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polistirenin bariyer malzemelerle kombine edilmesi
sayesinde buna ulaþýlabilmektedir. Örneðin katý ve sývý
yaðlara karþý normal polistirenin yüksek gerilimde
yýrtýlma (çatlama) dayanýklýlýðý ölçülüdür, ancak güçlü
yað içeren dolum maddeleri için de kenarlarýnda sorunsuz
basýlabilirlik, kaynak yapýlabilirlik imkaný gibi uygun
özel tipler kullanýma hazýr bulunmaktadýr.

Hazýrlayanlar:
Lütfi Fikri ALPAKIN / ASD Baþ Danýþmaný
Aslýhan ARIKAN, Araþtýrma Uzmaný

Sývý (Likit) Ürünler ve Ambalajlarý [Bölüm 6]
Her türlü sývý (likit) gýda ve gýda dýþý ürün ambalajlarý konusunda hazýrladýðýmýz yazý dizisine plastik grubuna dahil Polistirenden
üretilen kap ve þiþelerle devam ediyoruz.
Polistiren (PS) kap ve þiþeler
Polistiren (PS), uygulamalarda baþarýlan güncel
geliþmeler, içindeki ürüne elveriþli özellikleri,
yiyecek ve içeceklere sorunsuz temas etme
güvenliði ve geri dönüþebilirliði sayesinde
günümüzde en çok kullanýlan ambalaj
malzemelerinden biri durumuna gelmiþ
bulunmaktadýr.

Polistiren üretiminde çözelti polimerizasyonu,
süspansiyon polimerizasyonu, emülsiyon
polimerizasyonu gibi çeþitli yöntemlerden
yararlanýlmaktadýr.
Polistiren genelde aþaðýda bildirilen çeþitlerde elde
edilmektedir.
 Kristal Polistiren (Genel amaçlý standart Polistiren
 GPPS) Berraklýk istenildiði zaman kullanýlmaktadýr.
Kristal PS ile yapýlan ürünler kýrýlgan ve amorf yapýya
sahiptirler.
 Antiþok Polistiren (Darbeye dayanýklý Polistiren
 HIPS) Darbeye dayanýklý PS opak bir malzeme olup
darbe dayanýklýlýðýný artýrmak için bütadien kauçuk
ilave edilmiþ kýsmen bir blend (karýþým) ve kýsmen
bir graft kopolimerdir.
 Genleþebilen Polistiren (EPS) Köpük polistiren
Kýrýlganlýðý azaltan ve onu bir darbenin hýzýný kesen
ve izole eden bir malzeme yaparak malzeme içinde
hücreli bir yapý üretmek üzere tipik bir hidrokarbon
ya da karbondioksit þiþirme ajaný ile iþlem yapýlmýþ
kristal polistirenin bir formudur.
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Sýfýr santigrat derecenin altýndaki ýsýlarda dahi (örneðin
dondurulmuþ gýda ambalajlarýnda) HIPS, darbe saðlamlýðý
gibi önemli bir kriteri korumayý sürdürmektedir.

Standart polistiren cam gibi berrak ve parlaktýr. Ancak
nispeten kýrýlgandýr. Bu nedenle ambalaj için uygun
modifikasyon iþlemi yapýlmasý gerekmektedir. Çift yönde
gerdirme iþlemi ile standart polistirenin dayanýklýlýðý oldukça
artýrýlabilmektedir. Çift yönde gerdirilmiþ standart polistiren
(BOPS) cam gibi berrak ve parlaktýr. Bu malzemeden
yapýlan ambalajlar çok özel þekil stabilitesine sahip
bulunmaktadýr. Ayrýca, yeteri kadar da rijittir. Çift yönde
gerdirilmiþ polistirenin (BOPS) özellikleri Tablo 2de verilmiþtir.

Bir ambalajýn ýsýl þekillendirme (termoform) dayanýklýlýðý
dolum maddelerinin sýcak dolumu için önemli bir þarttýr.
Yüksek seviyede ýsýl þekillendirme dayanýklýlýðýna sahip
bulunan polistiren kaplar 85°Ca kadar ýsýlara müsaade
etmektedir.

Gýda Ambalajý Uygulamalarý
Kristal polistiren, kristal þeffaflýðý özelliðinin yararlý
olabileceði hallerde çeþitli gýdalar ya da tek kullanýmlýk
plastik bardaklarda içecekler için ambalaj malzemesi
olarak kullanýlmaktadýr.

Bir gýda maddesi ambalajý için doðal þart koku ve
lezzetle ilgili olarak nötr olmaktýr.

Genleþebilen polistiren (EPS) - köpük polistiren plastikler
ise et, sebze ve meyve için tabak ya da yumurta ve
hazýr gýda için kapaklý kap ya da içecekler için tek
kullanýmlýk bardak üretiminde kullanýlmaktadýr. EPSnin
yoðunluðu genellikle 0,05
ile 0,19 gr/cm³ arasýnda, ambalaj uygulamalarýnda
kalýnlýðý ise 0,3 ile 6,4 mm arasýnda deðiþmektedir.
EPSden yapýlan bazý tabaklarýn, bardaklarýn ve kaplarýn
yüzey tabakasý kristal PS olup plastik ile gýda maddesi
arasýnda bariyer tabaka oluþturmaktadýr. Ýnce ölçülerdeki
BOPS filmler gýda karton kutu ambalajlarýnýn
pencerelerinde ya da taze ürünler için sargý ambalajý
olarak kullanýlmaktadýr. Daha kalýn olanlar ýsýl
þekillendirme yöntemi ile tatlý ve reçeller için bardak
ve kavanoz haline getirilmektedir.

Sevkýyat ve alýþveriþ sýrasýnda basýnç ve darbe
aþýndýrmalarýna karþý stabilitesini güvence altýna almak
için ambalajýn dayanýklý olmasý gerekmektedir.

Polistiren kristal berraklýðýna sahip çok iyi ýsýl ve
boyut stabilitesi olan, kolay iþlenen kýrýlgan bir
plastiktir. Ancak þeffaf, sert camsý özellikleri
kullaným amacýna ve talebe göre kimyasal olarak
deðiþtirilerek opak, kýrýlmaz bir maddeye
dönüþtürülebilmektedir. Örneðin, uzama ve darbe
mukavemeti için kauçuk, kimyasal direnç için cam
elyafý, ýþýk stabilitesi için metil metakrilat ve
düþük yoðunluk için köpük yapýcý maddeler
kullanýlmaktadýr.
Stiren polimerleri ya sadece stiren monomeri ya
da stirenin diðer monomerlerle (örneðin; etilen
oksit, bütadien akrilik gibi) polimerizasyonu ile
elde edilebilmektedirler. Stiren polimerlerinin
imalatýnýn herhangi bir aþamasýnda keza bazý
polimerler de (örneðin; polibütadien, bütadien
kopolimer kauçuklarý, poliizopren gibi)
kullanýlabilmektedir.

Þekillendirmeye dayanýklý ambalajlarda hem saðlamlýk
ve hem de rijidite önemli kritelerdir. Yüksek seviyede
rijidite, ayrýca daha az cidar kalýnlýðý ile þekillendirmede
daha çok dayanýklýlýk saðlanmasý anlamý taþýmaktadýr.
Bu sayede önemli bir maliyet unsuru olan ambalaj
aðýrlýðý düþük seviyede tutulabilmektedir.

Polistiren çok yönlü ambalaj reçinelerinden biridir.
Yoðunluðu 1,05 gr/cm³tür. Camsý geçiþ sýcaklýðý
Tg: 74  105°Cdir.
Polistiren ve stiren-bütadien kopolimer plastikler
fiziksel ve mekanik özellikleri sayesinde düþük
maliyetle çok çeþitli ambalaj malzemelerine
dönüþtürülmeye uygun bulunmaktadýr.
Kristal polistiren (GPPS) þeffaflýðý nedeniyle çok
deðerlidir; stiren-bütadien kopolimerler (HIPS)
darbelere karþý dayanýklýdýr, köpük polistirenler (EPS)
ise düþük yoðunluklarýnýn yanýrsa saðlamdýrlar ve
iyi yalýtým özelliklerine sahiptirler. Polistiren plastikler
50 yýldan uzun süredir gýda ambalaj malzemesi olarak
kullanýlmaktadýr ve bileþenlerin ambalajdan gýdalara
geçiþ (migrasyon) seviyeleri baþta olmak üzere bu
polimerle ilgili günümüzdeki bilimsel bilgiler sayesinde
bu malzeme güvenle kullanýlmaya devam edilmektedir.
Gýda ile temas eden yeni ambalaj malzemelerinin
üretiminde geri kazanýlmýþ polistiren kullanýlmasý
olasýlýðýný araþtýrmak üzere çalýþmalar yapýlmaktadýr.
Polimer karýþýmlarýnda çoðu zaman düzgün daðýtýlmýþ
kauçuk ürünler söz konusudur. Bu ürünlerde özellikle,
bütadien homopolimerler ve kopolimerlerden elde
edilen sentetik kauçuklar kullanýlmaktadýr. HIPSlerin
en büyük grubu, kauçuklu standart polistirenden
oluþmaktadýr. ABS olarak tanýmlanan plastikler ise

bütadien kauçuk ve stiren akrilonitril kopolimerlerden
elde edilen karýþýmlardýr.
Antiþok polistiren (HIPS) kaplar ve kaseler gibi
þekillendirmeye dayanlýklý ambalajlar için kullanýlan
en önemli plastik maddesidir. Bu amaçla kullanýmda
PVC, PP ve PETten önde gelmektedir. Sözü edilen
alanda genel olarak kullanýlan stiren polimeri ise
HIPStir. Bu polistirenin özellikleri hakkýnda Tablo 1de
bilgi verilmiþtir. Ýçerdiði kauçuða göre, darbeye daha
az dayanýklý, çok dayanýklý ve fevkalade dayanýklý
çeþitler olarak ayýrt edilmektedirler. Hepsi de az ya
da çok süt gibi opak renge sahiptirler.
Çoðu zaman uygulamada darbeye çok dayanýklý
polistiren, rijit ama kýrýlgan olan standart polistiren
ile karýþtýrýlmaktadýr. Bu yüzden saðlamlýk ve rijidite,
o sýradaki istek potansiyeline göre doðru olarak
tayin edilmektedir.

Özet olarak ifade edecek olursak bu durum, polistirenin,
nispeten ucuz olan fiyatý dahil birçok ambalajda optimal
fiyat/verimlilik iliþkisi sonucunu saðlayan bir hammadde
olduðunu teyit etmektedir. Diðer termoplastiklerle
kombinasyonlarýnýn saðlanmasý halinde, polistiren, halen
kaplanmýþ renkli rijit ambalajlar için çok yönlü kullanýlabilen
müstesna malzeme olarak kendini göstermektedir.

Antiþok polistiren (HIPS)in özellikle ekonomik olarak
iþlenebilirliði ve son derece iyi þekillendirilebilirliði
þüphe götürmez bir özellik avantajýdýr. Mukayese
edilebilir yüksek düzeyde iþlenebilirlik hýzlarýna baþka
hiçbir plastik maddesi ile ulaþýlamamaktadýr. Mümkün
olduðunca düþük kap aðýrlýðý dahil bu durum,
polistirenden özellikle ambalaj birimlerinin
ü ret i l e b i l e ce ð i n i a ç ý k ç a i f a d e et m e k te d i r.
Keza polistirenin iþlenmesinde bir ürün hasarýna meydan
vermeden büyük bir iþlem yapma serbestliðini mümkün
kýlan yüksek ýsýl stabilitesi küçümsenmeyecek derecede
önemli bir durumdur.
Bu yüksek ýsýl iþlem stabilitesi, ayrýca polistirenin hiçbir
sorun yaratmadan geri dönüþümünün yapýlmasýna izin
vermektedir. Hatta birden fazla yapýlmýþ olan iþlemden
sonra dahi malzeme özellikleri, çýkýþ durumuna nispetle
neredeyse hiç deðiþmeden kalmaktadýr. Uygulamada
azaltýlmýþ bir mekanik kaliteye götürebilecek bir
moleküler
aðýrlýk yapýsý meydana gelmemekte ve örneðin PE ya
da PP gibi yabancý maddelerin düþük miktardaki
katýlýmlarý malzemenin önemli hiçbir kalite kaybýný
sonuçlandýrmamaktadýr.
Oksijen, karbondioksit gibi gazlar ya da su buharý için
polistirenin bariyer özellikleri nispeten vasattýr. Ancak
kýsa süreli pek çok ambalajlama durumlarý için tamamýyla
yeterli bulunmaktadýr. Kaldý ki özel bir gaz ve/veya su
buharý geçirmezliði istenildiði zaman koekstrüzyon
yöntemi kullanýlmak suretiyle

Antiþok polistiren (HIPS) yoðurt gibi süt ürünleri için
kap biçiminde çay, kahve, çikolata ve çorba gibi içecekler
için plastik bardak olarak kullanýlmaktadýr. Söz konusu
HIPS plastikler genellikle stiren-bütadien kopolimer ve
kristal polistiren karýþýmlarýndan üretilmektedir. Bunlarýn
oranlarý çeþitli ambalaj biçimleri için enjeksiyonla
kalýplama ya da ýsýylaþekillendirme gibi üretim yöntemleri
için gereken fiziksel özellik dengesini saðlayacak þekilde
seçilmektedir.
Süt ürünlerinde kullanýlan kaplar enjeksiyonla kalýplama
ya da ýsýyla þekillendirme yöntemi ile üretilmektedir.

Bazý polistiren kaplar çok katlý
yapýya sahiptirler ve genellikle
kristal PS tabakalarý arasýna
konmuþ bir tabaka HIPSden
oluþmaktadýrlar. Kristal PS
tabakalarý HIPS ile yiyecek ya da
içecek arasýnda bariyer özelliði
saðlanmaktadýr ve cazip bir parlak dýþ görünüþ
kazandýrmaktadýr. Diðer çok katlý bileþiklerde etilen
vinil alkol (EVOH) ve polyesterler (PET/PETG) gibi bariyer
re ç i n e s i i ç e re n k at m a n l a r b u l u n m a k t a d ý r.
Son yýllarda polipropilen (PP) yukarýda sözü edilen
kullaným alanlarýnýn bazýlarýnda HIPS plastiklerin yerini
almýþtýr, ama bazý gýda ambalajý türlerinde PS plastiklere
ait iþlenme kolaylýðý ve boyut stabilitesi özelliði gibi
avantajlarý nedeni ile bunun tam tersi geçerli olmuþtur.
Kristal polistiren (GPPS) ve antiþok polistiren (HIPS)nin
fiziksel özellikleri ve performansý gýda ambalajýnýn
kullaným þekillerine sýnýrlama getirebilmektedir. Ancak
plastik imalatçýlarý yýllar içinde edindikleri geniþ bilgi
sayesinde kullaným sýnýrlarýný tam olarak bilmekte ve
potansiyel kullanýcýlara da gereken tavsiyeler devamlý
verilmektedir.
Antiþok polistiren (HIPS)nin özellikleri

Tablo.1

 Geniþ sýnýrlar içinde ayarlanabilir rijidite ve dayanýklýlýk
 Dondurulmuþ gýdalarda darbeye karþý mükemmel dayanýklýlýk
 Ýyi ýsýl þekillendirme dayanýklýlýðý (sýcak dolumda)
 Ýyi organoleptik özellikleri
 Ön iþleme gerek kalmadan basýlabilirlik
 Sorunsuz dikiþ ve kaynak yapýlabilirlik
 Özellikle yüksek iþlem yapma hýzý ve geniþ çapta iþlem yapma alaný
sayesinde ekonomik olarak iþlenebilirlik
 Son derece iyi þekillendirilebilirlik
 Yüksek seviyede iþlem yapma dayanýklýlýðý nedeni ile sorunsuz geri
dönüþüm imkaný
 Vasat bariyer özellikleri
 Yaðlara karþý gerilimde vasat yýrtýlma dayanýklýlýðý

Çift yönde gerdirilmiþ polistiren (BOPS)nin özellikleri

Tablo.2

 Cam gibi þeffaf ve parlaklýk
 Çok yüksek rijidite
 Darbeye karþý dayanýklýlýk
 Yüksek kullaným ýsýsý (80°Cye kadar)
 Ýyi organoleptik özellikleri
 Ön iþleme gerek kalmadan basýlabilirlik
 Yüksek iþlem yapma dayanýklýlýðý nedeni ile sorunsuz geri dönüþüm
imkaný
 PP, PVC ve PETten daha yüksek geçirgenlik

Türkiyedeki PS kap ve þiþe üreticilerinden bazýlarý:
ANKARA LÝDER PLASTÝK, Ýstanbul
BAÞER AMBALAJ, Ýstanbul
HUHTAMAKÝ ÝSTANBUL, Ýstanbul
IÞIK PLASTÝK, Ýzmit
MODERN AMBALAJ, Ýzmit
SEM METAL VE PLASTÝK, Ýstanbul
TEKNÝK PLASTÝK, Ýstanbul
TERMOKAP PLASTÝK, Ýstanbul
ÜSTÜN PLASTÝK, Ýstanbul
YÖMSER AMBALAJ, Ýstanbul

Plastik bardaklar ise yüksek hýzlý dolum iþlemine
dayanmasý gerekmeyen ince et kalýnlýðý yeterli olduðu
için genellikle ýsýyla þekillendirme yöntemi ile
gerçekleþtirilmektedir.

Yazý dizimize plastik grubuna dahil Polikarbonat ve diðer
hammaddelerden üretilen kap ve þiþelerle devam edeceðiz
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Yazar, Yüks. Müh. Katja Nowka,
Dortmund Üniversitesi, Lojistik Ýhtisas Alaný
(Prof. Dr. Müh. Rolf Jansen).
Kaynak: Intelligent Verpacken

Delikli folyolar
Streç folyo, palet güvenliði için sýk kullanýlan bir
ambalajdýr. Yük biriminin içinde yoðuþma suyunun
oluþmasýný engellemek için, delikli folyolar veya sarma
aðlarý kullanýlmaktadýr. Ancak bunlar için þimdiye kadar
bütünsel, kýyaslanabilir deðerlendirme kriterleri
bulunmamaktaydý. Þimdi ufukta bir çözüm görünüyor.

Dortmund Üniversitesi F-Logun Pack laboratuarýnda delikli ve güçlendirilmiþ bir folyoda çekme deneyi.

Ürün kalitesine olan taleplerin giderek artmasý
neticesinde, esnek ve üniversal olarak kullanýlabilen
yük birimi güvenlik yöntemi streçleme, giderek önem
kazanmaktadýr. Paletlenmiþ ambalaj yüklerinin
güvenliðinin saðlanmasý sýrasýnda, ürünlerin hasar
görmesine ve çevrenin risk altýna atýlmasýna neden
olabilecek kalite eksiklikleri, kullanýlan güvenlik
materyallerinin niteliksel deðerleri ve niceliksel bilgileri
sayesinde ortadan kaldýrýlabilmektedir. Sýcaklýk ve
nefes alma bakýmýndan hassas ambalaj mallarýnýn
güvenliðinin saðlanmasý sýrasýnda, sýradan bir streç
folyonun etkisi bilhassa kritiktir. Sýcak veya soðuk
yansýmasý yüzünden folyonun iç kýsmýnda bir yoðuþma
suyu tabakasý oluþmakta ve bu, ürün ambalajlarýndaki
yapýþtýrýcý maddeleri çözebilmekte, karton kutularý
yumuþatabilmekte veya konserveler ile vidalý
baðlantýlarda korozyonlara neden olabilmektedir.
Bu gibi durumlarda delikli ve güçlendirilmiþ folyo
ürünlerinin kullanýlmasý mantýklýdýr. Oluþan artýk
nemin uzaklaþabilmesi sayesinde, aþýrý ýsýnma, terleme
ve nem gibi problemler engellenebilmekte ve iyi bir
hava sirkülasyonu temin edilebilmektedir.
Ürünlerin hasar görmeden müþterilere nakledilebilmesi
için, yükleme birimi güvenliðinin, yüklenmeye uygun
bir þekilde kullanýlmasý ve kullanýlan plastik folyolarýn
niteliksel özellikleri ile ilgili bilgiler gerekmektedir.
Yük birimi güvenliðinin öneminin yýllar boyunca
küçümsenmiþ olmasýna raðmen, test dizilerinin
giderek yoðunlaþtýrýlmasý sayesinde, gerekli bilgiler
giderek sýklaþan bir þekilde kullanýcýlarýn hizmetine
sunulmaktadýr. Sabit enine kesit yüzeyine sahip
klasik folyolar, DIN EN ISO 527 uyarýnca kontrol
edilebilmelerine raðmen, delikli veya güçlendirilmiþ
folyolar þimdiye kadar deney tekniði bakýmýndan
kaydedilmemiþtir. Böylelikle çoðu zaman, kullanýcýnýn
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kendi yük birimlerinin güvenliðini en iyi þekilde
saðlayabilmesi için, gerekli arka plan bilgisi eksik
kalmaktadýr. Bu neden dolayý Dortmund üniversitesinin
lojistik ihtisas alanýnda (FLog), bir araþtýrma projesi
çerçevesinde bu problem üzerinde çalýþýlmýþtýr.
Kuvvet-Yol-Davranýþý gibi mekanik folyo özelliklerinin
belirlenmesinde test yöntemleri kullanýlmakta olup,
bunlarýn sýrasýnda folyo þeridinin farklý yerlerinden,
nispeten düþük ebatlara sahip deney parçalarý
alýnmaktadýr. Delikli ve güçlendirilmiþ bir folyodan
böylesi deney parçalarýnýn alýnmasý, ister bütünsel
bir taþýyýcý folyo, ister delikli bir bölge veya isterse
bir güçlendirme þeridi ele alýnsýn, zorunlu olarak
farklý sonuçlara neden olacaktýr. Bu nedenle böylesi
bir folyo için de örnek teþkil edecek sonuçlarýn
alýnabilmesi için, deðiþtirilmiþ deney þartlarýna sahip
bir test yönteminin geliþtirilmesi gereklidir. Bunu
yaparken ayrýca aþaðýdaki noktalar önem taþýmaktadýr:
 Deney parçalarý, folyo þeridi geniþliðinin tamamý
boyunca alýnmalýdýr.
 Eþit olmayan folyo kalýnlýðý nedeniyle gerdirme
bölgesindeki gerilim uçlarý engellenmelidir.
 Gerdirme kýskaçlarý makineye öyle sabitlenmelidir
ki, deney parçasýnýn uzunlamasýna ekseni, çekme
doðrultusuyla uyuþsun.
 Kýskaçlarýn içine kayma büyük oranda engellenmelidir.
Kýskaç yüzeylerinin iç taraflarýndaki uygun bir kaplama
materyali, deney parçasýnýn dýþarýya çekilmesini
engelleyebilmektedir.
Araþtýrma projesi ve bunun destekleyicisi
Burada tanýmlanan araþtýrma projesi, Yük birimlerinin
güvenliðinin saðlanmasý amacýyla, çekme yükü altýnda,
düzensiz enine kesit yüzeyine sahip plastik folyo
kuvvetlerinin ortaya çýkartýlmasýnýn araþtýrýlmasý için
deney yöntemi ismini taþýmaktadýr. Proje, Ekonomi
ve Çalýþma Federal Bakanlýðý (BMWA)nýn, Otto von

Güericke e.V. (AiF); Köln, Endüstriyel Araþtýrma
Birlikleri Çalýþma Ortaklýðý üzerinden desteklenmiþ
ve Lojistik Federal Birliði (BVL) e.V., Bremen adýna
yapýlmýþtýr. Dortmund Üniversitesi Lojistik Ýhtisas
Bölümü bu sýrada faydalanmaya hazýrlýk deney
yöntemini geliþtirmiþtir.
Deneylerin uygulanmasý için standardize edilmiþ
çekme deneylerine baþvurulmasý gerekmektedir.
Bunlar, deney yöntemi açýsýndan gereklilikleri yerine
getirmektedir, ancak elde bulunan biçimleriyle, geniþ
deney parçalarýný (bütünsel folyo þeridi) gerdirecek
durumda deðildir, böylelikle yeni bir gerdirme
düzeneðinin hazýrlanmasý gerekmiþtir. Kapsamlý test
dizileri çerçevesinde sonuç itibariyle, delikli ve
güçlendirilmiþ folyolar için test aparatlarýnýn
uygunluðunun kontrol edilmesi söz konusuydu.
Deneylerin sonuçlarý, delikli folyolarýn plastik folyolar
için neredeyse klasik bir kuvvet-yol-akýþýna sahip
olduklarýný göstermiþtir. Ancak akýþtaki dalgalanmalar
yaný sýra kuvvetin kademeli olarak azalmasýyla birlikte
geniþ bir kýrýlma bölgesi dikkat çekmektedir. Klasik
akýþtaki bu sapmalar, deliklerin kopmasýna ve
sýkýlaþtýrma þeritlerinin kopmasýna dayandýrýlmaktadýr.
Sonuç
Araþtýrma projesinin sonuçlarý, tanýmlanan folyo
ürünlerinin üreticilerinin, üretimdeki temel taným
deðerlerini algýlamasýna ve böylelikle kalite güvenliðini
iyileþtirmesine imkan tanýmaktadýr. Bu yöntem, çeþitli
türdeki folyo ürünlerinin birbiriyle karþýlaþtýrýldýðý ve
söz konusu uygulama durumu için en iyi ürünün
seçilmesinin mümkün olduðu, kalitatif bir müþteri
bilgilendirmesi için zorunludur. Özellikle delinmiþ ve
güçlendirilmiþ folyolarýn üzerine uyarlanmýþ deney
yöntemi sayesinde, çok yönlü folyo tiplerinin
deðerlendirilmesi için bir enstrüman yaratýlmýþtýr.

Araþtýrma
Kaynak: Package Design Magazine
Aslýhan ARIKAN, Araþtýrma Uzmaný

Küresel eðilimi belirleyen: Çin
Geleneksel Çin ürünleri modern fantezilerle birleþerek, tüketici ile ambalaj arasýnda bir bað kuruyor.
Çindeki ambalaj piyasasý hakkýnda gerçekçi ve temsili
bir fikir sahibi olmak için kýsa bir süreliðine Çine
gelen yabancýlar gördükleri ve yaþadýklarý þeylerin
heterojenliði karþýsýnda þaþkýnlýða düþecektir.
Baþlangýç olarak, kalite teriminin Çindeki algýlanýþ
biçiminin karmaþýklýðý batýlýlarýn düþünce biçimlerine
pek uymaz. Batý standartlarýna göre kalite mümkün
olan en iyi sonucun bir ölçüsüdür. Müþterilerin ya
da firmanýn kendisinin belirlediði bazý taleplerin yüzde
100 oranýnda karþýlanmasý ve farklýlýklarýn ve
toleranslarýn mutlak minimuma indirgenmesi anlamýna
gelir. Bu nesnel deðerlendirme teknolojik açýdan en
uygun olanýn baþarýlmasý ve ortaya konan iddialarýn
gerçekleþtirilmesi isteðine ya da talebine dayanýr.
Batý ülkelerinde, bu düþünme ve çalýþma biçiminin
sonucu, tüketicinin isteyebileceði hemen, hemen her
þeyi içeren genellikle yüksek bir ambalaj standardýnda
(biçim, iþlev, malzeme ve iþçilik) kendini gösterir.
Ancak Asyalýlarýn büyük bölümü bu kalite kavramýný
takip edemez.
Çinde ambalaj kalitesi diðer önceliklerin ardýndan
gelir. Çeþitli açýlardan gelen ayrý, ayrý (ve çoðu zaman
deðiþen) þu önceliklere dayanýr: Müþteriler, endüstrinin
ilgili dalý, ürün ve eldeki bütçe açýsýndan. Çinde kalite
demek mükemmel olmak için uðraþmak demek
deðildir. Maliyet ve kar birbiri ile orantýlý olmalýdýr.
Bu da bir firma içinde sipariþe ve iþ spesifikasyonuna
göre deðiþebilir. Birçok Çin firmasý müþterilerine çok
çeþitli ambalaj çözümleri sunar; bunlar, örneðin, yerli
ya da ithal malzeme kullanýlmasýna göre deðiþir.
Kalite talebi, kalite düzeyi ve kalite bilinci  arz ve
talebe baðlý olarak  hem müþteriler hem de üreticiler
için esnek olabilen terimlerdir. Bu makalede ambalajý
etkileyen esnek piyasa þartlarý incelenecektir.

teknolojilerin kullanýlmasýyla ilgili oldukça kararsýz
bir durum meydana gelir. Defalarca geri dönüþtürülmüþ
kaðýtla yapýlmýþ ucuz ve kötü linotip paketlerin,
gevþek sleevelerin, kýrýþýk yapýþkan katlarýnýn, donuk
renklerin ve profesyonel olmayan baský tasarýmýnýn
 kýtlýk ve tek düzeliðe dayanan komünist ekonomisine
baðlý olarak  ülkede baskýn olduðu zamanlar geride
kaldý. Son derece profesyonelce üretilmiþ ve batýdaki
benzerlerinden hiç de aþaðý kalmayan kapaklý kutular
þaþýrtýcý çeþitliliði ile giderek daha çok ön plana
çýkýyor ve hala, ayný piyasadaki ve ürün kesiminde
yüksek ve düþük teknoloji ürünleri arasýnda (sadece
tütün endüstrisi ile sýnýrlý olmamak üzere) batý
dünyasýnda hayal bile edilemeyen bir kalite farký var.

biçimleri sadece endüstrideki ve ekonomideki
verimliliðin modern kanýtlarý olmakla kalmaz. Bir
toplumdaki ilerlemeyi ve yaþam standardýný da
sembolize eder; tüketici davranýþýný ve estetik zevki
yansýtýr; bir yaþam biçimini ifade eder; statü sembolleri
olarak kullanýlýr ve hatta prestij saðlar.

Çinde üretim süreçleri bazý teknolojilerin bulunup
bulunmamasýna baðlýdýr. Elbette, Batýda olduðu kadar
Doðuda da zaman ve mali girdi faktörleri belli bir
ürünün potansiyel piyasa fiyatýný etkiler. Ancak, bu
hususlardan çýkarýlan sonuçlar Çinde çok farklýdýr.
Manuel ve manuel olmayan üretim maliyetleri arasýnda
muazzam farklýlýklar olmasý nedeniyle belli bir ürün
bir gün makineler kullanýlarak üretilip ambalajlanýrken
ertesi gün elle üretilip ambalajlanabilir. Öðretim ve
iç eðitim kurslarýndan oluþan ikili bir sistemin
olmamasý sonucunda ayný sanayi dalýndaki Çinli
iþçilerin kalite seviyesi o kadar deðiþir ki elde edilen
sonuçlar da buna baðlý olarak tutarsýz olur.

Ýþçilik ve Doðaçlama
Süpermarketlerde, maðazalarda, mahalle bakkallarýnda
ve büfelerdeki ambalaj çözümlerinin giderek
iyileþmesine raðmen Çinlilerin doðaçlama yeteneði
ile batýlýlarýn iþçilik yeteneðinin mühendislik alanýnda
garip bir karýþým oluþturduðu açýkça görülüyor.
Ambalaj endüstrisinde, batýda hakim olan ve görünüþte
benzeri olmayan ya/ya da fikri Asyadaki, geleneksel
Yin and Yang prensibinden de ulaþýlabilen ve uyumlu
biçimde birleþtirilebilen hem de kavramýna karþýlýk
geliyor.

Bu geliþmelerin kaynaðýna inmek ve bunlarý anlamak
için önce batýnýn kültürel baðlamýndaki tasarým
ilkelerine kutupsallaþtýrýcý açýdan bakmak gerekir.
Batýda, daha çok rahatsýz edici olmayan renk tonlarý
kullanýlmaktadýr; paketlerin ön tarafýndaki sembolik
içerik minimuma indirilmiþtir; bilgisayarda hazýrlanan
grafiklerle zenginleþtirilmiþ soyut motifler görüntünün
büyük bölümünü oluþturur; metinlerdeki dil
mükemmeldir ve bilinçaltýna hitap eder; tasarým
ürüne uygundur; ve genel görünüm de özel hedef
gruplara yöneliktir.

Ancak, kalite ve teknolojinin kullanýlmasý batýlý ve
doðulu ambalaj tarzlarý arasýndaki ciddi farklarýn
kendini gösterdiði tek alan deðil. Ayrýca, ambalaj

Kiþisel iliþkiler kurma
Batýda ambalaj tasarýmýnýn hedefe yönelik olmasý
eðitimli grafik tasarýmcýlarýn iþçiliðinin gözle görülür
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sonucu olmanýn yanýnda yýllar boyu süren pazar
araþtýrmalarýný ve zekice hazýrlanmýþ pazarlama
stratejilerini yansýtýr. Daima paket ile müþteri
arasýndaki tutarlý ve karþýlýklý iliþkinin üzerinde
durulmaktadýr.
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Uluslarýn basit bir katlanmýþ kutudan bir kültürel
kimlik aracý olarak faydalanma þekli hem þaþýrtýcý
biçimde yaratýcýdýr hem de çok farklý düþünme
biçimlerini izler. Ayrýca çok sayýda sonuç doðurur.
Özellikle Çinde ambalaj tasarýmý son yýllarda büyük
bir deðiþim yaþamýþ ve üzerinde durulan hususlar
defalarca deðiþmiþtir.

Ancak Asyada canlý renkler hakimdir; çok sayýda
renkli ve hatta parlayan paket vardýr; günlük hayata
ait geleneksel semboller ve somut imajlar kullanýlýr;
metinler bilgi verici içerikle sýnýrlýdýr; tasarým ise
duygulara hitap eder; belli bir hedef gruba odaklanýlmýþ
deðildir ve Çindeki ambalaj tasarýmcýlarýnýn klasik
sanatçý olarak mesleki geçmiþi tasarýmlarýnýn
sanatsallýðýnda açýkça görülür. Tasarým elbette bireysel
zevk meselesidir. Bununla beraber, Çindeki ambalajlarýn
büyük bölümü batýlý gözler için sadece egzotik
renkler taþýmakla kalmaz, ayný zamanda kötü
tasarlanmýþtýr ve ucuz sanattýr. Çinde ambalaj ile
alýcý arasýndaki iliþki çok kiþisel olabilir.

istiyor. 80lerin ve 90larýn doðalcý somut imajlarýndan
çok uzak olan, çizgiler, geometrik þekiller, içinde
ekran olan renkli boþluklar taþýyan soyut tasarýmlar
baskýn özellikler oldu. Amerikan, Ýngiliz, Alman ve
Japon markalarýnýn tarzýný ve görünümünü doðrudan
taklit eden bu paketler eski ve geleneksel Çinden
ayrýlmak istiyor. Modernlik ve ilerleme dünyasýyla ve
yabancý dünya ile baðlantý kurularak satýþ fýrsatlarýnýn
artýrýlmasý umuluyor.
Giderek artan kültürel kimlik bilinci, yüksek sesle
telaffuz edilen ulusal gurur ve % 84ü memleketiyle
ve devletin baþarýlarýyla aþýrý gurur duyan Çinlilerin
vatanseverliði yeni bir eðilime yol açacak. Araþtýrmalara
göre bugün alým gücü yeterli olan her Çinlinin ithal
ürünleri satýn alma eðilimi olmasýna raðmen, birçoðu
gerçekte eþit kalitedeki yerli ürünlerin yabancýlara
tercih eder çünkü bu þekilde, o ürünle kendilerini
özdeþleþtirmeleri daha kolay olmaktadýr.

Profesyonel bir marka görünümü, bireysel profil ve
rekabet ortamýnda kendini gösteren ve ambalaj
tasarýmýndaki hünerli biçimleriyle satýþ çekiciliði olan
kýsa ve öz tasarým hala istisna olma özelliðini
korumaktadýr. Ambalaj tasarýmýnýn çok etkili bir
pazarlama aracý olduðu gerçeði batýdaki reklam ve
pazarlama uzmanlarýnca fark edilmesine raðmen
Çindeki birçok firma daha bunun bilincinde deðildir.

Kültürel geçmiþle baðlantý
Eðer Çinliler kendi kültürel tarihlerinin köklerini ve
geleneklerini hatýrlýyorsa, bu onlara ayrý bir ambalaj
tarzý geliþtirme konusunda yardým edecektir. Gelecekte
Çindeki ambalaj tasarýmýnda, 15 yýl öncekilerden çok
farklý olmakla beraber, Çinli zihniyetine ve zevkine
uygun tipik Çin renkleri, sembolleri ve kompozisyon
unsurlarý yer alacaktýr.

Taklitten yeni biçimler doðar
Çinde 1990lý yýllarda baþlayan sosyal, politik,
ekonomik ve kültürel dönüþüm ambalaj tasarýmlarýný
da etkilemiþtir. Piyasanýn açýlmasý, liberalleþme,
globalleþme ve artan rekabet, satýn alma gücünün
artmasý ve yaþam standardýnýn iyileþmesi radikal bir
deðiþikliðe neden oldu. Ürünlerde giderek batýlýlaþma
yönünde bir eðilim var.

Efektlerle dolu paketler istenen lüks mallardýr ve bu
nedenle isteyerek kabul edilir ve satýn alýnýr. Daha
az daha çok demektir prensibine göre batýlý
perspektiften bakýldýðýnda teknolojik üstün
performansýn sonuçlarýnýn kaliteyi ve çekiciliði
artýrabilmesi gerçeði de baþka bir meseledir. Ancak,
zihniyet farký kültürler arasý düþüncelerin çekiciliðinin
temel nedenini oluþturur.

Bu yeni ambalaj türü batýnýn çaðdaþ tasarýmlarýna
yöneldi ve modern dýþa dönük bir imaj kazanmak

Günümüzdeki hýzlý ekonomik deðiþiklikler ile baþ
edebilmek Çin hükümeti için ve 1.25 milyarlýk bir

nüfus için önemli bir güçlüktür. Bu nedenle ambalaj
endüstrisinin her alanýnda teknolojik yenilikler,
ayarlanmýþ çözümler ve zeki kavramlar için yeterince
yer vardýr. Tüketici davranýþýndaki deðiþiklikler ve
ürünlerin daðýtýmýndaki yeni yapýlar, geçmiþte çok
ihmal edilen bir iþlev olan ürün sunma ve ürün
tanýtma stratejisi olarak ambalajýn görevini ve iþlevini
büyük oranda deðiþtirir. Görsel ve iþlevsel taleplerde
bu koca ülkenin ve oradaki insanlarýn yeni ihtiyaçlarý
dikkate alýnmalýdýr.
Þu anda Çin bu ihtiyaçlarýný daha çok ithalat yoluyla
karþýlamaktadýr. Ancak, Pekindeki Çin Ambalaj
Teknolojisi Derneði yetkilisine göre hükümet en
önemli endüstrilerden biri olan ambalaj endüstrisini
gelecek on yýlýn taleplerine uygun hale getirmek için
önümüzdeki yýllarda 11 milyar dolar ayýracaktýr.
Ekonomik gücü ve batýlý teknolojilerle baðlantý halindeki
güçlü tasarým potansiyeli sayesinde Çin batý piyasalarýný
Çin yapýmý sloganýný negatif anlamýndan çýkararak
tanýnmýþ bir kalite ifadesi haline getirecek yeni nesil
ürünler ve ambalajlarla dolduracaktýr.
Çin ekonomisi ve ambalaj endüstrisi ile ilgili gerçekler
 Ortalama Çinlinin geliri 1990 yýlýndan bu yana üç
katýna çýkmýþtýr.
 Bugün yaklaþýk 80 milyon Çinlinin ithal ürün
alabilecek maddi imkaný vardýr.
 Ambalaj piyasasýnýn hacmi yaklaþýk 310 milyar
dolardýr.
 Ambalaj malzemeleri daðýlýmý: % 52 kaðýt ve karton,
% 31 plastik, % 11 metal, % 6 cam.
 Ambalaj endüstrisinde yaklaþýk 35.000 firma vardýr.
 Yaklaþýk 3.3 milyon Çinli ambalaj endüstrisinde
çalýþmaktadýr.
 Ambalaj endüstrisi 1991 ile 2003 yýllarý arasýnda
yýlda ortalama % 27 oranýnda büyümüþtür.
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