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Gýda Ambalaj Malzemeleri

Ambalaj, gýdalarýn raf ömrünü uzatmak,
uygun koþullarda depolanmasýný saðlamak
ve gýdalarý tüketiciye ulaþýncaya dek diðer
bulaþanlardan koruyabilmek ve hijyen
saðlamak için vazgeçilmez bir üründür.
Ülkemizde gýda ile temas eden malzemelerin
sahip olmasý gereken þartlar, Türk Gýda
Kodeksi Yönetmeliðinde yer alan ambalaj
ve ambalajlamaya yönelik kurallar
saðlanarak yerine getirilmektedir. Temel
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þart, Türk Gýda Kodeksinde yer alan tüm
gýda maddelerinin ambalajlanmasýnýn
zorunlu olmasýdýr.
Bir gýda ambalajý;
 Ürünü temiz tutmalý ve kontaminantlarýn
(kirletici maddelerin) gýdaya bulaþmasýna
engel olmalýdýr.
 Besin kayýplarýný en aza indirgemelidir.
 Ürünün taþýnmasý, daðýtýmý ve rafta

tutulmasý sýrasýnda koruyucu olmalýdýr.
 Ýçerdiði ürünü kimyasal ve fiziksel
tehlikelere karþý korumalýdýr.
 Üzerinde gýdanýn içeriði, en uygun kullaným
ve saklama koþullarýný belirten bir etiket
bulunmalýdýr.
 Albeniyi arttýrýcý biçimde, ürünü en iyi
þekilde tanýtacak biçimde tasarlanmalýdýr.
 Kolay kullanýlabilmelidir.

Hammadde

Ambalaj Malzemesi

Ambalaj

Silika kumu

Cam

Þiþe, Kavanoz

Selüloz

Kaðýt/Karton

Kaðýt Ambalaj, Karton Kutu, Oluklu Mukavva

Alüminyum, Demir, Kalay

Alüminyum Levha ve Folyo, Çelik

Kutu, Kapak

Polimer

Plastik Film, Plastik Þiþe, Plastik Kap

Esnek Ambalaj, Sert Plastik Ambalaj

Aðaç

Ahþap

Palet, Kasa, Sandýk

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2010

Ayrýca, kaðýt, alüminyum folyo ve plastik
çeþitleri gibi farklý özellikteki ambalaj
malzemelerinin bir araya getirilmesiyle elde
edilen kompozit ambalajlar da gýdalarýn
ambalajlanmasýnda sýkça kullanýlmaktadýr.
Cam Ambalajlar
Cam ambalajlarýn avantajlarý þunlardýr:
 Cam, kimyasal açýdan inert (tepkimeye
girmeyen) bir maddedir, gýda ile herhangi
bir tepkimeye girmesi ve korozyona
uðramasý söz konusu deðildir.
 Cam, þeffaf olduðu için, tüketici nasýl
bir mal almakta olduðunu görebilir.
 C a m , s e r t , s a ð l a m ve þ e k i l
deðiþtirmezdir.
 Gaz ve UV ýþýðý geçirmezdir. Ancak,
normal yeþil camýn UV geçirdiði
unutulmamalýdýr.
 Ambalaj açýldýktan sonra tekrar
kapatýlabilir.
 Þekil ve tasarým çeþitlilikleri mümkündür.
 Tekrar kullanýma uygundur.

Cam þiþe - Bu ürün WorldStar 2008 yarýþmasýnda dereceye
girmiþtir.

Kaðýt/Karton Esaslý Ambalajlar
Bu malzemelerin avantajlarý þunlardýr:
 Baský yapýlabilir.
 Þekil ve tasarým çeþitliliði vardýr.
 Diðer malzemelerle kýyaslandýklarýnda,
oldukça hafiftirler.
Ambalajlama iþlemlerinde en çok kullanýlan
ambalaj kâðýtlarý aþaðýda listelenmiþtir:
 1. hamur kaðýtlar (60-80 gr/m2)
 Sülfit ve hutbak kaðýtlarý (22-40 gr/m2)
 Pergament ve yað kaðýtlarý (40-60 gr/m2)
 Kuþe kaðýtlar (60-100 gr/m2)
 Kraft kaðýtlarý (70-90 gr/m2) - yüksek
mukavemet
 Sargýlýk kaðýtlar
Karton ambalaj malzemeleri ise þunlardýr:
 Gri karton
 Kromo karton
 Bristol ve kuþe karton
 Kaplýk karton
 Oluklu mukavva (A-iri, B-ince, C-orta, E,
ve mikro oluk)

Karton kutu - Bu ürün WorldStar 2008 yarýþmasýnda dereceye
girmiþtir.

Cam þiþe - Bu ürün WorldStar 2007 yarýþmasýnda dereceye girmiþtir.

Oluklu mukavva kutu - Bu ürün WorldStar 2007 yarýþmasýnda
dereceye girmiþtir.

Metal Ambalajlar
Metal ambalajlarýn avantajlarý þunlardýr:
 Hermetik kapatýlabilirler.
 Bariyer özellikleri çok iyidir.
 Gýdalar için uzun raf ömrü saðlarlar.
 Sektörel deneyim yüksektir.

Alüminyum þiþe - Bu ürün WorldStar 2007 yarýþmasýnda dereceye
girmiþtir.

Kalaylý çelik konserve kutusu - Bu ürün WorldStar 2001
yarýþmasýnda dereceye girmiþtir.
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Dosya
hammaddelerden elde edilirler.
 Polietilen (PE)
 Polipropilen (PP)
 Polivinil klorür (PVC)
 Polistiren (PS)
 Polietilen teraftalat (PET)
 Polikarbonat
Ahþap Ambalajlar
Ahþap ambalajlarýn avantajlarý þunlardýr:
 Ucuzdurlar.
 Birden fazla kullaným imkaný vardýr.
 ISO ve Euro standartlarýna uygun üretim
seçeneði bulunur.
Polietilen filmden esnek ambalaj - Bu ürün WorldStar 2008 yarýþmasýnda dereceye girmiþtir

Plastik Ambalajlar
Plastik ambalajlarýn avantajlarý aþaðýda
listelenmiþtir:
 Hafiftirler.
 Korozyon problemi olmaz.
 Bakterilere karþý dirençli malzemelerdir.

 Tasarým seçenekleri çoktur.
 Þeffaf olabilirler.
 Kimyasal olarak çoðunlukla inerttirler
(tepkimeye girmezler).
Plastik ambalajlar çoðunlukla aþaðýdaki

PET þiþe - Bu ürün WorldStar 2008 yarýþmasýnda dereceye girmiþtir.
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Ahþap kutu - Bu ürün WorldStar 2003 yarýþmasýnda dereceye
girmiþtir.

Kompozit Ambalajlar
Karton/alüminyum/plastik yapýlar gibi birkaç
ambalaj malzemesinin bir araya getirilmesiyle
oluþurlar.

Karton esaslý kompozit ambalaj - Bu ürün WorldStar 2003
yarýþmasýnda dereceye girmiþtir.

Gýda Türüne Göre Ambalajlar
- Süt:
Pastörize içme sütü cam þiþelerde, plastik
þiþelerde ve karton esaslý kompozit kutularda
ambalajlanmaktadýr.
Sterilize içme sütü de cam þiþelerde, plastik
þiþelerde; uzun ömürlü (UHT) sütler ise
plastik þiþelerde ve aseptik dolum yapýlan
kompozit kutularda ambalajlanýr.
- Peynir:
Kalýp haldeki peynirler PVDC - Poliviniliden
klorür gibi bir bariyer film ile kaplanmýþ plastik
filmle ambalajlanabilir. Dilim halindeki peynirler
de PVDC kaplý PET veya PP veya PE filmlerde
ambalajlanýr.

katmanlý malzemelerle kaplanmýþ þekilde
ambalajlanabilmektedir.
- Ekmek:
Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri
Tebliði ve Türk Gýda Kodeksi Yönetmeliði
uyarýnca; ekmeðin ambalajlý satýþý zorunlu
uygulama kapsamýnda olup halen
yürürlüktedir. Ancak, ülkemizde en çok
tüketilen ve ambalajsýz satýlmasý sonucu
bayatlamasý sebebiyle de en çok israf edilen
gýda maddesi olan ekmeðin öncelikli olarak
ambalaja girmesi gerekirken, ekmek
üreticilerinin ekonomik nedenlerden
kaynaklanan direniþleri; toplumun yeterince
bilgilendirilememesi; daha da önemlisi ilgili
mercilerce zorunlu yasal hükümlerin
uygulanmamasý gibi nedenlerle ekmeðin
ambalajsýz satýþý sürdürülmektedir.
En sýk kullanýlan malzeme LDPE torbadýr ve
bunun ucu bükülerek polistiren (PS)den
yapýlmýþ bir malzeme ile kapatýlýr. Bu ambalaj
biçimi ekmekteki tek bozulma türünü, yani
nem kaybýný geciktirir. Ancak, ekmek içinden
kabuða geçen nemin serbestçe dýþarýya
(atmosfere) çýkmasý ambalaj tarafýndan
engellenir ve sonuçta kabuk deri gibi sertleþir.
Günümüzde, birçok ekmeðin nemin dýþarý
çýkabilmesi ve kabuðun gevrek kalmasý için
üzerine küçük delikler açýlmýþ oryente
polipropilen (OPP) torbalara konduðu
görülmektedir.

- Hububatlarýn Ambalajlanmasý:
Un için genelde dokuma torbalar, kraft kaðýt
torbalar ve polietilen torbalar kullanýlýr.
Tahýl ürünleri plastik filmlerde ambalajlanýr.
Bazý durumlarda su buharý geçiþini geciktirmek
için alüminyum folyo katmanlý filmler tercih
edilebilir.
- Taze Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanmasý:
Taze meyve ve sebzeler plastik filmlerde,
modifiye atmosferde ambalajlama yöntemiyle
ambalajlanabilirler.
Temizlenmiþ ve dilimlenmiþ olanlar ise polietilen
veya polipropilen filmlerde vakum ambalajlama
ile ambalajlanýr.
Soðan için file/að biçiminde malzemeler tercih
edilirken; kiraz, çilek ve mantar gibi meyve
ve sebzeler ise sert plastik kaplarda satýþa
sunulmaktadýr.
Ahþap ve plastik kasalar ve sandýklar ise
meyve ve sebzelerin ambalajlanarak
nakliyesinde sýkça kullanýlmaktadýr.
- Modifiye Atmosferde Ambalajlama:
Yukarýdaki ürünler için farklý gazlarla O2, CO2
ve N2 gibi gazlarla modifiye atmosferde
ambalajlama yapýlabilir.

- Yoðurt:
Cam veya plastik (polistiren veya polipropilen)
kaplar kullanýlýr. Kapaklar ise plastiktir.
- Et ve Et Ürünleri:
Taze kýrmýzý ve beyaz et ambalaj malzemeleri;
kaplama filmleri (PVC, EVOH/LDPE), tabaklar
(PS) veya sert (rijit) plastik kaplarda
ambalajlanmaktadýr.
Dondurulmuþ et ürünleri ise sert plastik
kaplarda satýlmaktadýr.
Ýþlenmiþ et ürünleri de termoform plastiklerde,
genellikle EVOH, PVDC ve Naylon gibi bariyer
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