Dosya
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný

Cam ambalaj

Ambalaj Hayatýmýzýn
Vazgeçilmez Bir Parçasýdýr
Ambalaj, baþta gýda olmak üzere ürünleri
kaynaðýndan tüketim noktasýna kadar taþýyan,
karmaþýk bir daðýtým sisteminin temel
unsurlarýndan biridir.

çalýþmakta olan profesyoneller, malzeme
bilgisinden makine bilgisine, iþletme bilgisinden
ürün tasarýmýna kadar birçok konu hakkýnda
bilgi sahibi olmak zorundadýrlar.

Ambalajý yeniden ve daha detaylý bir biçimde
tanýmlamak istersek; kabul edilebilir ekonomik
ve çevresel sýnýrlamalar dahilinde; bir ürünü
tüketiciye ulaþana kadar daðýtým zinciri
içerisinde koruyan, uygun koþullarda saklama
kolaylýðý saðlayan, (kullanýmý kolay olan) ve
bilgilendirme/satýþ faaliyetlerini destekleyen
tüm sargý ve kaplara ambalaj denir.

Ambalaj, yakýn geçmiþte keþfedilmiþ bir ürün
deðildir. Toplumsal geliþimle doðrudan ilgili
olan ambalajýn geçmiþi insanlýðýn baþlangýcýna
kadar uzanmaktadýr. Yüzyýllardýr kullanýlmakta
olan birbirinden farklý ambalajlar aslýnda
medeniyetlerin geliþimi hakkýnda bizlere bilgi
de verirler. Toplumdaki deðiþim aslýnda her
gün devam etmektedir. Yeni yasal
düzenlemeler, geliþen teknoloji, insanlarýn
ihtiyaçlarýnýn artmasý ve sürekli deðiþim içinde

Birden fazla disiplini içeren ambalaj sektöründe
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olan gündelik hayatýmýz, kullandýðýmýz ambalaj
malzemelerinin de geliþmesine neden
olmaktadýr.
Ambalajýn kullanýldýðý alanlara baktýðýmýzda,
üretilen ambalajlarýn yarýdan fazlasýnýn gýdalarýn
ambalajlanmasýnda kullanýldýðýný görüyoruz.
Gýda ambalajlarý da kültürümüzle birlikte
evrim geçirmektedir. Steril meyve suyu
kutularý, vakumla ambalajlamaya dayanýklý
fleksibýl ambalajlar ve mikrodalga fýrýnda
kullanýlabilen rijit plastik ambalajlar bundan
20 yýl önce yoktu. Günümüzde bu ambalajlar
modern hayatýn vazgeçilmez bir parçasý oldular.

Bir gýda ambalajýnýn baþlýca iþlevi olan
koruyuculuk dýþýnda da birçok fonksiyonu
vardýr. Özellikle perakende sektörüne yönelik
gýda ambalajlarý baþta olmak üzere diðer
tüketim ambalajlarý için raftaki sessiz satýcý
benzetmesini kullanabiliriz.

gerekmektedir.

Ambalaj gýdalarý mikroplardan ve çevredeki
diðer bulaþanlardan ve daðýtým sýrasýnda
hasar almaktan korur. Ayrýca üzerinde yer
alan etiketle, tüketiciye besin bilgisi ve bir
gýda ürününün içindekiler, piþirme talimatý,
ürünün aðýrlýðý, marka adý ve fiyatý hakkýnda
bilgi verir.

Tüketim ürünlerinin korunmasýnda kullanýlan
ambalaj malzemelerinin kullaným biçimlerini,
özel iþlevlerini ve sýnýrlamalarýný bilen tüketiciler
ambalaj malzemelerini tekrar kullanýrken de
dikkatli olmalýdýrlar.

Günümüzde, insanlarýn tüketim biçimlerindeki
farklýlýklarýn göz önüne alýnmasýnýn yaný sýra,
çevreye olan etkisi gözetilmiþ yeni ambalajlarýn
geliþtirilmesi kaçýnýlamaz bir gerektir. Yeni
bir ambalajýn tasarýmýnda, ambalajýn ürüne
katma deðer saðlamasý baðlamýnda, ambalajýn
3 temel iþlevi vardýr:
 Sarma
 Saklama ve
 Satma
Ancak bugün ambalajýn tüm bunlarý
Sürdürülebilir bir þekilde yapmasý
gerekmektedir (3+1S).
Ambalaj kendi baþýna çevreyi kirletmez çünkü
çevrenin kirletilmesi sosyal bir olgudur ve
doðrudan insanlarýn çevreye olan duyarlýlýðýyla
ilgilidir. Ambalaj ürünü korur. Yaþ meyvesebze gibi ambalajlanmamýþ ürünler, tüketiciye
ulaþýncaya kadar koruyucu bir ambalaj ile
korunmadýklarý için bozulabilirler. Bu yüzden,
ambalajsýz ürünlerin çevreye ve ekonomiye
olumsuz etkisi söz konusudur.

Birçok tüketici bazý ambalaj ürünlerini tekrar
kullanýr. Çoðu kavanoz, þiþe hatta kutular,
gýda veya diðer tüketim maddelerinin
saklanmasý amacýyla da kullanýlmaktadýr.

Ýnsan saðlýðý ve hijyen konularýnýn gittikçe
önem kazandýðý günümüzde, ambalaj ve gýda
güvenliði iliþkisi ön plana çýkarken; bu konu
ile ilgili yasal yaptýrýmlar ve mevzuat çalýþmalarý
da hýz kazanmýþtýr.

Karton ambalaj

Gýdalar Nasýl Ambalajlanýr?
Gýdalarýn ambalajlanmasýnda kullanýlan
malzemelerin su buharý geçiþ hýzý, oksijen
geçirgenlik ve organik buhar geçirgenlik
deðerlerin, içerdiði ürünün özelliklerine göre
ambalaj malzemesi seçiminde dikkat edilmesi
gereken önemli faktörlerdir. Öte yandan,
ambalaj malzemesinden ürüne olabilecek
toplam ve spesifik migrasyon ölçümleri de
gýda ambalajlarýnda kontrol edilmesi gereken
parametrelerdendir.
Mikrobiyolojik dengenin kurulmasý birçok gýda
ürünü için oldukça önemlidir. Daha önce
kullanýlan gýda ambalajlarý, ürünün
ambalajlanabilmesi için ýsýya dayanýklý olmak
zorundaydý (en sonda, kabýn içinde sterilize
ediliyordu). Cam ve teneke kutular sterilizasyon
sýcaklýklarýna dayanabildiði için daha çok tercih
edilen gýda ambalajlarýydý.

Ambalajýn çevreye olan etkisi baðlamýnda;
 Üretiminde daha az kaynak kullanýlmasý,
daha az malzeme ve daha az enerji
harcanmasý (Reduce)
 Tekrar kullanýlabilme olanaðýnýn düþünülmesi
(Reuse)
 Geri dönüþtürme/Geri kazanýlma olanaðýnýn
bulunmasý (Recycle/Recover)
Konularýnýn özellikle göz önüne alýnmasý

Meyveleri taþýmak için bir ambalaj

Fleksibýl ambalaj
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Metal ambalaj

Gýda aromasý ýsýtma sýrasýnda deðiþtiði için,
gýdalardaki mikroplarý öldürmek ya da
uzaklaþtýrmak amacýyla ýsýnýn fazla ya da hiç
kullanýlmadýðý bazý sterilizasyon teknikleri
geliþtirildi. Bu teknikler hidrojen peroksit
iþleminin kullanýlmasýný, aseptik ambalajlamayý
(steril ortamda ambalajlama), çok yüksek
sýcaklýkta (UHT) sterilizasyonu (yüksek
sýcaklýklar çok kýsa süreli kullanýlýr) ve gamma
ýþýný radyasyonunu içerir. Bu yeni prosesler
için kullanýlan ambalaj malzemeleri
kullanýlmadan önce sterilize edilmelidir;
ambalajýn sterilizasyonunda kullanýlan metotlar
arasýnda hidrojen peroksitle ya da buharla
iþleme, ultraviyole (UV) ýþýða maruz býrakma
veya gamma ýþýný ýþýnlama sayýlabilir.
Ambalaj malzemelerinin çoðu bir kez
kullanýlmak üzere tasarlanmaktadýr. Depozitolu
cam þiþeler ve henüz kullanýmý az olan
depozitolu plastik þiþeler (polikarbonat þiþeler
 damacanalar) dýþýnda, marka sahipleri yani
dolum firmalarý, tüketicilerin bir ürünü alýp
eve götüreceðini, sonra da ambalajý geri
kazaným zincirine dahil edeceklerini varsayarlar.

kullanýlabilmektedir.

Gýda ambalajý

Ýmalatçýlar bir ambalaj sistemi tasarlarken,
gýdanýn türünü (asitli ya da asitsiz), gýdanýn
ýþýða ve oksijene maruz kalma ihtimalini (süt,
meyve suyu, vb.), gerekli fiziksel koruma
derecesini (yumurta) ve ürünü görebilme
ihtiyacýný (taze et) dikkate alýr. Ayrýca
sterilizasyon sýrasýnda kullanýlan ýsý miktarý,
kabýn büyüklüðü ve ürünün (örneðin
mikrodalgada yapýlan pizza) maruz kalacaðý
evde piþme miktarý da hesaba katýlýr.

Ambalaj Seçimi
Ambalaj malzemesinin maliyeti ve
bulunabilirliði, dolum yapýlmýþ bir ürünün
nakliyesinden dolayý oluþabilecek maliyetler
ve bir ambalaj malzemesinin geri dönüþüm/geri
kazanýmýnýn kolaylýðý hesaba katýlmasý gereken
çeþitli faktörlerden bazýlarýdýr.
Çaðýmýzýn malzemesi olarak da adlandýrýlan
plastiklerin çoðu yüksek bariyerli ambalaj
malzemeleridir. Bu malzemeler nemi ve
(oksijen dahil) gazlarýn çoðunu içeri sokmaz
ve þeffaf olanlarý içerdikleri ürünü görmemizi
saðlayarak tüketicilerin görerek alma
ihtiyaçlarýný giderebilirler. Bu özelliklerinden
dolayý plastikler, gýda ürünlerinin
ambalajlanmasý için en sýk tercih edilen
malzemeler haline gelmiþlerdir.

Geri dönüþtürülmüþ ambalaj malzemeleri þuan
için ülkemizde gýda ile temas eden yüzey
olarak kullanýlmamakla birlikte; bir gýda
ambalajýnýn dýþ tabakasýnda
Rijit plastik ambalaj
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Oluklu mukavvadan mamul çok fonksiyonlu bir ambalaj

Dosya

Ambalaj yaþam kalitesini artýrýr
Ambalaj sanayi de plastiklerin önemli oranda
kullanýldýðý endüstri dallarýndan biri olmuþtur.
Güncel ambalaj uygulamalarýnýn çoðunda
birkaç tip sýk kullanýlan plastik vardýr.
Polietilen (PE) ve polipropilen (PP) gibi
polimerlerde mekanik özellikler (dayanýklýlýk,
sertlik, aþýnma direnci) düþük maliyetle elde
edilir. Poliviniliden klorür (PVDC) ve etilen vinil
alkol (EVOH) gibi bariyer polimerler gaz, tat
ve koku transferine karþý ürünü korur.
Aslýnda, fleksibýl (esnek) ve rijit (sert) birçok
plastik ambalaj farklý polimer tabakalarýndan
oluþur. Her tabakanýn ambalajýn toplam
performansýna bir katkýsý vardýr.
Çaðýmýzýn Ambalajlarý
1960lý yýllarda Avrupa ve ABDde hazýr gýda
(fast food) kavramýnýn ortaya çýkmasýyla
beraber, hazýr gýdalara yönelik yeni ambalaj
tipleri tasarlanmaya baþlandý. Bu yýllardan
itibaren dünyanýn dört bir tarafýndaki
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tüketiciler tek porsiyonluk ambalajlarla
tanýþtýlar. Satýþ noktalarýnýn sayýsý artarken;
ev yerine dýþarýda yemek yeme alýþkanlýðý
kazanýlmaya baþlandý. Hazýr gýda
uygulamalarýnda büyüme yaþanýrken; üretim
teknolojileri ve özellikle plastik malzemeler
yelpazesi de sürekli geliþti.

üretilmeye baþlandý. Yeni gýda ürünlerinin
piyasaya girmesi, yeni ambalajlarýn
geliþtirilmesini zorunlu kýldý. Bu geliþmeye
bir örnek vermek istersek, günümüzde
süpermarketlerde birbirinden farklý
ambalajlarda, birbirinden çeþitli süt ürünleri
satýlmaktadýr.

Geleceðe yönelik varsayýmlar, tüketim
felsefesinin deðiþmesi ve çevreye karþý daha
duyarlý olmak gibi olgularý da beraberinde
getirdiði için, 1980lere gelindiðinde, ülkemiz
de dahil birçok ülkede ambalaj uygulamalarý
yasal mevzuatlara dahil edildi. Ambalaj sanayi
o zamandan bu yana, yasal mevzuatlara
adapte olmaya çalýþmaktadýr.

Ýçinde bulunduðumuz çaðda, deðiþen tüketim
alýþkanlýklarýmýz, yaþlanan nüfusumuz ve
küçülen ailelerimiz, büyükþehirlerde yaþayan
bizlerin rahat ve hýzlý yaþam felsefesini
benimsemesini, ambalaj sanayisinde ise sürekli
geliþmeyi zorunlu kýlmaktadýr. Ambalaj
sektöründe faaliyet gösteren profesyoneller
de, çaðýmýzýn koþullarýna ve tüketicilerin
sonraki ihtiyaçlarýnýn ne olacaðýný tespit
etmeye odaklanmýþlardýr.

Porsiyon halindeki hazýr gýdalarýn
yaygýnlaþmasýna paralel bir biçimde, mikrodalga
fýrýnlarýn daha çok kullanýlmaya baþlanmasý
ile beraber, bu fýrýnlar için özel olarak
hazýrlanmýþ ve tasarlanmýþ ambalajlar

