Dosya
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi

Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon:
Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi
Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL

Ambalaj, çaðdaþ yaþamýmýzýn vazgeçilmez
bir unsurudur. Geliþen dünyamýz ve hýzla
deðiþen tüketim alýþkanlýklarýmýza paralel
bir biçimde, ambalaj endüstrisi de hýzlý bir
deðiþim içerisindedir. Bu deðiþim, sadece
malzemelere yönelik bilginin geliþimini
deðil; ayný zamanda üretim ve dolum
teknolojilerindeki geliþmeleri de yansýtýr.
Modern ambalajlar sayesinde, günümüzde
baþta gýda ürünleri olmak üzere, tüm sýnai
ve ticari ürünler geniþ bir coðrafi alana,
kalite kayýplarý olmadan, en doðru þekilde
daðýtýlabilmektedir.
Günümüzde ambalaj sayesinde tüketiciler,
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saðlýklý ve yüksek kalitede gýda ürünlerini
uygun zamanda, yerde ve istenilen içerikte
edinebilmektedirler.
Son 20 yýlda, gýda ambalajlama teknolojisi
hýzlý bir deðiþim içerisindedir. Aseptik
ambalajlama ve modifiye atmosferde
ambalajlama gibi teknolojilerin kullanýmý
artmýþtýr. Tüketicilerin taleplerine baðlý
olarak hýzlý bir biçimde artan hazýr gýda
tüketimi, ambalaj sektöründeki geliþmeleri
sürekli kýlmaktadýr. Bu sayede, daha ileri
üretim teknikleri ve sistemler ortaya
çýkarken; yeni ürünlerin sayýsý artarak ürün
çeþitliliði baþ göstermiþtir. Günümüzün
modern satýþ noktalarýnda, birçok farklý

bölgeden getirilmiþ, binlerce çeþit ürünü
raflarda görmemiz mümkün. Bugün,
ambalaj, ürün daðýtýmý ve satýþ/pazarlama
sisteminin temel bir bileþeni haline gelmiþtir.
Gýda ürünleri için ambalajýn en önemli
iþlevlerinden birisi koruma iþlevidir. Yýllardýr,
gýda koruma teknolojilerini ambalaj
teknolojisinde birleþtirmenin çeþitli
metotlarý geliþtirilmiþtir. Bu çok önemlidir.
Bugünün modern ambalajlama teknolojileri,
gýda ürünlerinin daðýtým sýrasýndaki
kayýplarýný % 1den daha düþük seviyelere
indirmiþtir. Ancak, gýdalarý ambalajlamayan
az geliþmiþ ülkelerde gýda kayýplarý halen
% 50nin üzerindedir. Dünyada gün geçtikçe

azalan gýda miktarý ve açlýk tehlikesi de
dikkate alýndýðýnda, bu sorunun bir an
önce çözümlenmesi ihtiyacý duyulmaktadýr.
Kayýplar, toplumlarýn kaldýramayacaðý
büyüklükte olabilmektedir.
Makro Çevre

ürünün etkileþimlerini yeniden düþünerek
yanýt arayabiliriz.
Ambalajýn içerdiði ürünün özelliklerinden,
tüketici eðilimlerine kadar deðiþen geniþ bir
parametreler yelpazesi söz konusudur (Þekil
1).

etkileyen faktörleri þöyle özetleyebiliriz:
Ýþ dinamikleri:
Birleþme ve satýn almalar, entegrasyon ve
küreselleþme, teknolojik geliþmeler, hammadde
fiyatlarý ve malzeme teknolojisindeki deðiþim
olarak ifade edilebilir.

Dýþ Ortam

 Mikro veya ürün parametreleri (besin
deðeri ve fiziksel/kimyasal/mikrobiyolojik
deðiþim)

Ambalaj
Ürün

 Ortam veya daðýtým parametreleri (nem,
oksijen, sýcaklýk, mekanik etkenler)

 Ürün (besin deðeri ve fiziksel/kimyasal/mikrobiyolojik
deðiþim)
 Ambalaj
 Dýþ Ortam (nem, oksijen, sýcaklýk, mekanik etkenler)
 Makro Çevre (pazarlama, daðýtým, tasarým, çevre, fiyat,
kullaným kolaylýðý, iletiþim, mevzuat)

 Makro çevre parametreleri (pazarlama,
daðýtým, tasarým, çevre, fiyat, kullaným kolaylýðý,
iletiþim, mevzuat)

Þekil 1. Ambalajlý Ürün ve Etkileþimleri

Daha çok tüketiciye ulaþmayý hedefleyenler
için ambalaj, tedarik zincirinin vazgeçilmezidir.

Gýda ambalajlamaya yönelik araþtýrma ve
geliþtirme çalýþmalarý da bu parametrelere
baðlý olarak gerçekleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr.

Tüketiciler de giderek artan bir þekilde daha
talepkâr, eleþtirel ve memnun edilmesi zor
olmaktadýrlar. Bu yüzden, gýda ürünlerindeki
geliþmeler ile ambalaj malzemelerindeki ve
teknolojisindeki geliþmeler sürekli etkileþim
halindedir.

Ambalaj, bu etkileþimlerin tam ortasýnda yer
alýrken; gýda ambalajýnda inovasyon ihtiyacý
da gýda üretim sektörü ile daðýtým ve
perakende sektörlerindeki birçok tarafýn ve
kurumlarýn, tüketicilerin ve ambalaj
üreticilerinin ihtiyaçlarýný bir arada
AMBALAJ

AMBALAJ
MALZEMESÝ

Ýþ dinamikleri
 Birleþmeler/Satýn almalar
 Zincir Entegrasyonu
 Malzemede Geliþmeler
 Küreselleþme

DOLUM

HAMMADDE

Mevzuat
 Saðlýk ve Güvenlik
 Çevre
 Ticari engeller

DEPOLAMA

GERÝ
DÖNÜÞÜM

DAÐITIM
TÜKETÝM
Tüketimdeki Geliþmeler
 Ýç Pazar/Ýhracat
 Demografik Veriler
 Sosyal Çevre
 Tüketim Alýþkanlýklarý

Daðýtýmdaki Geliþmeler
 Çok Uluslu Perakendeciler
 Pazarý Çeþitlendirme
 Yeni Satýþ Teknikleri
 Katma Deðerli Lojistik

Þekil 2. Deðer yaratma zinciri ve Ambalajýn geliþimini ve kullanýmýný etkileyen faktörler

Ambalajda inovasyonun yani bilginin ekonomik
ve toplumsal faydaya dönüþtürülmesi
çalýþmalarýnýn arkasýndaki itici gücün ne
olabileceði ? sorusuna, ancak ambalajlý bir

karþýlayabilmek için her geçen gün daha da
önem kazanmaktadýr.
Prensipte, bir ambalajýn geliþimini ve kullanýmýný

Geliþmiþ ülkelerde, ambalajýn temel iþlevi
sarma, saklama ve satýþ olarak tanýmlanýrken;
günümüzde ambalajýn iþlevi fonksiyonellik,
tasarým ve yasal düzenlemeleri de kapsayacak
þekilde geniþletilmiþtir. Ambalaj tedarikçileri
bugün, ambalaj geliþtirme tedarikçisi
olmuþlardýr. Gelecekte, deðer yaratma zinciri
boyunca (Þekil 2), ambalaj üreticisi, dolumcu,
perakendeci ve diðerlerinin yani zincirin tüm
paydaþlarýnýn bir araya geldiði güçlü
ortaklýklar kurulmasý gerekli olacaktýr.
Daðýtým ve Perakendecilik:
Daðýtým ve perakende zincirleri uluslararasý
olmaya yani küreselleþmeye devam ediyorlar
ve yeni müþteri çekebilmek için sürekli geliþme
içerisindeler. Örneðin, günümüzde elektronik
ticaret (e-ticaret) perakende endüstrisine de
entegre edilmiþtir. Müþteriler/tüketiciler
internet aracýlýðýyla bilgisayarlarýnýn baþýndan
alýþveriþ yapabilmektedirler. Müþteriler bir
üründen belirli bir miktar sipariþ etme yerine,
birden fazla üründen ayrý miktarlarda veya
ürünün belirli bir partisini sipariþ edebildikleri
için, e-ticaret beraberinde izlenebilirliðin
geliþtirilmesi ihtiyacýný da getirmektedir.
Daðýtýmla ilgili diðer önemli bir konu ise,
alýþveriþ merkezinde rafa yerleþtirme
sistemlerinin geliþtirilmesi gerekliliðidir. Gerek
ürün, gerekse ambalaj üreticileri bu konu ile
ilgili hýzlý alternatifler geliþtirmektedirler.
Tüketim:
Küreselleþmenin etkisiyle, satýnalmalar artýk
yurtiçi ile sýnýrlý deðildir. Ambalajlý ürün ihracatý,
hýzla artmaktadýr. Bu durum, ambalajýn
fonksiyonelliði ihtiyacýný artýrýrken (daha uzun
raf ömrü gerekliliði gibi), ayný zamanda ürünün
sunum biçimini de etkilemektedir çünkü farklý
pazarlar, farklý tüketici algýlarý ve alýþkanlýklarý
ve farklý sosyal ve kültürel deðerler anlamýna
da gelmektedir.
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Ambalajla ilgili diðer bir önemli yasal konu
da çevre mevzuatýdýr. Çevresel gereklilikleri
de dikkate alarak daha yenilikçi ambalaj
çözümleri yaratabilmek gerekli hale gelmiþtir.
Gýda Ambalajlarý için bir Ýnovasyon Örneði
Hollandadaki Hoogovens (günümüzde ismiyle
Corus) firmasý 2000lerin baþýnda Le Carre
d i ye i s i m l e n d i rd i k l e r i g ý d a l a r ý n
ambalajlanmasýnda inovasyonun önemini
yansýtacak çelik esaslý bir kutu konsepti
geliþtirmiþti.
Bu ürün, içine konacak konserve gýdanýn
kalitesini ve albenisini artýrmak, üretim
esnasýnda kutunun daha ekonomik olabilmesi
amacýyla geliþtirilmiþtir. Kutunun kare þekli,
saðlamlýðý ve ince gövdesi, kutuyu sterilizasyon
aþamasýnda esnek hale getirdi. Esnek bir
kutunun duvarlarýnda daha düþük bir basýnç
farklýlýðý oluþuyor; böylece 0,12 mmlik ince
gövde malzemesi kullanýlabiliyordu. Ýlave
kolaylýk için isteðe baðlý soyulabilir kapak
seçeneði de sunuldu.

Demografik veriler de çok önemlidir ve tüm
dünyada hýzla deðiþmektedir. Genel eðilim
ise, nüfusun yaþlanmasý, ailelerin küçülmesi,
alýþveriþ ve yemek piþirmek için daha az
zamaný olan ama harcayacak parasý olan
tüketici kesiminin sayýsýnýn artmasýdýr.
Dünyanýn birçok ülkesinde orta sýnýf
geniþlemektedir. Bu durum, tedarik zincirinin
fiyat odaklý tüketiciye ve ayný zamanda satýn
alma gücü daha yüksek olan kesimin
taleplerine cevap veren katma deðerli ürünlere
yoðunlaþmasýný gerektirmektedir.
Bu geliþmelerin sonucunda tüketim
alýþkanlýklarý da deðiþmektedir. Örneðin: kolay
açýlan ve tekrar kapatýlabilen ambalajlar, tek
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porsiyonluk ambalajlar ve grup ambalajlarý,
ýsýtýlabilir ve fýrýnlanabilir gýdalar için ambalajlar,
modifiye atmosferde ambalajlanmýþ ürünler
daha çok talep edilir hale gelmiþtir.
Mevzuat:
Sanayileþmiþ ülkelerde gýda sektöründeki
eðilimleri belirleyen temel etkenler saðlýk ve
güvenliktir. Kanunlar, yönetmelikler ve
standartlar gelecekte de ambalaj sektöründeki
geliþmelerde önemli rol oynayamaya devam
edeceklerdir. En önemli konulardan birisi ise,
yerel mevzuatý, uluslararasý seviyelere
çýkartabilmektir. Burada esas amaç tüketicilerin
saðlýðýný korurken, uluslararasý ticarette engel
teþkil edebilecek uygulamalardan kaçýnmak
olmalýdýr.

Le Carre - kare þeklinde çelik esaslý metal ambalaj

Kare þekil çok iyi dekorasyon fýrsatlarý
sunarken % 20 oranýnda yer tasarrufu

Dosya

(daðýtýmda ve market raflarýnda) saðladý.
Buna ek olarak, mevcut teneke kutulara göre
aðýrlýkta % 15 azalma saðlanýrken, eksenel
yük performansý iyileþtirildi ve delinme
önlendi.

2 yýl kadar önce tamamladýðýmýz çalýþmalarýmýz
sonucunda, ülkemizde ambalaj sektörümüzle
ilgili inovasyon çalýþmalarýnda aþaðýdaki
alanlarda çalýþýlma yapýlmasý gerekliliði
sonucuna varýlmýþtýr.

Bu ürün, güzel bir inovasyon örneðidir. Yeni
ürün çevresel kaygýlara cevap vermekle
kalmamýþ, daha uzun depolama kabiliyetine
sahip ve hijyenik olmasý nedeniyle tüketici
taleplerini de karþýlamýþtýr.

 Hammadde
 Tasarým
 Teknoloji (hammaddeye baðlý, ileri
otomasyon, ambalaj ve ambalajlama
makineleri...)
 Ambalaj atýklarý (geri dönüþüm, tekrar
kullaným, az malzemeyle yüksek
performans saðlamak...)
 Gýdayla direkt temas eden ambalaj
 Kullanýlabilirlik (kapsayýcý tasarým, kullaným
kolaylýðý, emniyet belirleçli ambalaj, çocuklar
ve yaþlýlar gibi özel ihtiyaç gruplarýna
yönelik)

Bölgesel Ýnovasyon Merkezi çalýþmalarýmýz
kapsamýnda çýkardýðýmýz sonuçlar
ASDnin üyesi olduðu ADF - Ambalaj Dernekleri
Federasyonu ve TÜRKONFED iþbirliðinde
Ýstanbul bölgesinde kurulmasý planlanan
inovasyon merkezlerinin sektörlerinden birisi
olan Ambalaj Sektörü Ýnovasyon Merkezi için
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 Akýllý ambalaj, RFID, etiket (Chip etiketleme),
barkod
 Hijyenik ileri malzemeler
 Akreditasyon, sertifikasyon
 Güvenilirlik
 Yeni malzemeler (nano malzemeler..)
 SRP & RRP (rafa hazýr ambalaj &
perakendeye hazýr ambalaj)
 Aktif ambalajlama
 Markalaþma ve ürün kimliði
 Algýlamaya yönelik tasarým
 Ürün yaþam döngüsü analizi
 Tehlikeli maddelerin ambalajlanmasý

Ýletiþim için: aarikan@ambalaj.org.tr

