin çeşitli kapak düzenlerine sahip teneke
kutular içinde ambalajının topluca gösterilmesi.
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Siparişe göre yapılan özel şekilli teneke ambalajlarına çeşitli örnekler.
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Çeşitli mamullerin Aerosoldose (püskürtmeli kutu) içinde ambalajlanışı.
(Gövde tenekeden; kapak plastikten.)
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Alkollü ve alkolsüz içkilerin açacağa ihtiyaç göstermiyen teneke kutnlar
içinde ambalajlanmış şekilleri.
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Kimya ve ilâç sanayiinde kullanılan teneke kova, bidon ve damacanalar.

175



Tenekeden yapılan çok çeşitli
ambalajların topluca görünüşü.

Sigara ve sigara mamullerinin
teneke ile ambalajlanıp şekUIeri.

176



HediyeUk eşya ile şeker, kahve, çayın anbalajmda lüks motifli teneke kutular.

177



Tenekeden yapılan geniş ve dar bofazlı ambalajlar içini çeşitli kapaklar.
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D — ALÜMİNYUMDAN YAPILAN AMBALAJ ÖRNEKLERİ

Alüminyumdan konserve kutularına ait örnekler.

179
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Kendinden açılır kapak düzenine sahip ve alüminyumdan yapılan

alkollü ve alkolsüz içki kutuları.

Aerosoldoselerin (püskürtmeli
kutuların) alüminyumdan ya-
pılmış şekilleri.
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Yarı sıvı (güneş kremi, domates salçası, zamk) mamullerin ambalajında
kullanılan alüminyum tüpler.

181



Alüminyum ile kâğıdın kombine olarak ambalajlamada kullanılış şekillerinden
bazıları.

182



• * / % * %

İnce alüminyum levhaların kullanıl-
dığı diğer ambalaj alanlarından ba-
zıları (Çikolata, ilâç, sigara ve bis-
küvi mamulleri ambalajı...).

183



İnce alüminyum levhaların mutfakta kullanılış şekilleri.

(Yukarda tava yerine, aşağıda çeşitli kapaklar yerine kullanılan
alüminyum levhalar.)

184



Alüminyumdan yapılan çeşitli altlıklar (tabaklar).

185



Alttminyum ile kartonun kombine olarak ambalajlamada kullanılışına örnekler.

Alüminyumun sandık (kasa) olarak kullanılışını gösteren Behalter.
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özellikle bira naklinde kullanılan alüminyum fıçılar.
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Y A P I L A N
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188



Plâstikten çeşitli renk ve üzerlerinde farklı yazı ve şekillerin yer aldığı
el (taşıma) çantalarının genel görünüşü.

189



Bir plâstik çeşidi olan Schaumstoff'un (Polistren - Köpük) gıda ve içki
mamulleri ambalajında kullanılma şekilleri.

190



Gıda maddeleri ambalajında plâstiğin kullanım şekillerinden bazılarının
, ' toplu olarak görünüşü.

191



PVC'tlen mutfak eşyaları.

Bir plâstik çeşidi olan Polystrol'-
dan yapılan yumurta ambalajları.
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Yoğurt ve dessert, dondurma ambalajında plastikten kutular

193



Bir plastik nev'i olan Styropor -
schaumstoffun yaş sebze, meyve ve
taze balık ambalajında kasa olarak
kullanılışı, .

194



BiskUvi ve pasta ambalajında PVCden yapılan gösterişli ambalajlar.

195



Süt ambalajında plâstik torba ve ince naylonların kullanılmasına alt
birkaç örnek.
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İnce naylon levhaların gıda maddeleri ambalajında kullanılışının topluca
gösterilmesi (Son resim tıbbî aletlerin ambalajını gösteriyor).
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Et ve balık mamulleri ile sebze ve meyve ambalajında ince pl&stiklerin
kullanım imkânları (Altlık ve örtü malzemesi olarak).
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Peynir ambalajında plâstiğin kullanılış şekilleri.
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Plâstikten yapılan çeşitli tüplerden bazıları.
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. V

W m y a , teknik ve kosmetik m a m û H e r i ambalaj.nda kullan.hş.na
örneklerden bazıları.

ait
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Kosmetik mamullerinin plâstikten ambalajlar içinde topluca gösterilmesi.
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Madeni yağlar ambalajında plâstiğin kullanılması.
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FOr Kfnrare FıMflUler und
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Katı. sıvı ve yarı sıvı mamullerin ambalajında kullanılan plâstikten
fıçılara örnekler (Ek Il'deki Hobbock fıçıya örnek olabilecek nitelikte).

Sunî gübre ve naftalin ambalajında kullanılan plâstik torbalar.
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Kimya sanayii sıvı mamullerinin ambalajında kullanılan plâstik şişelerden
bazıları.

205



Çocuk oyuncaklarının plâstik, şeffaf kutular içinde ambalajlanması.

206



Schaumstoff'un (Köpük) elektro sanayii mamulleri ambalajında kullanılışına
ait örnekler.
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Plâstikten yapılan binlerce çeşit kapak düzeninden bazıları.

208



Sert PVC'den yapılan altlıklar ve ince naylon PE levhalarla, veya sert PVC +

Alüminyum levhalarla (Kapak) örtülen yiyecek maddeleri ambalajına örnekler.
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Alüminyum ile plastiğin çeşitli içkilerin ambalajında kombine olarak
kullanılışına ait örnekler.
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Le
Rechteckflaschen

aus Kunststoff

t. X

, Maussr emwlckelt una fertıgt Verpackungen aus Kuıjst-
sl.-tt, Metali und Papıoı vcn 75 cem t>ıs 3000 i İnha!:

Plâstikten yapılan çeşitli hacimdeki şişelerin kimya ve ilâç sanayii
mamullerinin ambalajında kullanılış şekilleri.
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Plâstikten, kristal görünümlü mücevherat kutuları.
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m m PRîNCESS
" ' • MAbK
•OhTK

Plâstik üzerine yapılan çeşitli baskı teknikleri ve kosmetik sanayii mamulleri
ambalajında görünümü (reklâm tesiri).
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Alüminyum levhalar üzerine yapılan Tiefdruck baskı ve görünüşü.
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Plâstik üzerine yapılan baskı tekniğinin reklâm tesiri.
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Çeşitli baskı tekniklerinin reklâm tesirinden örnekler.
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Dıe vorteilhafte
Doppeipackung

Kâğıt ve kâğıttan mamullerin sarılmasında kullanılan ince naylon (plâstik)
üzerine yapılan çeşitli baskı tekniklerinin reklâm yapma fonksiyonunu gösteren

bir örnek.
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