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Sývý (Likit) Ürünler ve Ambalajlarý

[Bölüm 9]

Her türlü gýda (food) ve gýda dýþý (non-food) sývý ürünlerde kullanýlan ambalaj yapýlarý hakkýndaki yazýmýza ülkemizde de sýkça
kullanýlan teneke ve alüminyum kutu ve kaplarla yani metal ambalajlarla devam ediyoruz.
Metal Kutular ve Kaplar
Metal kutu ve kaplar baþta çelikten üretilen
teneke ve alüminyum olmak üzere birbirinden farklý
iki ana malzeme grubu olarak incelenmelidir.
Özellikle Türkçemizde sýkça kullanýlan teneke,
soðuk haddelenmiþ, kalýnlýðý 0.5 mmden az, sade
karbonlu yumuþak çelik saçlarýn iki yüzünün kalayla
kaplanmasýyla elde edilen malzemedir. Çelikten imal
edilen bu ambalajlar, en eski ambalaj malzemelerinden
biri olarak bilinmektedir. Her ne kadar eskiden çay
ve tütün gibi kuru ürünlerin ambalajlanmasýnda
kullanýlarak lüks ambalaj sýnýfýna girseler de;
günümüzde kalýnlýðý azaltýlmýþ, hijyenik likit ürünler
için teneke kutular oldukça sýk tercih edilen genel
kullanýma yönelik ambalajlar sýnýfýnda yer almaktadýr.
Elle lehimlenmiþ silindirik teneke kutularýn
içerisine gýdanýn ýsýl olarak iþlenmesi, 1880li yýllarda
baþlamýþ ve 20. yüzyýlla birlikte büyük bir endüstri
haline gelmiþtir. Bugünse bu ambalajlarý deðerli kýlan,
sertlik, dayanýklýlýk, kolay þekil alma ve baský
yapýlabilme gibi özellikleridir. Bu özellikleri sayesinde
teneke hala albenisi yüksek malzemelerdendir.
Alüminyum malzemesi de çok kolay þekil alabilir.
Levha þeklindeki hammadde, çekme iþlemleri
sonucunda içecek kutusuna dönüþtürülebilir. Bira
ve içecek kutu pazarýnda alüminyum ambalaj kullanýmý
gün geçtikçe artmaktadýr. Hafif olmalarý nedeniyle
sývýlarýn ambalajlanmasýnda alüminyumdan üretilmiþ
fýçýlar da sýkça tercih edilmektedir. Aerosol kutulardaki
kiþisel bakým ürünleri ve kozmetikler gibi gýda dýþý
ürünler de devamlý olarak tüketilmektedir.
Gýdalarýn ambalajlanmasýnda kullanýlan metal
kutular kolay açýlýr kapaklarla donatýlarak tüketicinin
bu ürünleri daha rahat kullanmasý saðlanmýþtýr.
Kutu yüzeylerinin dekore edilmesinde kullanýlan
teknikler çok geliþmiþ, bu sayede metal kutu ve
kaplarýn tüketici üzerindeki olumlu etkisi arttýrýlmaya
çalýþýlmýþtýr.

Tablo 1. Tenekelerin temper dereceleri ve kullaným alanlarý
Temper Derecesi Temper Derecesi Rockwell Sertlik
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Yeni Ýþaret

Eski Ýþaret

T 50

T1

46-52

T 52

T2

50-56

T 57

T3

54-63

T 61

T4

58-64

T 65

T5

62-68

DR-8

70-77

Üç parçalý metal kutular

Ancak bilindiði üzere gazlý içecekler içinde bulunduklarý
malzemeyi aþýndýrýcý niteliktedirler. Bu yüzden metal
kutularýn gazlý içeriðin içerdiði gaz miktarýna göre
tasarlanmasý ve iç yüzeyinin uygun bir malzeme ile
kaplanmasý gerekmektedir. Eskiden üç parçalý kutu
üretimi mevcutken, günümüzde artýk iki parçalý kutu
þekillendirme prosesleri kullanýlmaktadýr. Bugün
dünyanýn her yerinde iki parçalý teneke ve alüminyum
kutular, gazlý içecek ambalajlanmasýnda
kullanýlmaktadýr. Meyve sularý da benzer bir þekilde,
hem sýcak dolum hem de aseptik dolum yöntemleri
ile metal kutulara doldurulabilmektedir.
Yukarýda da bahsettiðimiz gibi, hafif alkollü bir
içecek olan bira da bireysel kullanýma yönelik teneke
ve alüminyum kutularda da piyasaya sürülürken,
metal variller ve küçük teneke fýçýlar da toplu tüketim
yerlerine sevk edilen bira ambalajlarýna örnek olarak
gösterilebilir.
Özetle, günümüzde metal kutu ve kaplar birçok
önemli özellikleri sayesinde gýda ve gýda dýþý ürünlerin
ambalajlanmasýnda sýkça kullanýlmaktadýr. Bu
özelliklerden bazýlarý þöyle sýralanabilir:
 Gazlarý, nemi ve ýþýðý geçirmeme özelliði çok iyidir
 Çok iyi mekanik özellikler gösterir
 Ýçerdiði ürünün raf ömrü uzun olur
 Tasarýmý ve þekillendirmesi kolaydýr
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Kutu yapýmýnda çeliðin tavý ve sertliði önemlidir.
Çelik sertliði haddeleme ve tavlama yöntemine göre
deðiþmektedir. Metal soðuk haldeyken haddelendiðinde
sertleþir ve daha sert bir çelik imal edilir. Ýnceltilmiþ
olan bu çelik bir kez haddelenir, tavlanýr ve sonra
tekrar soðuk haddeleme uygulanýr. Böylece en fazla
sertliðin gerekli olduðu metal kutu alt ve üst parçalarý
ve de gövdeleri için ideal hale getirilmiþ olur.

 Yüksek sýcaklýklara dayanýklýdýr
 Ýçerdiði ürünü ise çabuk soðutur
 Hafiftir
 Hýzlý ve verimli dolum yapýlabilir
 Dekorasyon ve laklamaya uygundur
 Geri dönüþümü kolaydýr
Likit ürün ambalajlarýnda kullanýlan metal kutu
ve kap tipleri ise þunlardýr:
 Üç iþlemde yapýlan metal kutular
 Üç parçalý çelik metal kutular (kaynak edilmiþ
bir gövde, bir alt bir de üst parça)
 Ýki parçalý metal kutular (bir darbe ekstrüzyonlu
alüminyum gövde ve bir üst parça)
 Tek parçalý metal kutular (püskürtme aðýzlýk
fincanýný içerecek biçimde boyunlu bir darbe
ekstrüzyonlu alüminyum gövde)
 Çelik veya alüminyum iki parçalý çekilmiþ ve
düzleþtirilmiþ içecek kutularý
 Çekmeyle veya çekme ve tekrar çekmeyle yapýlmýþ
iki parçalý çelik veya alüminyum kutular
 Dökme kolaylýðýna sahip, taþýma kulpu olan ve
olmayan çelikten imal edilmiþ üç parçalý metal kutular
 Genellikle boya için kullanýlan kulplu veya kulpsuz
üç parçalý, yuvarlak, kulakçýklý kapaða sahip metal
kutular
 Endüstriyel fýçýlar
 Tek parçalý alüminyum aerosol kutular

Üç parçalý metal kutu gövdeleri mekanik olarak
dikiþ edilebilir, yapýþtýrýcý ile baðlanabilir, kaynak veya
lehim yapýlabilir. Alüminyum lehim edilemez ve kaynak
yapýlmasý da ekonomik deðildir. Üç parçalý kutular
bu yüzden tamamen çelik esaslý metallerden yapýlýrlar.
Mekanik dikiþ uygulamasý ve perçinleme ise sadece
sýzdýrmazlýðýn önemli olamadýðý kuru ürün ambalajlarý
için kullanýlýr.
Yapýþtýrýcýlý baðlama ve macunlama iþleminde
sýcak bir metal kutu taslaðý üzerine ekstrüde edilen
naylon bazlý bir yapýþtýrýcý kullanýlmaktadýr. Taslak
bir gövde þekillendirici üzerindeki bir silindir haline
dönüþtürülür. Termoplastik yapýþtýrýcý ýsýtýlýr ve dikiþ
yerinden taþýrýlýr ve yapýþmayý saðlamak için hýzla
soðutulur.
Bir metal kutuyu lehimlemek için kavrama
halkalarý metal kutu taslaðý içerisine bükülür ve
gövde meydana getirilir. Silindirik þekli taþýmak için
kavrama kancalarý düzleþtirilir.
Dikiþ lehim suyu ile iþlenir ve bir sývý lehim
banyosundan dönen silindir üzerinden geçirilir.
Lehimler genellikle % 97.5 kurþun ve % 2.5 kalaydan
oluþmaktadýr.
Isýyla iþlenebilir hijyenik metal kutular dýþ
basýnçtan dolayý içeri çökme dayanýklýlýðýný arttýrmak
için metal kutu yan cidarlarý içerisinde kabartmalý
çizgiler mevcuttur.

Ýki parçalý metal kutular
Bu kutularý yapmanýn üç yöntemi vardýr:
1. Çekme
2. Çekme ve tekrar çekme (DRD - draw and redraw)
3. Çekme ve cidar düzleme (DWI - draw and wall
iron)
Yüksekliði çapýndan küçük olan kutular doðrudan
dairesel bir metalden çekilebilir. Metal bir kalýptan
geçirilerek preslenir veya çekilir.
Çekme iþleminden önce yüzeye
desen basýlabilir.
Çapýna eþit bir yüksekliðe sahip
metal kutular için ikinci bir
çekme iþlemine gerek duyulur
(çekme ve tekrar çekme). Ýlk
çekme iþlemi yapýlýr fincana
benzer bir kap oluþturulur.
Ýkinci çekme iþleminde kutu derinleþtirildikçe yarýçap
düþer. Metal kutunun çapýndan çok daha yüksek
olmasý istenirse, üçüncü bir çekme iþlemi gerekir.

üzerine yerleþtirilir. Özel bir zýmba büyük bir kuvvetle
bu yüzeye çarpar. Darbenin oluþturduðu kuvvetle
metal parçasý çarpan zýmbanýn dýþýna taþarak silindirik
bir yapý oluþturur. Tüpün boyu ise metalin kalýnlýðýna
baðlýdýr.
Tüpler normalde beyaz bir emaye ile kaplanmakta
ve daha sonra kür iþleminden geçirilmektedir. Bu
tüplerin yüzeyine kuru ofset iþlemi uygulanýr. Aerosol
kutularý bu þekilde üretilir.

Endüstriyel metal ambalajlar
5  240 litre hacme sahip metal konteynerler,
genellikle kimyasallarýn taþýnmasýnda kullanýlýr. Bu
ambalajlarýn ise tehlikeli ürünlerin ambalajlanmasý
için ilgili yönetmeliklerdeki þartlarý yerine getirmesi
gerekmektedir.
Açýk tapalý variller çýkarýlabilir kapaklara sahiptirler
ve likit ürünler için gerekli oldukça kullanýþlýdýrlar.
Sýký baþlý variller kalýcý alt ve üst parçalara sahiptirler
ve genellikle vida yivli veya akýtma memeli kapaklardan
oluþan bir veya iki delikle bu varillerin içerisine
eriþilebilmektedir.

Aerosol kutularý

Þekil 2.

Günümüzde gazlý içecek kutularýnýn çoðu çekme
ve cidar düzleme yani DWI iþlemiyle yapýlmaktadýrlar.
DWI yöntemi ile üretim için hem çelik hem de
alüminyum malzeme uygundur. Bu yöntemde levha
önce geniþ bir çukur içerisine çekilir. Baþka bir
iþlemde çukur tekrar son iþlemden geçmiþ kutunun
çapýna kadar uzatýlýr ve her biri çap yönünden bir
önceki biraz küçük bir dizi düzleþtirme halkasýndan
itilerek geçirilir. Halkalar metali düzleþtirerek veya
yayarak baþlangýçtaki levhadan daha ince bir levhaya
dönüþtürür.

Aerosol kutularý, gerektiði þekilde kontrollü
ürün geçiþine izin veren bir valfe sahip basýnçlý
konteynerlerdir. Çok yoðun bir sývýdan, çok hafif bir
gaza kadar birçok ürünü dýþarý býrakabilecek sistemler
oluþturulabilinmektedir. Parfüm, deodorant ve traþ
köpüðü gibi kiþisel bakým ürünleri bu pazarýn en
büyük kýsmýný oluþturmaktadýr. Temizlik ürünleri,
boya, otomotiv ürünleri ve böcek ilaçlarý gibi ürünlerin
ambalajlanmasýnda da kullanýlmaktadýrlar.
Bu ambalajýn içinde bir sývý ve bir de buhar
fazýna sahip ürün bulunur. Sývý fazdaki ürün dýþarý
çýkar; buhar fazýndaki ürün ise dýþarý çýkacak ürüne
aþaðýdan yukarý doðru basýnç uygular. Tetikleyiciye
basýldýðýnda sývýnýn bir valften dýþarý çýkmasýný saðlar.
Sývý ürün genellikle mevcut kullanýlabilen hacmin %
75 - % 92.5ini iþgal eder. Ýyi tasarlanmýþ kutular,
içerdiði ürünün % 95 veya fazlasýný dýþarý verir.
Aerosol kutu tasarýmýnýn en önemli kýsmý, ideal
itici gazýn seçilmesidir. Ýdeal itici gaz, sistemin
çalýþma basýncýnda kolayca sýkýþtýrýlýp sývýlaþtýrýlabilen
gazdýr. Kloroflorokarbonlar (CFC), hidrokarbonlar, vinil
klorür ve dimetil eter bu þekilde sývýlaþtýrýlabilir.

Darbeli Ekstrüzyon
Þekil 1: Üç parçalý ve iki parçalý metal kutu

Darbeli ekstrüzyon alüminyum gibi yumuþak
metalleri dikiþsiz tüplere dönüþtürür. Bu yöntemde
iþlenecek metal þekillendirilmiþ bir yüzey ya da örs
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Parfüm gibi ürünler düþük yoðunluða sahip
ürünler düþük basýnç altýnda dýþarý çýkar. Boya gibi
ürünler içinse yüksek basýnç gerekir. Çoðu aerosol
kutularý 220-690 kPa (2,17-6,80 atm) arasýnda iç
basýnca sahiptirler. Ürüne baðlý olarak çok çeþitli
sistemler vardýr. En basit iki fazlý sistemde itici gaz,
ürün içerisinde çözünmektedir. Bazý parfümler için
bu sistemler kullanýlýr. Ancak çoðu ürün ve itici gazlar
birlikte çözünmezler. Bu durumda ya ürün ve itici
gaz emülsiyonlarý yaratýlýr ya da her ikisinin kutu
içerisinde ayrý durduðu üç fazlý sistemler oluþturulur.
Buhar fazý üç fazlý sistemde üçüncü fazý oluþturur.

Tablo 3. Türkiye Aerosol Kutu (Teneke ve Alüminyum)
Sanayi Üretimi (Adet x 1000)
Teneke

Alüminyum

Cam ve

Genel Toplam

2001

Kutu

Kutu

diðerleri

39.401

2002

28.936

10.465

-

39.792

2003

29.223

10.569

-

40.927

2004

30.321

10.606

-

61.679

2005

43.630

18.049

-

74.006

52.349

21.657

-

Tablo 4. Teneke (Kalay ve Krom Kaplý Çelik) Ambalaj
Tedarik Kaynaklarý (1000 ton)
YURT ÝÇÝ HAMMADDE
ERDEMÝR* (TENEKE
AMBALAJA TAHSÝS EDÝLEN)
TOPLAM

Türkiye Metal Ambalaj Sektörü
Türkiyedeki çeþitli gýdalar, kiþisel bakým ürünleri,
boyalar, endüstriyel ürünler, veteriner ürünleri deðiþik
formlarda iþlenmiþ alüminyum ve teneke gibi metal
ambalajlarda pazarlanmaktadýr. 1996 yýlýnda 100.000
ton olan üretim 2005 yýlýnda 350.000 tonu geçmiþ
bulunmaktadýr (Bakýnýz Tablo 2).
Teneke Ambalaj Üretimi ve Tüketimi
Kullaným Yerlerine Göre Daðýlýmý (%)
Kimyasal Kutularý
18%
Kavanoz
Kapaklarý
6%
Meþrubat
Kapaklarý
6%

Diðerleri
11%

Aerosol
Kutularý
5%

Gýda
Kutularý
48%

Ýçecek
Kutularý
6%

Kaynak: TASÝAD-Teneke Ambalaj Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði
Tablo 2. Türkiye Metal Ambalaj Üretimi ve Tüketimi, Kullaným Yerlerine Göre Daðýlýmý (1000 ton)
2002

2003

2004

2005

121

125

143

167

ÝÇECEK KUTULARI

12

13

15

20

AEROSOL KUTULARI

13

14

16

18

MEÞRUBAT KAPAKLARI

13

14

16

20

KAVANOZ KAPAKLARI

11

12

16

22

KÝMYASAL KUTULARI

52

54

59

65

DÝÐERLERÝ

29

31

36

40

TOPLAM

251

263

301

352

GENEL KULLANIM ALANLARI
GIDA KUTULARI (Bitkisel yað,
turþu, zeytinyaðý, peynir vb.)

Kaynak: TASÝAD  Teneke Ambalaj Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði

2005 yýlý kiþi baþýna düþen teneke ambalaj tüketimi
yaklaþýk 4.8 kgdýr (2005 yýlý nüfusu 73.429.000
kiþi, T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri
Genel Müdürlüðünden alýnmýþtýr).
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Türkiyedeki Teneke Ambalajlar Üreticileri
Kalay ve krom kaplý çelik (teneke) levha
üretiminin bir kýsmý Erdemir tarafýndan
gerçekleþtirilirken, bir kýsmý ithal edilmektedir.

Kaynak: ASAD- Aerosol Kutu Sanayicileri Derneði

TEDARÝK KAYNAKLARI

Þekil 3.

Türkiyede toplamda yaklaþýk 30.000 ton/yýl
dolayýnda alüminyum folyo ve içecek kutusu üretimi
mevcuttur denilebilir.

2001 2002 2003 2004 2005
86

146

179

220

253

86

146

179

220

253

Kaynak: Teneke Ambalaj Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (*)
EREÐLÝ DEMÝR ve ÇELÝK FAB. T. A. Þ.dan alýnan yurtiçi ve yurtdýþý
satýþ rakamlarýnýn toplamýdýr.

Eti Holding bünyesindeki Seydiþehirde bulunan
ETÝ Alüminyum A.Þ.nin özelleþtirilmesi geçtiðimiz yýl
gerçekleþtirilmiþtir. Tesisin en son bilinen kapasitesi
ise 60.000 ton/yýldýr. Tesis ülkede birincil alüminyum
üreten tek tesistir. Ancak sektörde, yarý ürün veya
nihai ürün üreten diðer birçok özel kuruluþ da faaliyet
göstermektedir.
Alüminyum ambalaj grubuna dahil folyo ve içecek
kutularý Türkiyede de yaygýn bir þekilde
kullanýlmaktadýr. Gerek folyo gerekse içecek kutularýnýn
üretiminde, kalýnlýk azaltýlarak, daha az hammadde
kullanýmý gündemi meþgul eden bir konudur. Dünyada
bu konuda birçok uygulama söz konusudur.
Avrupa Alüminyum Derneði (European Aluminum
Association), 2005 yýlýnda Türkiyede toplam 1.540
milyon adet metal içecek kutusu tüketildiðini tahmin
etmektedir. Alüminyum bir içecek kutusunun ortalama
15 gram olduðu varsayýmýndan yola çýkýldýðýnda,
Türkiyede yaklaþýk 23.000 tonluk alüminyum içecek
kutusu tüketimi olduðu söylenebilir.
Assan Alüminyumun 60.000 ton/yýl folyo;
150.000 ton/yýl levha üretim kapasitesi mevcuttur.
Firma, üretiminin yarýsýndan çoðunu ihraç etmeyi
amaçlamýþtýr. Assandan alýnan bilgiye göre, 2005
yýlýnda folyo üretiminin toplam 15.000 tonu ambalaj
folyosu olarak üretilmiþtir. Bu rakamýn yaklaþýk 6.500
tonu yurtiçinde tüketilmiþtir.

Teneke kutu üreticilerinden bazýlarý:
AMCOR AMBALAJ SAN.TÝC. A.Þ.
BANTAÞ BANDIRMA AMBALAJ SAN. TÝC.A.Þ.
BAÞAK METAL OFSET TENEKE KUTU SAN. A.Þ.
EMÝNÝÞ AMB.SAN.TÝC VE LTD. ÞTÝ.
ERDEM ÇELÝK AMBALAJ SAN. VE TÝC.A.Þ.
GAMPAÞ AMB.SAN. VE TÝC. A.Þ.
KARTAL TENEKE KUTU SAN. A.Þ.
KARTENSAN DEVELÝ TENEKE AMB. SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ.
KEREM METAL AMB. SAN. VE TÝC. ÞTÝ.
KONTENSAN A.Þ.
KÖKSAN A.Þ.
MASAÞ METAL AMB. SAN.TÝC.A.Þ.
MUMCU TENEKE LTD.ÞTÝ.
ÖNTAÞ ÖNER TENEKE AMB. SAN.TÝC.A.Þ.
SARIBEKÝR AMB.SAN. VE TÝC. A.Þ.
SARTEN AMB. SAN.TÝC.A.Þ.
SEZENÝÞ METAL AMB.LTD.ÞTÝ.
SOYDAM AMB. SAN. TÝC.A.Þ.
ÞÝMÞEK AMB. SAN. TÝC. A.Þ.
TEKSAN TENEKE KUTU AMB.SAN.TÝC.A.Þ.
TOPÇUOÐLU TENEKE AMBALAJ
YEL TENEKE KUTU SAN. VE TÝC. A.Þ.

Aerosol kutu üreticisi firmalardan bazýlarý
KARTAL TENEKE,
SARTEN AMBALAJ,
YEL TENEKE.

Türkiyedeki Alüminyum Kutu Üreticileri
Seydiþehirde bulunan ETÝ Alüminyum A.Þ.nin
özelleþtirilmesi geçtiðimiz yýl gerçekleþtirilmiþtir.
Tesis ülkede birincil alüminyum üreten tek tesistir.
Yarý ürün veya nihai ürün üreten diðer birçok özel
kuruluþ da faaliyet göstermektedir.
Alüminyum levha ve folyo üretiminin bir kýsmý
Assan Alüminyum tarafýndan gerçekleþtirilmekte,
geri kalaný ise ithalatla saðlanmaktadýr. Assan
Alüminyum firmasýnýn levha ve folyo ithalatý da
mevcuttur.
Alüminyum içecek kutularý tedarikçisi olan
CROWNCORK ve REXAM firmalarý Türkiyede de faaliyet
göstermektedirler. Bu firmalar, ithalat yapmaktadýrlar,
kutu üretimi Türkiyede þimdilik mevcut deðildir.

Araþtýrma
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4. Tescil Markasý

Þekil 4. Tescil Markasý

Ambalaj Üzerinde Bulunan Bazý Semboller ve Anlamlarý
Ambalajlama, kýsaca ürünün daðýtým, depolama,
satýþ, ve kulaným sýrasýnda koruyan ve tutan
bilim, sanat ve teknolojidir. Ambalaj; ürünün
üretildiði noktadan tüketiciye kadar uzanan
daðýtým zincirinde orijinal kalitesinde (lezzetinin,
yapýsýnýn ve görünüm) güvenli ulaþmasý ve
muhafazasý için kullanýlan önemli bir araçtýr.
Ambalajýn asýl amacý; koruma, tutma, pazarlama
ve bilgilendirmedir. Bilgilendirme konusunda
etiket ve etiketleme ambalaj üzerinde herhangi
yazý, elektronik yada grafik olarak iletiþim
saðlasa da; ambalajda çok çeþitli semboller
ulusal ve uluslar arasý düzeyde kullanýlmaktadýr.
Semboller; önemli sayýlan þeylerin aslýnda
çok basitçe tarif edilebilmesi yada bir nesne,
mekan ya da konunun olabildiðince basite
indirgenerek biçimlendirilmesidir. Hayatýmýzýn
büyük bir bölümünde gördüðümüz, kullandýðýmýz,
hatta sýðýndýðýmýz semboller, artýk sadece
tanýnma amacýyla deðil, tanýtma, bilgilendirme,
dikkat çekme, ayýrma ve iletiþim amacýyla da
kullanýlmaktadýr. Uluslararasý þekiller dili olan
semboller sayesinde dünyanýn neresinde
olursanýz olun günlük, basit iþlemlerinizi dilini
bilmediðiniz bir ülkede rahatlýkla
gerçekleþtirebilirsiniz (Trafik iþaretleri).
Sembollerin bu bakýmdan çok güçlü bir iletiþimleri
vardýr.
Müþteri ambalajýnda, semboller ürün
güvenliði, tescil markasý ve geri dönüþümleri
göstermektedir. Taþýma ambalajda da, semboller
kaldýrma ve taþýma hakkýnda bilgi vermektedir.
Kullanýlan semboller her türlü simgesel
iþaretler olup, ulusalar arasý boyutta kabul
görmüþ yada ülkeye özgü kullanýlan semboller
ve iþaretleme kurallarý vardýr.
Bu yazýda uluslar arasý ve ülkemizde ambalaj
üzerinde karþýlaþacaðýmýz semboller ve anlamlarý
ayrýntýlý bir þekilde anlatýlacaktýr.

44

Ambalaj Bülteni Mart / Nisan 2007

1. Avrupa Normlarýna Uygunluk

Þekil 1. Küreselleþme, Uluslararasý Standartlarý CE (Avrupa
Normlarýna Uygunluk)

CE iþareti; Avrupa Birliði ülkelerinde mallarýn
serbest dolaþýmýnýn gerçekleþmesi amacýyla
Yeni Yaklaþým Direktifleri ve Küresel Yaklaþým
Politikalarý çerçevesinde 1989 yýlýndan itibaren
ürünlerde yer almaya baþlayan resmi bir iþarettir
ve bütün AB ülkelerinde geçerlidir.
Bu iþaret, direktif kapsamýndaki mamullerin;
kiþilerin, hayvanlarýn, mallarýn güvenliðini
tehlikeye sokmadýðýnýn, çevreye zarar
vermediðinin ve tüketiciyi koruduðunun üretici
tarafýndan beyan edildiðini belirtir. CE iþareti
kesinlikle bir kalite markasý deðildir. TSE veya
TSEK markasý yerine kullanýlamaz.
Küreselleþme sürecinin, ulusal düzenlemeleri
belli ölçüde sýnýrlayan, fakat diðer yandan bu
düzenlemelerin niteliðini geliþtiren karakteri,
ekolojiyle ilgili uluslararasý standartlarý da
þekillendirmiþtir (Þekil 1). Örneðin; AB, artýk
ulusal standartlar yerine armonize standartlar
(European Norms) oluþturmaya çalýþmaktadýr
[10]. Güvenlik, saðlýk, çevre ve tüketicinin
korunmasý amacýyla CE (Avrupa Normlarýna
Uygunluk) iþareti geliþtirilerek ürünlerin
standartlara uygunluðu ifade edilmektedir. Bu
noktada, AB ülkelerine yapýlacak ihracatta,
ürünlerin CE (Communeautee Eurapannes) [4].
Ýþareti taþýmasý önem kazanmaktadýr. CE
standardýný yakalayabilmek de, belli yatýrýmlarýn
yapýlmasýyla mümkündür. Bu çerçevede, üretimde
ekolojiye duyarlý teknolojilerin kullanýlmasý, insan

saðlýðýný tehdit edebilen ucuz kimyasallarýn
kullanýlmamasý, ürün aksamýnýn kullaným
sýrasýnda güvenliði tehlikeye sokmamasý gibi
konulardaki önlemler, ülkelerin kendi milli
standartlarýnýn diðer üye ülkelerde farklýlýk
göstermesi nedeniyle ortaya çýkabilecek, ithalatta
tarife dýþý engel diye de adlandýrýlan teknik
engellerin aþýlmasý amaçlanmýþtýr.

2. Türk Standardlarýna Uygunluk

Bu iþaret yanýnda kullanýldýðý markanýn
tescilli olduðunu belirtir (Þekil 4). Uluslararasý
bir iþarettir. Markanýn tescili tamamlandýktan
sonra kullanýlmasý doðrudur. Tescilsiz bir
markanýn yanýnda kullanýlmasý, tüketiciyi
yanýltmasý nedeni ile etik olarak doðru deðildir.
® (rüçhan) Marka hakký sahibine markanýn
baþkasý tarafýndan kullanýlmasýný yasaklayan
hak ve yetki saðlar. Marka tescili için yetkili
merci Türk Patent Enstitüsüdür [3, 4].

5. Önemsenmeyecek Farklýlýk
Þekil 5. Önemsenmeyecek Kadar Farklýlýk Olabilir.

B e l i r t i l e n m i k t a r ve h a c i m d e n
önemsenmeyecek kadar farklýlýk olabileceðini
ifade etmek için kullanýlýr. Matematikte e harfi
sabit bir sayýdýr ve yaklaþýk deðeri 2,71dir
(Þekil 5).

6. Geri Kazanýlabilir
Þekil 2. Türk Standardlarýna Uygunluk Markasý (TSE Markasý)

Türk Standardlarýna Uygunluk (TSE
Markasý) sembolüdür (Þekil 2). TSE Markasý,
üzerine veya ambalajýna konulduðu mallarýn
veya hizmetin ilgili Türk Standardýna uygun
olduðunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir
problem ortaya çýktýðýnda Türk Standardlarý
Enstitüsünün garantisi altýnda olduðunu ifade
eder.

3. TS EN ISO 9000 Kalite Standardý

Þekil 3. TS EN ISO 9000 Kalite Standardý

Kalite Sistem Belgeleri imalât ve hizmet
sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluþlarýn
sistemlerini uygun olarak kurmalarý durumunda
TSE tarafýndan verilen belgedir. Kalite standardý
dýr (Þekil 3.)

Þekil 6a/6b. Geri Kazanýlabilir

7. Yenilebilir Ýçilebilir

Þekil 8. Ürünün Yenilebilir Ýçilebilir olduðunu gösterir

Ambalaj içindeki ürünün yenilebilir içilebilir
olduðunu gösteren semboldür (Þekil 8). Birçok
ambalaj üzerinde yer alýr.

8. Iþýnlanmýþ Gýda

Þekil 9. Iþýnlanmýþ Gýda

Iþýnlama; raf ömrünü uzatmak, olgunlaþmayý
geciktirmek, filizlenmeyi önlemek, böceklenmeyi
engellemek, bozulmaya neden olan ve hastalýk
yapan parazitleri elemine etmek için gýdalara
uygulanan bir iþlemdir. Iþýnlanmýþ gýda olduðunu
gösteren sembol, bu tekniðin uygulandýðý
gýdalarda kullanýlmasý zorunlu uluslararasý bir
semboldür (Þekil 9) [12].

9. Organik Tarýmsal Ürün

Yönetmeliðe göre organik tarýmsal ürün
veya organik tarýmsal madde üreten ve pazara
sunanlar; ambalajlarýnda aþaðýdaki logo
örneklerini kullanmak zorundadýrlar (Þekil 10
ve 11). Bu logolarý üzerinde bulundurmayan
ürünler organik (ekolojik veya biyolojik) olarak
iç ve dýþ pazarlara sunulamaz, reklam ve tanýtým
yapýlamaz ve bu kelimeler veya kýsaltmalarýyla
patent için baþvuramazlar. Etiketi kullandýrma
yetkisi Bakanlýk yetkili organý Organik Tarým
Komitesine aittir [1,12].

Þekil 7. Geri Kazanýlabilir Ambalaj Kullanýlmasý

Geri kazanýlabilir ambalaj sembolüdür
(Þekil 6 a,b). Kompozit ambalajlarýn geri
kazanýmýnda; birim ambalajýn bileþiminde
bulunan ve aðýrlýkça en fazla miktarý oluþturan
malzemenin cinsine ait oran esas alýnýr. Çevre
kirliliðinin önlenmesinde geri dönüþür ambalaj
kullanýlmasý büyük önem taþýmaktadýr [11].
Çevre kirliðinin önlenmesinde geri
kazanýlabilir ambalaj kullanýlmasý üretici
sorumluluðunda olan bir durum olmakla
beraber tüketici de bu baðlamda ambalajý
çöpe atmakla sorumludur (Þekil 7) [11].

Þekil 10. ABD Tarým Bakanlýðý ( USDA) Organik Tarým Logosu

deðildir.Türkiye de transgenik ürünlerin üretimi
yasak. Zaten henüz bu konuda yürürlüðe girmiþ
bir yasa da yoktur; ancak Ulusal Biyogüvenlik
yasasý taslaðýmýz var. Bu ürünler 1998 yýlýndan
buyana hiçbir denetime tabi olmadan, Türkiyeye
rahatça girmektedir. 20 ye yakýn il pazarýndan
alýnan domates ve patateslerin GDOlu olduðu
tespit edilmiþ. Bunlarýn hemen tümü Türkiyeye
kaçak yollarla giren GDOlu tohumlarýn hiçbir
denetime tabi tutulmadan tarlalarda seralarda
ekilmesi sonucunda üretilmektedir [8, 9, 12].

Þekil 12. GDO lu Gýda Olduðunu ve Olmadýðýný Gösteren Logo
Örneði

11. Tekrar Kullanma

Þekil 13. Tekrar Kullanma.

Ambalaj üzerinde gözüken bu sembol bir
kere kullanýmlýk olduðunu göstermektedir
(Þekil 13).

12. Kýrýlabilir-Dikkatli Taþýyýn

Þekil 14. Dikkatli taþý

Þekil 15. Dikkatli taþý

Kýrýk cam bardak ambalaj içerisindeki ürün
dikkatli taþýnmazsa kolaylýkla hasar görebilir.
Ýçeriði kýrýlgandýr (Þekil 14).
Ýki elin arasýnda korunan ve taþýnan ambalaj
içerik dikkatli taþýnmasý gerektiðinin diðer bir
ifadesi yada hatýrlatýlmasýdýr (Þekil 15) (14).

13. Kullanma Zamaný

Þekil 11. Türk Organik Tarým Logosu

10. Transgenik (GDO) Ürünler

Son yýllarda biyoteknoloji alanýnda önemli
geliþmeler olmuþtur. Dünya genelinde transgenik
ürün üretimi incelendiðinde özellikle ABD,
Arjantin, Kanada ve Çin bu çalýþmalarý yürüten
ülkelerin baþýnda gelmektedir. Uluslarýn iç
piyasalarýnda GDOlu olduðunu gösteren
semboller bulunmaktadýr (Þekil 12). Ancak
henüz etiketlerde bulunma zorunluluðu yasal

Ürünün raf ömrü ile ilgili olan bu sembol
en son kulaným tarihini ifade etmektedir. Örnekte,
tarih Ocak 2009 sona ermektedir (Þekil 16)
(14).

Þekil 16. Raf Ömrü 1 Ocak 2009
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14. Sterilize Bilgisi

Bu sembol ürünün orijinal ambalajýnda steril
olduðunu ve R ýþýnlama metoduyla sterilize
edildiðini belirtmektedir. Eðer sterilize ýsý
yardýmýyla yapýldýysa, R harfi yerine termometre
sembolü yerleþtirilir (Þekil 17). (14).

Þekil 17. Steril Bilgisi

15. Muhafaza Sýcaklýðý

Termometre buluna bu sembol asýl olarak
gýda ve içecek içeren ambalaj üzerinde bulunur.
Ýçeriði 10 ve 20 derece (C ) arasýnda bir sýcaklýkta
depolanmasý gerektiðini gösterir (Þekil 18).

Müslüman nüfusunun artmasýyla birlikte
marketlerdeki etkileri artmaya baþlamasýyla,
metropollerde birçok ürünlerde uygunluk
ifadesini gösteren simgeler ambalaj üzerinde
kullanýlmaya gözükmeye baþlamýþtýr (Þekil 24).
A.B.D deki çoðu Müslüman koþher li ürünleri
alsa da, bu sembol tam bu ihtiyacý
karþýlamadýðýndan ve 150 milyar dolarlýk bir
piyasanýn olmasý Ýslama uygunluðu gösteren
sembollerin hazýrlanmasýnda bu talebinde etkili
olmaktadýr(13).

19. Dini Semboller: Kosher Sembolleri

Þekil 25. Kosher Sembolleri.

Þekil 18. Muhafaza sýcaklýk aralýðý

16. Alerjen ve Glutensiz

Þekil 19. Alerjen

Þekil 20. Glütensiz

Bu sembol müþteri ye, ürün buðday, glüten,
fýndýk içerebileceðini alerji açýsýndan dikkatli
olmasý gerektiðini göstermektedir (Þekil 19).
Glütensiz sembolü ambalaj içerisindeki
ürünlerin buðday ekstaktý-glüten içermediðini
ifade eder (15).

17. Plastik Sembol ve Numaralarý

Þekil 23.1- Polyethylene terephthlate (PET), 2- Yüksek yoðunluklu
polietilen, 3- PVC poli(vinil klorür) 4-, Alçak yogunluklu polietilen,
5- Polipropilen, 6- Polistiren 7-, Diðereleri

Ýbranicede kosher terimi düzgün veya
uygun demektir (Þekil 25). Sadece Yahudiler
bu simgeden faydalanmamakta, Müslüman,
vejetaryenler, ve bazý diyet yapanlarýnda ihtiyacýna
cevap olabilmektedir. Kosher sembolleri besinlerin,
yasal güvenlik denetimlerinin yaný sýra, uluslarýn
kendi inançlarýna uygun gýdalarý olarak
tanýmlanmakta ve etiketlerde yer almaktadýr.
Özellikle Amerikada bu konuyla ilgili
taleplerin artmasý sonucu dini esaslara uygun
olan gýdalarýn iþaretlendirilerek ambalajlanmasý
konusunda önemli adýmlar atýlmýþtýr. Bu konuda
düzgün veya uygun ifadesini gösteren iþaretler
ambalaj üzerinde yerlerini almaya baþlamýþtýr
(Þekil 24 ve 25).
Türk Hava Yolarýnda yolcularýn kiþisel istek
ve/veya saðlýk koþullarýna göre özel yemek
talepleri karþýlanmaktadýr. Bu yemek çeþitleri
arasýnda vejetaryen yemek çeþitleri , diabetik
yemekler, dini yemekler (Kosher, Helal) , saðlýk
sorunlarý nedeni ile talep edilen yemek çeþitleri,
bebek ve çocuk yemekleri, yaþlý veya çiðneme
zorluðu çeken kiþiler için yemekler vb.
sunulmaktadýr. [5, 6, 7]

20. Uluslar Arasý Kullanýlan Ambalaj Üzerindeki
Bazý Semboller:

18. Dini Semboller: Ýslama Uygunluk
Sembolleri

Þekilde 26da yer alan sembolleri yukardan
soldan saða numaralandýrdýðýmýzda
1. Ambalajýn içindekinin kýrýlgandýr,
2. Üst kýsmýný gösterir,
3. Çengel kullanýlmamasý ,
4. Isýdan koruyunuz,
5. Üst üste yýðýn yapmayýnýz
6. Aðýr, kaldýrmayýn
7. Üst üste birim konulma sýnýrý vardýr
8. Kuru tutulmasý,
9. Asýlmaz
10. Aðýrlýk merkezini ayarlayýn
11. Döndürülmemeli
12. Üst üste aðýrlýk konulma sýnýrý var
13. Sýcaklýk sýnýrlamasý var
14. Buradan kavrayýn
15. El Arabasýyla taþýmayýn
ifade eden semboller olarak örneklendirebiliriz.
Hayatýmýzýn büyük bir bölümünde
gördüðümüz, kullandýðýmýz, hatta sýðýndýðýmýz
semboller, artýk sadece tanýnma amacýyla deðil,
tanýtma, bildirme, dikkat çekme, ayýrma ve
iletiþim amacýyla da kullanýlmaktadýr. Ambalajla
üzerinde buluna semboller; basite indirgeyerek
iletiþim kurmada giderek artan önemi sayesinde
ambalajlarýn üzerindeki yerlerini almaktadýr.
Uluslararasý þekiller dili olan semboller sayesinde
dünyanýn neresinde olursanýz olun günlük, basit
iþlemlerinizi dilini bilmediðiniz bir ülkede rahatlýkla
gerçekleþtirmede baþarýyla kullanýlmaktadýrlar.
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Þekil 24. Ýslama Uygunluk Sembolleri

A.B.D 75000 ürün yoðunlaþmýþ büyük bir
markete hitap eden, ve 2001, yaklaþýk 165
milyar dolarlýk tahmin edilen bir piyasa deðere
sahiptir. Özellikle son yýllarda Amerikadaki
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Þekil 26. Uluslar Arasý Ambalaj Üzerindeki sembolleri [2].
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Some Symbols On The Packages And Their Meanings
Packaging can shortly be defined as the science,
art and technology of enclosing and protecting
products during distribution, storage, sale and use.
Packaging is an important tool that allows the
product to remain safe and be protected in original
quality (in terms of taste, structure and appearance)
through the distribution cycle of products from the
point of manufacture to the consumer. The main
purpose of packaging is to protect, contain, market
and communicates. Although labels and labelling
refers to any written, electronic or graphic
communication on the packaging, a large number
of symbols are being used on packaging at national
and international level. Labelling refers to any
written, electronic, or graphic communications on
the packaging or on a separate but associated label.
Symbols allow very simplified description of
important things or simplified formation of an object,
place or subject. Symbols that we see, use and turn
to in a large part of our lives are being used for
purposes of not only identification but also description,
information, attraction, distinguishing and
communication as well. Using symbols which make
up the international language of shapes, you can
easily perform your daily operations in a country
where a foreign language is spoken (Traffic signs).
Symbols have a high communication power.
In customer packaging, symbols indicate product
reliability, registration mark and recycling. In
transportation packaging, symbols give information
about lifting and carrying.
The symbols used are all kinds of signs and
there are symbols and marking rules which are
internationally accepted or country-specific.
In this article, there are detailed descriptions of
packaging symbols used nationally and internationally
and their meanings.

order to allow free circulation of goods in the
European Union countries and it is applicable in all
EU countries.
This sign is the manufacturers declaration
assuring that the products meets by the directive
are not threatening for the safety of people, animals
and property, are environment friendly and protect
the consumer. CE mark is by no means a quality
mark. It cannot be used in place of TSE or TSEK
mark.
Globalization process is characterized by a certain
restriction of national regulations and an improvement
of the nature of these regulations which have also
shaped the international standards on ecology (Figure
1). For example; the EU is trying to establish
harmonised standards (European Norms) instead of
national ones [10]. A CE (Conformance to European
Norms) mark has been developed for purposes of
safety, health, environment and consumer protection
in order to indicate that the products are conforming
to standards. At that point, in exportations to the
EU countries, products must bear the CE
(Communeautee Eurapannes) [4] mark. CE standard
can only be maintained by making certain
investments. In that framework, technical obstacles
which are called non-tariff obstacles in importation
and which may arise when national standards of a
country are different from those of another country
will be overcome by taking measures such that
production must be based on ecology-sensitive
technologies, cheap chemicals that may threaten
human health must be avoided, product parts must
not become hazardous during use.
2. Conformance to Turkish Standards

Figure 2. Conformance to Turkish Standards Mark (TSE Mark)

CE mark; is an mandatory mark that has been
placed on products since 1989 as part of the New
Approach Directives and Global Approach Policies in

Figure 3. TS EN ISO 9000 Quality Standard

Quality System Certificate is the certificate issued
by TSE when companies involved in manufacturing
and service sectors establish conforming systems.
It is a quality standard (Figure 3.)
4. Registration Mark

Figure 4. Registration Mark

This sign indicates that the trademark is
registered (Figure 4). It is an international sign. It
should be used after the trademark has been
registered. Ethically, it should not be used with an
unregistered trademark in order not to mislead the
consumer. ® Trademark right gives the owner the
right and authorization so that the trademark may
not be used by any other person. Turkish Patent
Institute has been authorized to register trademarks
[3, 4].
5. Negligible Difference

Figure 5. Negligible Difference is Allowed.

It is used to indicate that there may be negligible
differences from the stated quantity and volume.
In mathematics the letter e is a constant number
which is approximately equal to 2,71 (Figure 5).

1. Conformance to European Norms

Figure 1. Globalisation, International Standards CE (Conformance
to European Norms)

3. TS EN ISO 9000 Quality Standard

This is the symbol for Conformance to Turkish
Standards (TSE Mark) (Figure 2). TSE Mark indicates
that the goods or services on which it has been
placed conform to the related Turkish Standard and
that any problems connected to the product or the
service is under the guarantee of Turkish Standards
Institute.

6. Recyclable

Figure 6a/6b. Geri Recyclable

Figure 7.
Using Recyclable
Packaging

This is the symbol for recyclable packaging
(Figure 6 a,b). When recycling composite packaging;
the ratio of the material that is included in the
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Research
composition of the unit packaging and is of the
highest quantity is considered as the basis. It is
very important to use recyclable packaging in order
to prevent environmental pollution [11].
Although it is the producer who is responsible
for using recyclable packaging to prevent
environmental pollution, consumer has the duty of
putting the packaging in rubbish bin (Figure 7)
[11].
7. Edible Drinkable

Figure 8. The Product is Edible and Drinkable

10. Transgenic (GMO) Products
Recently, there have been important developments
in the area of biotechnology. When we look at the
transgenic product growth all over the world, we
see the USA, Argentina, Canada and China among
the countries that work in this area. In the domestic
markets of the countries, there are symbols indicating
GMO (Figure 12). But it is not obligatory to place
them on the labels. It is forbidden to make transgenic
products in Turkey. There are not any applicable
laws as well; but we have a drafted National Biosafety
law. These products have been imported to Turkey
since 1998 without any form of inspection. Tomatoes
and potatoes obtained from about 20 marketplaces
have been found to be GMO. Almost all of them are
grown by planting illegally-imported GMO seeds in
fields and greenhouses [8, 9, 12].

example, the date is the end of January 2009 (14).

17. Plastic Symbol and Numbers

Figure 16. Expiry Date January 1st 2009

14. Sterilization Information
This symbol identifies the product as being
supplied sterile, provided that the original packing
is in place and is undamaged. The R identifies the
method of sterilization as being by irradiation. (Figure
17). (14).

Þekil 23.
1- Polyethylene terephthlate (PET),
2- High density polyethylene,
3- PVC poly(vinyl chloride),
4- Low density polyethylene,
5- Polypropylene,
6- Polystyrene,
7- Others

to religious principles. Marks that mean fit or
proper began to take their place on the packages
(Figures 21 and 22).
In Turkish Airlines, special meal demands are met
according to personal requests and/or health
conditions of passengers. These meals include
vegetarian food, diabetic food, religious food (Kosher,
Helal), food demanded according to health problems,
baby and kid food, food for the elder people or for
those with difficulty of chewing. [5, 6, 7]

daily operations in a country where a foreign language
is spoken.

20. Some Symbols on International Packaging:

https://www.labelsourceonline.co.uk/shop/Scripts/prodLis

18. Religious Symbols: Symbols for Conformance to
Islam

Anonim, 2005
http://www.btso.org.tr/databank/publication/p016organiktarim.pdf
Anonim, 2005
t.asp?idCategory=418
Anonim, 2005 http://www.avrupapatent.com
Anonim, 2005 http: //www.netmarkpatent. com
Anonim, 2005 www.gidaraporu.com

Figure 17. Sterilization Information

Anonim, 2005 www.thy.com.tr

15. Storage Temperature

Figure 8. It is the symbol indicating that the
product contained in the packaging is edible and
potable (Figure 8). It is seen on many packages.

REFERENCES

Anonim, 2005 Ekþi, O. Denetlemenin Yolu Var mý?, Hürriyet
Gazetesi.

Figure 21. Symbols for Conformance to Islam

Anonim, 2005 www.bugday.org

8. Irradiated Food

Figure 12. Logo Samples Indicating whether the Food is GMO or
not

11. Do not Reuse
Figure 9. Irradiated Food

Irradiation is a processing technique applied to
food in order to extend shelf life, to delay ripening,
to prevent sprouting, to avoid infestation and to
eliminate the parasites that cause decaying and
illnesses. The symbol that indicates irradiated food
is an international symbol which is mandatory to
use on food that has been subjected to this technique
(Figure 9) [12].

This symbol is shown on the packaging of a
product that is intended only for single use (Figure
13).

9. Organic Agricultural Product
According to the regulations, those who produce
and market organic agricultural products or organic
agricultural substances have to use the following
logo samples on the packaging (Figures 10 and 11).
Products that do not bear these logos may not be
launched to domestic or foreign markets as organic
(ecological or biological), may not be advertised or
promoted and may not apply for patent with this
wording or its abbreviated form. The authorization
to give permission for the label belongs to the
Organic Agriculture Committee which is an agency
operating under the Ministry [1,12].

Figure 14. Handle with Care

Figure 10. US Department of Agriculture (USDA)
Organic Agriculture Logo

Figure 11. Turkish Organic Agriculture Logo
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Figure 13. Do not Reuse.
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Figure 18. Storage temperature range

The symbol showing the thermometer is found
mainly on packages containing food and drink. The
symbol clearly shows that the contents should be
stored at a temperature between 10 and 20 degrees
(centigrade) (Figure 18).
16. Allergic and Non-gluten

12. Fragile-Handle with Care
Figure 19. Allergic

Religious food industry including koshers market
value that addresses a large market focusing on
almost 75000 products in USA and that has been
about 165 billion dollars worth of products were
estimated in 2001. Particularly, accompanied by the
increasing Muslim population in America in the recent
years and the increasing influence on the markets,
symbols showing conformance began to be used
on packages of many products in metropolitans
(Figure 21).
Although many Muslims in the USA purchase
kosher foods, since this symbol do not always meet
the needs of the Muslim consumer and there is a
150 billion dollar worth market, symbols indicating
conformance to Islam must be prepared (13).
19. Religious Symbols: Kosher Symbols

Figure 20. Non-gluten

Figure 15. Handle with Care

The broken wine glass suggests that the product
inside the packaging could be easily damaged if
dropped or handled without care and attention. The
contents are fragile !(Figure 14).
The two hands holding or protecting the package
is another reminder that the contents should be
handled with care. (Figure 15) (14).
13. Expiry Date
This symbol is accompanied by a date that shows
the end of the shelf life of the product. In this

This symbol suggests that the consumer should
be aware that the product could contain wheat,
gluten, sulphites, traces of nut (Figure 19).
The gluten free symbol means that the product
inside the packaging does not contain wheat extracts.
Some people are sensitive or even allergic to such
extracts. Therefore, clear labelling is required (15).

Figure 22. Kosher Symbols.

In Hebrew, the term kosher means fit or
proper (Figure 22). Not only Jews make use of this
symbol, but also Muslims, vegetarians and some
dieters meet their needs using it. Kosher symbols
define food as conforming both to legal safety
inspections and the religious beliefs of nations and
are placed on labels.
Particularly when the number of such demands
increased in America, important steps were taken
towards marking the packages of food that conform

Velioðlu, S. ( 2000). Genetiði Dönüþtürülmüþ Gýdalar. Gýda
Teknolojisi Derneði Yayýn Organý, 25 ( 1 ):5-15
Figure 5. Symbols on International Packaging [2].

Anonim, 2005. isguc.org/printout.php?id=194
A n o n i m , 2 0 0 5 . htt p : //w w w. i zto.o rg .t r/ N R /

When we number the symbols on Figure 5 from
top down and left to right, we can give examples
for symbols meaning
1. Fragile, handle with care,
2. This way up,
3. Use no hooks,
4. Protect from heat,
5. Do not stack,
6. Heavy do not lift
7. Stack limitation in units
8. Keep dry,
9. Sling here
10. Centre of gravity
11. Do not roll
12. Stacking limitation weight
13. Temperature limitation
14. Clamp here
15. No hand trucks
Symbols that we see, use and turn to in a large
part of our lives are being used for purposes of not
only identification but also description, information,
attraction, distinguishing and communication as well.
Symbols take their places on packaging because of
their importance in communicating by simplification.
Using symbols which make up the international
language of shapes, you can easily perform your

rdonlyres /7475BDA1-95B7-4855-B3519ADCE4362AFE/4465/ambalajatik.pdf
Anonim, 2005. http://www.wholeagain.com /labeling.html
Regenstein J.M., M.M. Chaudry, and C.E. Regenstein. The
Kosher and Halal Food Laws. COMPREHENSIVE REVIEWS IN
FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY. Vol. 2, 2003111-127.
http://www.bignellsurgical.co.uk/packaging_symbols_en.htm
http://www.technologystudent.com/despro2/drink14.htm
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Araþtýrma
Kaynak: Verpackungs Rundschau, Mart 2006

Burada hava yok

Helikopter ile havalandýrma

Airless þiþesi isimli yeni bir ürünün geliþtirilmesi üzerine farmakoloji, saðlýk ve vücut bakýmý için yeni
ambalaj kavramlarý hakkýnda Alman Gaplast þirketinin satýþ þefi Leonie Janssenle bir görüþme

Gaplast ve Du Pont: Farmakolojiden kozmetiðe

Buna göre Bag-in Bottle fiilen delamine

ölçülü bir bariyer bileþimi burada belirleyici

noktasýnda ürün özelliklerinin bir farklýlaþmasýný

bir þiþe diyor satýþ þefi. Ýçteki surlyn

argümanlardý  ve tabii ki biçimlerin ve renklerin

ve desteðini sunabilmek için ambalajlarýn

malzemesini içeren poþet, kontrollü bir þekilde

çeþitliliðinin yaný sýra Oberammergau kökenli

yüzeylerine örneðin kadifemsi bir yumuþak

katý PETG, PET veya PP malzemeden yapýlmýþ

þiþelerin optik görünümü ile dokunuþ bütünlüðü.

dokunuþ, yüksek parlaklýk ve/veya antistatik

dýþ þiþeden ayrýlýyor, çünkü yapýþma aracýsýnýn

Gaplast gelecekte büyümeyi aðýrlýklý olarak

özellikler vermek için opsiyonlar geliþtirdik.

hariç býrakýlmasý, iç ve dýþ kýlýfýn sürekli

premium kozmetik segmentinde bekliyor, Sonuç

birleþmesini engelliyor diyor C. Tillmanns. Surlyn

itibariyle etik bir talep satýyoruz! diye enerjik

yüksek esneme kabiliyetine sahip olduðundan,

biçimde açýklamada bulunuyor L. Janssen.

talep edilen artýklarýn boþaltýlabilirliðinin ve

Resim 1. 50 ml vitamin açýsýndan zengin bir nemlendirici bakýmý
Bio Aloe, dul avrat otlu, Grosshesselohedeki Hermeste.
Kanadalý tüketiciler için yeni kozmetik þiþesi (saðda).

dýþarýdan hava almadan mikropsuz dozajý temin

Farmakoloji sektöründeki, yüksek kalite

edebilmek için, poþetin eksenel doðrultulu

standartlarýna sahip ambalaj malzemeleri ve

büzüþmesini destekliyor. Poþet ve þiþe duvarý

sistemler ile ilgili bütün deneyimler iki yýl önce

arasýndaki havalandýrmayý Leoninin ifadesiyle

Lemotion kozmetik sunumunun üzerine tutarlý

helikopter denilen, þiþenin dýþ tabakasýnda

bir þekilde aktarýldý. Buradaki hedef, bilhassa

tanýmlanmýþ küçük havalandýrma delikleri

hijyenik kozmetik ambalajlar konusunda

saðlayan özel, tabii ki yine Gaplast tarafýndan

uluslararasý arenada komple sunucu olarak

patenti alýnmýþ bir makineyi tasarlayan geliþtirme

yerleþmek. Konseptin ikna ettiði ilk müþterilerin

þefi Stephan Kneer saðlýyor.

arasýnda örneðin Münihte bulunan bir þirket

Resim 3. Dýþtaki ve içteki
kýlýf arasýndaki bölüm
havalandýrýlýr.

olan Pharmos Natur bulunuyordu. Bu arada
Hermes, Biomaris ve Betafarma gibi diðer firmalar
takip ediyor.

Leoni Janssen, yani evin kýzý, firmada satýþ

tamamýný þöyle anlatýyor. 90lý yýllarýn baþýnda

iç ve dýþ kýlýf arasýndaki bölüm boþaltma sýrasýnda

ve pazarlama þefi olarak çalýþýyor. Firmada

Ursapharm isimli bir firmanýn yetkilileri,

hedefli bir þekilde havalandýrýlýr, eksenel kolaps

kurucu ve icra kurulu baþkaný yani CEOsu olan

Janssenin babasýna gelmiþ ve koruyucu

oluþur ve özel bir dozaj sistemi üzerinden, çok

baba Roland Kneerin yaný sýra yöntem uzmanlarý

madde içermeyen bir göz ilacýný hijyenik bir

katý akýþkanlý ürünlerin bile 360° eþit miktarlarýný

ve tekniker olarak da erkek kardeþler Ingmar

þekilde ambalajlamak istediklerini söylemiþler.

dýþarýya çýkartýr.

ve Stephan Kneer görev yapýyor. Yani tam bir

Çünkü koruyucu maddeler içeren klasik ürünler

aile þirketi olan firma, araþtýrma-geliþtirme

mukozaya zarar verebiliyor. Yani, aseptik bir

Gasplastýn sloganý: Her þey saðlýk için..,

çalýþmalarýna Bad Homburgtan Du Pont de

ürünü bir ambalajýn içine güvenli bir biçimde

diyor L.Janssen bu görüþmede birçok defa ve

Nemoursun plastik uzmanlarý ve Cenovadaki

kullanýlmak üzere doldurulmasý talep

bu noktada topu Du Ponta atýyor. Çünkü

teknik merkezi de dahil ediyor. Bu nedenle bu

edilmiþ. Böylece Roland Kneerin maharetli

halihazýrda 150 milyon farmakolojik þiþecik ile

yazýda Avrupada Dupontun kozmetik

atölyesinden çýkan Bag-in-Bottle-Sisteminin

kendini ispatlamýþ durumdaki bu konseptin,

ambalajlarýnýn pazar geliþimi konusundan

temeli atýlmýþ.

kozmetik alanýna baþarýlý bir þekilde aktarýlmasý

sorumlu olan Claudia Tillmannsýn görüþleri de
yer almaktadýr.

için önkoþulu R. Kneer, doðru polimer
Baþlarda içeride bir poþet kullanmak suretiyle
yapýlan çok sayýdaki deneyin sonunda, iç tabakasý
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L. Janssen, fleksýbýl bir iç poþete sahip,

fleksýbýl bir torba oluþturan bir koeks þiþesi 

dayanýklý bir koeks plastik þiþesinden oluþan

özel bir üfleme kafasýna sahip bir koekstrüzyon

patentli bir sistem olan, Airless sisteminin,

üfleme tertibatýnýn üzerinde üretildi. Bu sýrada

Lemotionun arkasýnda yatan hikayenin

iç kýlýf boyunda ve sýkýþtýrma dikiþte sabitlenmiþ,
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hammaddesi olan DuPontun Surlyn iyonomerinin
seçilmesi ile yaratmýþ.

Du Pont kendi satýþ aktiviteleri ve yerleþik
kozmetik üreticileri ile bulunan doðrudan
temaslarý sayesinde Gaplastýn bu konseptini
destekliyor



tabii

ki

kendi

plastiklerinin/iyonomerlerinin satýþýný
güçlendirmek amacýyla, diye ekliyor Tillmanns.
Resim 2. Burada biçim, estetik ve iç dünya
birbiriyle uyumlu: Koeks þiþeleri ve görülmesi
istenmeyen iç poþetleri.

Dünya çapýnda faaliyet gösteren holdingin
ambalaj konusundaki üst düzey ürünleri arasýnda
tabii ki Surlynin yanýnda, örneðin baþka

Sadece kozmetik alaný büyümüyor, bilakis

uygulama alanlarýnda bariyer özelliklerinin de

farmakoloji segmenti de patlýyor. Buna göre

saðlanabilmesi için Bynel yapýþma aracýsý da

Gaplast L.Janssene göre þirket, farmakolojik

bulunmaktadýr.

þiþecik konusunda US-Pharma-Multisten büyük
bir sipariþ alacak. 2003 / 2004 yýlýnda, yine

Du Pont, Gaplastýn Bag-in-Bottle-Sistemini

ayný þekilde Bag-in-Bottle sistemleri ile ilgilenen

ABDye bir iþbirliði sözleþmesi çerçevesinde

kozmetik satýcýlarýyla da ilk temaslar kurulmuþ.

pazarlýyor. Claudia Tillmanns son olarak þunlarý

Stabilizatör yok, koruyucu maddeler yok ve

söylüyor: Du Pont da yaratýcý ve yenilikler

Surlyn maddesinden yapýlmýþ poþetlerin tam

geliþtiriyor. Üreticilere, pazarlama veya satýþ
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