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1945’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE AMBALAJ TASARIMININ 
GELİŞME DİNAMİKLERİ 

ÖZET  

 
Bu tez, Türkiye’de 1945’den günümüze hızlı tüketim ürünleri alanındaki ambalaj 
tasarımı çalışmalarına ve ambalaj tasarımının gelişme dinamiklerine odaklanmıştır. 
Ambalaj tasarımının gelişimi ile firmaların ambalaj tasarımına kaynak ayırması ve 
tasarımı, bilinçli bir şekilde marka iletişiminin stratejik bir unsuru olarak kullanması 
kast edilmiştir. Tezin amacı ise, Türkiye’de ambalaj tasarımının artan önemini ve 
ambalaj tasarımının gelişimini tetikleyen dinamikleri ortaya koymaktır. 
 
Araştırma iki aşamada yapılmıştır. Birinci aşama, literatüre dayalı tarihsel bir analiz 
içermektedir. Keşif amaçlı bu analiz, 1945’den günümüze kadar geçen süre zarfında 
Türkiye’deki gelişmeleri incelemiş ve daha sonraki araştırma safhasında daha 
detayına inmek üzere nelerin ambalaj tasarımının gelişimini etkilemiş olabileceğini 
ortaya koymuştur. Sosyoekonomik değişimler, perakendecilik ve tasarım alanındaki 
gelişmeler ekseninde yapılan tarihsel analiz, 1945’den günümüze kadar geçen süreyi 
dört ayrı zaman dilimi içerisinde incelemiştir. Araştırmanın ikinci aşamasını ana 
araştırma yöntemi olan örnek olay çalışmaları oluşturmuştur. Hızlı tüketim ürünleri 
alanında ambalaj tasarımının en yaygın olarak kullanıldığı kişisel bakım, gıda ve 
alkollü içecek sektörlerine odaklanan örnek olay çalışmaları kapsamında, bu 
sektörlerin öncü firmaları Evyap, Ülker ve Tekel / Mey firmaları araştırılmıştır. 
Evyap firmasından Arko Men, Ülker firmasından Çokokrem ve Tekel / Mey 
firmasından Yeni Rakı markalarının analiz birimi olarak seçildiği örnek olay 
çalışmalarında, sektörel veriler ve firmaların tarihçeleri kadar bu markalar için son 
dönemde yapılan ambalaj yenileme çalışmaları detaylandırılmıştır. Çoklu delil 
kaynaklarına dayandırılan araştırmalarda, ana bilgi kaynağı olarak üst düzey firma 
temsilcileri ile yapılan görüşmeler kullanılmıştır. Araştırmanın her iki aşamasında 
elde edilen bulgular örüntü eşleme yöntemi ile değerlendirilmiş ve Türkiye’de 
ambalaj tasarımının gelişme dinamikleri elde edilmiştir. 
 
Türkiye’de 1945’den günümüze kadar geçen süreç, ambalaj tasarımının gelişimi 
açısından dört döneme ayrılmıştır. 1945-1960 dönemi, ambalajlı ürünlere geçişin 
yaşandığı ve henüz sanayileşmekte olan ülkede ambalaj tasarımının devlet kanalında 
Tekel gibi kurumlarda sürdürüldüğü görülmüştür. 1960-1980 dönemi talep 
piyasasına yönelik ambalaj çalışmalarını barındırmış, ithal ikamesi nedeniyle rekabet 
gerektirmeyen iç piyasa koşullarında, özel sektörün ambalaj tasarımından sadece bir 
gereklilik olarak faydalandığı anlaşılmıştır. 1980-1995 döneminde yabancı hızlı 
tüketim ürünlerinin iç pazara girişi ve perakendeciliğin yaygınlaşması ile rekabet 
koşulları oluşmuş, bu gelişmeler firmaların ambalaj tasarımından kalabalıklaşan 
market raflarında ürünlerini ayrıştırmak için kullanmasını sağlamıştır. Firma içi 
tasarım birimlerinin oluştuğu ve aynı zamanda reklam ajanslarının ambalaj tasarımı 
hizmeti sunduğu dönemde, firmaların ürün çeşitliliğini arttıran bir diğer unsur da 
ihracat odaklı sanayileşme olmuştur. Son olarak 1995-2010 dönemi, Gümrük Birliği 
anlaşması sonrasında iç piyasada etkisini arttıran çok uluslu firmaların yarattığı 
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yoğun rekabet ortamı, yaygınlaşan ve toplumdaki tüketim şeklini değiştiren 
perakendecilik ve tüketicilerde artan bilinç düzeyi ambalaj tasarımı çalışmalarının 
hem firmalarda hem de bu tasarım hizmetini sunan ofislerde stratejik bir araç olarak 
ele alınmasını gerektirmiştir.  
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DEVELOPMENT PATTERNS OF PACKAGING DESIGN IN TURKEY 
SINCE 1945  

SUMMARY  

 
This thesis focuses on packaging design in fast moving consumer goods sector and 
development patterns of packaging design in Turkey since 1945. What is meant by 
development in packaging design is the strategic use of design by firms in brand 
communication. The aim of the thesis is to analyze the increasing importance of 
packaging design and dynamics behind the development of packaging design.  
 
The study was carried out in two stages. The first stage was based on literature and 
provided a historical analysis. This exploratory analysis covered the developments in 
Turkey since 1945 to find out what may effected the development of packaging 
design. The analysis was based on socioeconomic changes, developments in retailing 
and design. The period was analyzed in four sequential time periods. The second 
stage of the study consisted of three case studies, which compromise the main 
research method. Fast moving consumer goods sector, personal care, food and 
alcoholic beverages are the main categories which uses packaging design 
extensively. For this reason samples are chosen from these categories and case 
studies are carried out with Evyap, Ülker and Tekel / Mey companies. Unit of 
analysis from each company was Arko Men from Evyap, Çokokrem from Ülker and 
Yeni Rakı from Tekel / Mey. Sectoral data, company history and recent packaging 
design projects of selected brands were covered under the case studies. Research was 
based on multiple source of evidence for each case and interviews with the senior 
managers of the selected companies were the main source of data. The findings of 
each stages of the study were analyzed through pattern matching techniques and 
development patterns of the packaging design in Turkey were achieved.  
 
The time period since 1945 was divided into four sequential time periods based on 
development of packaging design. In period between 1945-1960, packed goods were 
first introduced where the industrialization was at the early stages. Packaging design 
was used by state-owned companies. Between 1960-1980, because of the import 
substituting industrialization policies, no competition was existed in Turkish market 
and private companies used packaging design only as a necessity. Within the time 
period between 1980-1995, consumer goods from abroad penetrated the local market 
and with the developments in retailing, the Turkish market became competitive for 
the local companies, which brought about the use of packaging design for 
differentiating the goods on the shelves. Internal design departments were established 
and newly developed advertising agencies provided packaging design service. Export 
oriented industrialization provided an increase in the variety of consumer goods 
produced by local companies. Finally, in the period of 1995-2010, multinational 
companies increased their activities in Turkey after the customs union agreement 
with Europe, which increased the level of competition in the market. Further 
developments in retailing lead to change in shopping behaviors and consumption 
patterns in society. Together with the increase in the level of awareness of 
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consumers, packaging design necessitated a strategic approach on both sides – at the 
consumer goods producers and at the specialized packaging design agencies. 
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1. GİRİŞ 

Bu bölüm, tezin amacına, kapsamına ve araştırma sorularına dair genel bir çerçeve 

çizmektedir. Problemin tanımı ile araştırma yöntemine dair genel bir çerçeve de bu 

bölümde verilmektedir. Ayrıca tezin strüktürel yapısı, giriş bölümünün sonunda yer 

almaktadır.  

1.1 Tezin Amacı 

Bugünün küresel pazarlarında artan rekabet, markalar için farklılaşmayı zorunlu 

kılmaktadır. Farklılaşmanın giderek önemi artan araçlarından biri olan ambalaj da, 

özellikle hızlı tüketim ürünleri alanındaki markalar için belki de şimdiye kadar hiç 

olmadığı kadar önemsenmeye başlanmıştır.  

Ambalaj tasarımı kavramı, çok farklı amaçlara yönelik ambalaj çalışmalarını 

kapsamaktadır. Ancak bu tez kapsamında üzerinde durulan ambalaj ve ambalaj 

tasarımı ile, ikinci bölümde detaylandırıldığı şekilde bir marka ile marketlerde yer 

alan ve son tüketici ile buluşan hızlı tüketim ürünü ambalajları kastedilmektedir 

(Klimchuck ve Krasovec, 2006; Meyers ve Lubliner, 1998; Stewart, 2007). Bu 

nedenle, bir ürünün raf ömrünü uzatmaya yönelik olarak malzeme alanındaki 

araştırmalar, nakliye ve stoklamaya yönelik teknik çözümler, ambalaj alanındaki 

yeni üretim teknolojileri gibi doğrudan marka – tüketici ilişkisi dışında kalan 

konular, tezin kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Ambalaj tasarımının özellikle hızlı tüketim ürünleri alanında önem kazanması, bir 

ülkede sanayinin, tüketimin ve genel anlamda toplumun gelişmesiyle paralellik 

gösterir (Klimchuck ve Krasovec, 2006; Stewart, 2007). Tez kapsamında ambalaj 

tasarımının gelişimi ile kast edilen, firmaların ambalaj tasarımına kaynak ayırması 

ve tasarımı bilinçli bir şekilde marka iletişiminin stratejik bir unsuru olarak 

kullanmaya başlamasıdır. Ambalajın marka iletişimindeki öneminin anlaşılması ve 

marka sahibi firmaların ambalaj tasarımı alanında özelleşmiş firmalarla çalışması, 

ambalaj tasarımının gelişiminin bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir.  
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Bundan yaklaşık yirmibeş sene önce kaleme aldığı makalesinde Gershman (1987), 

Amerika Birleşik Devletleri’nde firmaların ambalaj tasarımının önemini kavradığını, 

bunu bilinçli bir şekilde ve stratejik bir araç olarak kullandığını ve ambalaj tasarımı 

hizmetini %90 oranında bu alana özelleşmiş tasarım ofislerinden aldıklarını dile 

getirmiştir. Daha da eskiye gidecek olursak, yaklaşık 50 sene önce Pilditch (1961),  

tüketici ürünlerinde ambalajın pazarlama açısından önemine işaret etmiş ve 

ambalajın tüketicilerin satın alma kararındaki etkisini dile getirmiştir. Pilditch’in 

kitabının adı olan Sessiz Satıcı (The Silent Salesman) ifadesi, bugün halen ambalajın 

öneminin anlatılmasında kullanılan bir terimdir.  

Bugün özellikle gelişmiş ülkelerde ambalaj tasarımı, marka kimliğinin bir parçası 

olarak ele alınmakta ve bütünsel ürün deneyimi ile beraber pazarlamanın önemli bir 

unsuru olarak görülmektedir. Dolayısıyla ambalaj tasarımı, hizmet ettiği pazarlama 

iletişimi (Underwood, 2003; Underwood ve Klein, 2002; Wood, 2000) ve marka 

yönetimi (Kapferer, 1997; Shimp, 2001) alanlarında kapsamlı bir araştırma konusu 

olarak ele alınmıştır. Ancak tasarım literatürü açısından aynı şeyi söylemek 

mümkün değildir. Ambalajın özellikle tasarım açısından nispeten kısıtlı olarak ele 

alınmış olması ve bu alandaki akademik çalışmaların eksik oluşu, bu alanın 

incelenmeye değer olduğuna işaret etmektedir (Underwood ve Klein, 2003; Rundh, 

2009). Benzer şekilde Er, Ö. ve Çelik (2003), “Ambalajın farklı disiplinleri içine 

alan, üzerinde uzmanlaşmayı hak eden bir konu” olduğunu ifade etmiştir. 

Genel anlamda ambalaja odaklanmış tasarım disiplini içindeki çalışmaların eksikliği 

kadar, ambalaj tasarımının gelişimi de nispeten kısıtlı olarak incelenmiş bir konudur. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler, bir çok 

kaynakta sanayi, üretim ve tüketimin gelişimi (Campbell, 1998; Storper, 2000) ve 

tüketim toplumunun oluşumu ile değişen ürün ve tasarım algısı açısından bir dönüm 

noktası olarak ele alınmıştır (Bürdek, 1997; Margolin, 1997; Heskett, 2001). Aynı 

şekilde ambalajlı ürünlerin raflarda yer almasında ve bireysel alışverişin 

yaygınlaşmasında 1945 ve sonrası, önemli bir dönemin başlangıcı olarak ifade 

edilmiştir (Klimchuck ve Krasovec, 2006; Stewart, 2007).  

Sadece genel anlamda değil, Türkiye özelinde de ambalaj tasarımı konusu grafik 

tasarım alanında sınırlı sayıda akademik çalışmada (Kayhan, 2004; Karamullaoğlu, 

2005) ele alınmış, ancak özellikle ambalaj tasarımının gelişimi açısından detaylıca 

incelenmemiştir. 
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Gelişmiş pazarlarda ambalaj tasarımının gelişimine bakarak, iç piyasadaki tüketimin 

artması, perakendeciliğin gelişimi, rekabet koşullarının oluşması, sosyoekonomik ve 

politik gelişmelerle paralel olarak ambalaj tasarımının geliştiği öngörülebilir. 

Endüstriyel tasarımda ihracat odaklı olmanın önemi (Er, H. A. 1994, 1998) gibi 

ambalaj tasarımı alanında da marka sahibi firmaların ihracat odaklı olması, Türkiye 

açısından ambalaj tasarımının gelişiminde önemli rol oynamış olabilir. Ancak 

ambalaj tasarımına özel olarak satış kanallarındaki gelişimin ve ekonomi alanındaki 

özelleştirmeler gibi devlet politikalarının da Türkiye’de ambalaj tasarımının 

gelişiminde etkili olduğu düşünülmüştür. 

Bu bakış açısı ile; 

- 1945’den günümüze Türkiye’de ambalaj tasarımı nasıl gelişti?  

- Ambalaj tasarımına niçin ve ne zaman önem verilmeye başlandı?  

- Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişme dinamikleri nelerdir? 

soruları, tezin cevap bulmaya çalıştığı araştırma sorularıdır. 

Bu tez kapsamında ambalaj tasarımının Türkiye’deki gelişmesini etkileyen 

dinamikler, hem küresel etkenler ekseninde hem de ülkesel ihtiyaçlar ve 

sosyoekonomik değişimler ışığında anlaşılmaya çalışılmıştır. Ambalajın gelişimini 

incelemenin bir diğer yolu olarak da hızlı tüketim ürünleri alanındaki marka sahibi 

firmaların incelenen zaman aralığında neler yaptığına ve ambalaj tasarımını nasıl ele 

aldığına bakılmıştır. Örnek olay çalışmaları ile incelenen Türk firmaları ile beraber 

Türkiye’deki sosyal, kültürel, ekonomik ve politik alanlardaki gelişmelerin literatüre 

dayalı kapsamlı bir tarihsel araştırma ile incelenmesi ve bunların ambalaj tasarımı 

alanındaki gelişmelerle olası bağlantılarının ortaya konulması, bu çalışmanın 

amacını oluşturmaktadır. 

Araştırma, 1945’den günümüze tarihsel bir süreç içerisinde ekonomik ve sosyal 

gelişimi ile endüstrileşme deneyimi çerçevesinde Türkiye’de ambalaj tasarımının 

gelişimine odaklanmıştır. Dolayısıyla bu doktora tezinin amacı, Türkiye’de ambalaj 

tasarımının artan önemini ve gelişimini tetikleyen dinamikleri örnek olay 

çalışmalarında irdelenen Türk firmaları ışığında ortaya koymaktır.  
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1.2 Problem Tanımı ve Özgünlük 

Bu tez, özellikle araştırmacının da ambalaj tasarımı sektöründe hizmet veriyor oluşu 

ile birçok tasarım araştırmasından ayrışmaktadır. Hem teorik boyutunu araştıran, 

hem de ambalaj tasarımı alanında hizmet veriyor oluşu nedeniyle Türkiye’de 

ambalaj tasarımı sektörünü içeriden bir göz ile irdeleyen araştırmacı, çalışmanın 

farklı bir perspektife sahip olmasını sağlamıştır. Ancak yazarı tasarımcı veya 

tasarım firması sahibi olan birçok örnek olay çalışması, tasarım hizmeti sonunda 

ortaya çıkan ürüne veya tasarım hizmetinin faydalarına odaklıdır. Özellikle tasarım 

yönetimi alanında hizmet veren danışmanların yaptığı yayınlar, genel olarak kişisel 

anlatılara dayalı ve bilimsel değerden yoksun görülmektedir (Svengren, 1993). Bu 

çalışmanın farkı, ambalaj tasarımının tanımı, önemi ve ambalaj tasarımının 

gelişimini etkileyen dinamikleri gerek küresel gerekse ulusal anlamda geniş bir 

çerçevede ve detayları 4. Bölüm’de verilen kapsamlı bir araştırma yöntemi ile ele 

alıyor oluşudur. Tezin diğer bir farklılığı ise, ambalaj tasarımını sadece tasarım 

perspektifi ile değil, pazarlama ve marka yönetimi ile ilişkilendirerek bu alanı 

derinlemesine incelemesidir. Bununla beraber örnek olay çalışmaları, ortaya çıkan 

tasarımlardan çok Türkiye özelinde ambalaj tasarımını etkileyen sosyal, kültürel, 

ekonomik ve politik gelişmeleri analiz etmiştir. 

Araştırmacı, tasarımcı ve firma ortağı olarak hizmet verdiği süre boyunca, 

Türkiye’deki ambalaj tasarımı hizmetleri, firmaların ambalaj tasarımı beklentileri ve 

ambalaj sanayisi hakkında detaylı bilgi edinme şansı yakalamıştır. Edinilen tecrübe 

ışığında ve gelişmiş pazarlardaki ambalaj tasarımı çalışmaları ile karşılaştırıldığında, 

tasarım anlamında ambalaj sektörünün Türkiye’de henüz gelişmekte olduğu 

söylenebilir. Birçok lider marka profesyonel anlamda ambalaj tasarımı hizmeti ile 

henüz tanışmamış, bu konuya şimdiye kadar bütçe ayırmamış veya konunun 

öneminin farkına varamamıştır. Araştırmacının gözlemleri arasında etiketin 

üretiminden sorumlu olan matbaanın tasarım görevini de üstlenmesi, kutunun 

üretiminden sorumlu tedarikçinin müşteri beklentilerini karşılayabilmek için 

tasarımcı arayışına girmesi, kendi ürününü satmak isteyen ambalaj üreticisinin 

tasarım hizmetini de “fiyata dâhil” sunmaya çalışması, ambalaj fuarlarında toplanan 

numunelerin doğrudan kalıp atölyelerine gönderilmesi gibi birçok örnek yer 

almaktadır. Araştırmacının karşılaştığı daha birçok başka örnek, bir kısım marka 

sahiplerinin ambalaj tasarımına ne oranda önem verdiği veya ambalaj tasarımının 
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önemini ne ölçüde görebildiği ve pazarlama ve marka yönetimi çalışmalarına dahil 

edebildiğini göstermektedir. Gershman’nın (1987) yaklaşık 25 sene önce Amerika 

Birleşik Devletleri’ndeki ambalaj tasarım pratiğine dair anlatımı, yani tanımlı 

süreçler, profesyonel tasarım hizmetleri ve firmaların ambalaj tasarımından 

beklentileri ve stratejik olarak kullanım bilinci ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de 

ambalaj tasarımı henüz gelişmekte olan bir sektördür.  

Türkiye’de ambalaj tasarımına gerekli önemi vermeyen firmalar kadar pazarlama 

konusunda daha tecrübeli ve ambalaj tasarımının rekabetteki önemini kavramış kimi 

lider firmalar da bulunmaktadır. Bu firmaların bir bölümü tasarım ihtiyaçlarını 

Türkiye’den tasarımcı ve üreticilerle beraber çözmekteyken, bazı Türk firmaları 

ambalaj tasarımı hizmetini yurt dışından veya yabancı tasarım ofislerinin 

Türkiye’deki şubelerinden satın almaya yönelmişlerdir. Yabancı ambalaj tasarımı 

ofisleri ile gerçekleştirilmiş projelere örnek olarak Beylerbeyi Rakı (Şen, 2007), Eti 

Çikolataları (Url-1) ve Panda Dondurmaları (Url-2) verilebilir. Bu yönelmenin 

nedenlerinden biri, kimi zaman Türkiye’de ambalaj tasarımı hizmetinin beklentileri 

karşılayamamasıdır. Ancak bazı durumlarda yurt dışından ambalaj tasarımı hizmeti 

alınmasının bir reklâm aracı, markanın itibarını arttıran bir unsur olarak görülmesi 

de firmaların yurt dışına yönelmelerinde etkili olmuştur.  

MediaCat Dergisi’nde (2010) yayınlanan ambalaj tasarımına ilişkin makalede, 

Türkiye’de ambalaj tasarımı alanında hizmet veren 8 firmaya yer verilmiştir ve 

bunlardan dördü yabancı veya yabancı ortaklı, dördü ise yerli tasarım ofisi veya 

reklam ajansıdır. Makalede, yazarın da ortağı olduğu Orhan Irmak Tasarım ile 

beraber yer alan firmalar, sektörde hizmet veren öncü ambalaj tasarımı ofisleridir. 

Bunların dışında bazı firmaları da ambalaj tasarımı alanında hizmet veren tasarım 

ofisleri arasında değerlendirmek olasıdır ancak bu alanda yapılmış bir akademik 

araştırma ve sektörel veri henüz bulunmamaktadır.  

Ambalaj sanayisinin hacmi ve kişi başına düşen ambalaj tüketimi, bir ülke için 

gelişmişlik seviyesi göstergesidir. World Packaging Organization - PIRA 

araştırmalarına göre 2004 yılı için batı Avrupa ülkelerindeki kişi başına düşen 

ambalaj tüketimi 316$’dır. Bu rakam, Türkiye’de 2005 yılı için kişi başına düşen 

65$’lık ambalaj tüketimi (Url-3) ile kıyaslandığında, Türkiye’nin ambalaj tüketimi, 

ambalaj sanayi ve doğal olarak ambalaj tasarımı konularında henüz gelişmekte 

olduğunu göstermektedir. 
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Bu saptamalar, bir yandan ileriye dönük olarak paketlenmiş ürünlere yönelime ve 

dolayısıyla ambalaj tasarımı alanının potansiyeline işaret etmektedir. Ancak diğer 

yandan sektörde gözlemlenmiş ambalaj tasarımına dair olumsuz örnek olaylar ve 

yabancı tasarım ofislerinin Türkiye’ye olan ilgileri, ambalaj tasarımına yoğun olarak 

ihtiyaç duyması gereken birçok sektörden firmanın ambalaj tasarımı konusundaki 

bilinç seviyesinin yeterince yüksek olmadığını ve Türk tasarımcıları açısından bu 

konuya eğilmekte ve ambalaj tasarımı hizmeti sağlamakta geç kalındığını 

göstermektedir. Tuncer (2007), grafik tasarım açısından ambalaj tasarımının, reklâm 

grafiği ile karşılaştırıldığında “üvey evlat muamelesi gördüğünü” belirtmektedir. Er, 

Ö. ve Çelik (2003) ise endüstriyel tasarım perspektifiyle ambalaj tasarımı 

konusunun bağımsız bir eğitim alanı olması gerektiğini belirtmiştir. 

Sadece tasarım hizmeti anlamında değil, akademik anlamda da ambalaj tasarımı 

konusu henüz Türkiye özelinde gerek teorik gerekse pratik açısından derinlemesine 

incelenmemiştir. Türkiye’de ambalaj tasarımı alanında Yüksek Öğrenim Kurumu’na 

kayıtlı (YÖK, 2010) akademik çalışmalar arasında 45 yüksek lisans ve 3 sanatta 

yeterlilik tezi olmak üzere toplam 48 akademik çalışma bulunurken, YÖK 

tarafından onaylanarak sisteme kaydı yapılmış çalışmalar arasında henüz doktora 

tezine rastlanmamıştır. Ancak bu çalışmaların yıllara göre dağılımı, Şekil 1.1’de 

görülebileceği gibi bu alana duyulan ilginin 2000’li yıllarda nispeten arttığına işaret 

etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1 : Türkiye’de ambalaj tasarımı alanında yapılmış yüksek lisans ve 
     sanatta yeterlilik çalışmalarının yıllara göre sayısal dağılımı. 

 

Gerçekleştirilmiş akademik çalışmaların alanları da farklılıklar göstermektedir. 18 

akademik çalışmanın Güzel Sanatlar (Grafik Tasarım) alanında yapılmış olmasına 

karşın, 6 çalışma Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında gerçekleştirilmiştir. Bunlarla 
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beraber Ağaç İşleri ve İletişim Bilimleri alanlarındaki çalışmalar da genel olarak 

tasarım kökenli alanlar kabul edilirse, 48 akademik çalışmanın 26’sının tasarım ile 

ilgili alanlarda, 22’sinin ise tasarım dışı (İşletme, Halkla İlişkiler, Eğitim Bilimleri, 

Tarih-Sosyoloji) alanlarda gerçekleştirildiği görülebilir. Bu nokta, tasarım ile 

doğrudan ilişkili bir konu olmasına karşın ambalaj tasarımının, pazarlama ve 

tüketici davranışları gibi alanlarda, en az tasarım alanlarında olduğu kadar ele 

alındığını göstermektedir. Bir başka deyişle, ambalaj tasarımı alanında tasarım 

kökenli akademik çalışmalar, işletme kökenli akademik çalışmalardan daha fazla 

değildir. Türkiye’de ambalaj tasarımı alanında yapılmış akademik çalışmaların 

alanlara göre dağılımı ise Şekil 1.2’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Şekil 1.2 : Türkiye’de ambalaj tasarımı alanında yapılmış yüksek lisans ve 

      sanatta yeterlilik çalışmalarının alanlara göre sayısal dağılımı. 
 

Türkiye’de ambalaj tasarımı alanında ve tasarım kökenli olarak yapılmış 

çalışmalardan özellikle iki tanesi tez kapsamı doğrultusunda detaylıca incelenmiştir. 

Bunlar grafik tasarım alanında tamamlanmış olan Kayhan’a (2004) ait Tarihsel 

Süreç İçerisinde Türkiye’de Ambalaj Grafiği ve Karamullaoğlu’na (2005) ait 

Türkiye'de Sosyo-kültürel Değişimlerin Gıda Ambalaj Tasarımı Üzerinden 

İncelenmesi: Bir Vaka Çalışması başlıklı yüksek lisans tezleridir. Ambalaj 

tasarımının Türkiye’deki gelişimine dair bu iki grafik tasarım kökenli çalışma 
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dışında, endüstriyel tasarım kökenli bir çalışmaya YÖK kaynaklarında 

rastlanmamıştır. Fakat, Türkiye’de endüstriyel tasarımın gelişimi Er, H. A.’nın 

çeşitli yayınlarında (1997; 2002; 2004; 2009) gelişmekte olan ülkeler perspektifiyle 

incelenmiştir. Aynı zamanda Türkiye’de tasarımın gelişiminde rekabetin önemi de 

yine Er, H. A.’nın (1994; 1998) çalışmalarından hareketle ambalaj tasarımı 

açısından değerlendirilmiştir. 

Yapılmış bu akademik çalışmaların hiç birinde, özellikle bitmiş ürün tasarımından 

farklı olarak ambalaj tasarımının farklı firmalarca marka iletişiminin kritik bir 

unsuru olarak kullanımı ve Türkiye’deki sosyokültürel ve ekonomik gelişimle 

paralellikleri ile incelenmemiştir. Kayhan (2004) ve Karamullaoğlu (2005), ambalajı 

grafik tasarım odaklı incelerken, endüstriyel tasarım alanındaki çalışmalarda 

ambalaj tasarımına neredeyse hiç değinilmemiştir. Kayhan (2004)’ın çalışması, 

ambalaj tasarımının gelişimini grafik tasarım perspektifi ile ve ağırlıklı olarak bitmiş 

ürünler üzerinden incelemektedir. Karamullaoğlu (2005) ise, özellikle 1980 

sonrasında Türkiye’de yaşanan sosyokültürel değişime detaylıca değinmektedir. 

Ancak inceleme sadece tek bir marka (Piyale) ve gıda ambalajları ile sınırlıdır. 

Ayrıca ambalajlar üzerinden yapılan analiz de yine grafiksel değerlendirme ile 

sınırlıdır. Endüstriyel tasarımın Türkiye’deki gelişimine ilişkin çalışmalar, özellikle 

sanayi ve ekonomi alanındaki gelişimler ve gelişmiş pazarlarla kaşlılaştırmalar 

açısından oldukça zengin bir içerik sunmaktadır. Ancak bu alanların ambalaj 

tasarımı ile ilişkisi ve özellikle perakendecilik ve marka iletişimi gibi ambalaj 

tasarımı ile beraber detaylandırılması gereken alanlardaki gelişmeler, henüz 

araştırılmamış konular arasında yer almaktadır. 

Literatürdeki akademik çalışmaların yanında araştırmacının profesyonel olarak 

yoğunlaştığı alanın ambalaj tasarımı oluşu, edindiği birikim ve kurduğu ilişkiler tez 

için oldukça zengin bir kaynak sağlama fırsatı yaratmıştır. Akademik ve profesyonel 

çalışmaların karşılıklı olarak birbirini destekleme noktası bu tez için özellikle 

önemlidir çünkü tasarım alanında profesyonel birikim ve akademik araştırmalar ne 

kadar birbirini geliştirir ve zenginleştirirse o ölçüde tutarlı, faydalı, teorik ve pratik 

derinliğe sahip bir tez ortaya konulabilecektir. Özellikle tasarım alanında “Ne?” 

sorusunun cevabı kadar, “Neden? Ne zaman? Nasıl?” gibi soruların profesyonel 

tasarım projelerinde cevabını arayan çalışmalara gerek duyulmaktadır (Pedgley, 

1997). Dorst (2008), IASDR 2007 (International Association of the Societies of 
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Design Research) Konferansı açılış konuşmasında, değişen tasarım pratiğini 

anlamak için tasarım teorisinde tamamen analitik bilim modellerinden daha 

deneysel yöntemlere geçilmesini önermiştir: “Tasarım pratiğinden kişilerle yeniden 

kaynaşmalı ve hızla değişen tasarım alanında deneyler ve araştırmalar yapmalıyız. 

Tasarım alanında uzmanlığı ve geleceğin tasarım pratiğini beraber inşa edebilmek 

için tasarım araştırmacıları, tasarım pratiğinden kişilere katılmalıdır.” (Dorst, 2008). 

1.3 Tezin Kurgusu 

Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişme dinamiklerine odaklanan tez, giriş 

bölümünün ardından, öncelikle farklı bakış açıları ve içerikleri ile ambalaj 

tasarımına dair temel bazı kavramların tanımlarını ve kapsamlarını ortaya 

koymuştur.  

İkinci bölüm, bu alanlarda bir literatür analizi niteliği de taşımaktadır. Hem ambalaj 

tasarımının genel anlamı ile ne olduğuna, hem de tez kurgusu içerisinde incelenen 

ambalaj kavramının kapsamına, bu bölümde detaylı bir şekilde değinilmiştir. 

Ambalaj tasarımının, endüstri ürünleri tasarımı ve grafik tasarım ile olan ilişkisi ve 

pazarlama iletişimi ile rekabet açısından rolü, yine ikinci bölümün kapsamını 

oluşturmaktadır. Dünyada ambalaj tasarımının nasıl algılandığını ve artan önemini 

açıklamayı da amaçlamayan bu bölüm kapsamında, tüketim kültürü ve değişen ürün 

ve ambalaj algısı ile uluslar arası firmalarda ambalaj tasarımı alanındaki 

uygulamaları örnekler ile incelenmiştir.  

Üçüncü bölüm, ambalaj tasarımını etkileyen faktörlere ulusal bir bakış açısı 

getirmiştir. Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişimindeki etkenler 1945’den 

günümüze ekonomi ve politika alanındaki değişimler ile sosyal ve kültürel 

alanlardaki farklılaşmalar ışığında ve tarihsel bir perspektifle incelenmiştir. Hızlı 

tüketim ürünlerine yönelik ambalajların incelenmesi nedeniyle, aynı dönemde 

perakendecilik alanındaki gelişmeler de bu bölümde ortaya konulmuştur. Son olarak 

ambalaj tasarımını içerdiği düşünülen grafik ve endüstriyel tasarım alanındaki 

gelişmeler de üçüncü bölümün kapsamında yer almıştır.  

İkinci ve üçüncü bölümlerde küresel ve ulusal anlamda ambalaj tasarımını etkileyen 

faktörler ele alınırken, dördüncü bölüm tez kapsamında kullanılan araştırma 

yönteminin detaylarını ve kapsamını içermektedir. Özellikle yöntem içerisinde 
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önemli bir yere sahip olan örnek olay çalışmalarında izlenen süreç ve örnek 

olayların seçimi bu bölümde yer almıştır. 

Örnek olay çalışmalarını kapsayan beşinci, altıncı ve yedinci bölümler, Türkiye’de 

ambalaj tasarımının gelişme dinamiklerini, önceki bölümlerde ortaya konulan ulusal 

faktörler ışığında ve ele alınan firmalardaki yansımaları ekseninde incelemiştir. Her 

bir örnek olayda araştırılan firmaya ait ikincil kaynaklardan elde edilen bulgular ve 

firma yetkilileri ile yapılan görüşmelerin analizi, bu bölümlerde yer almıştır. 

Son olarak, örnek olay çalışmalarının ardından sekizinci bölüm, ambalaj tasarımı 

alanındaki literatüre dayalı tarihsel araştırmanın ve Türkiye’deki sosyoekonomik ve 

perakendecilik alanındaki gelişmelerin, genel araştırma kapsamında elde edilen 

bulgularla beraber analizini içermektedir. Önceki bölümlerde gerek literatür 

araştırması, gerekse örnek olay çalışmaları sayesinde elde edilen bilgiler ışığında, 

Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişme dinamikleri bu bölümde değerlendirilmiştir. 

Bu bölüm, aynı zamanda örnek olay çalışmalarının ortak bir analizini de 

içermektedir. 

Yine sekizinci bölüm kapsamında, örnek olay çalışmalarında elde edilen bulgular 

derlenerek, ilerideki çalışmalar için kullanılabilinir bilgiler olarak ortaya 

konulmuştur. Ambalaj tasarımının Türkiye açısından önemi ve gerek pazarlama, 

gerekse tasarım hizmetleri alanında yapılması gerekenler, sekizinci bölüm 

kapsamında yer verilmiş olan son konu başlıklarıdır. 

Tez kapsamında yer alan bölümlerin kurgusal olarak sıralaması, Şekil 1.3’de 

gösterilmiştir. Bölüm 1, 2 ve 3 araştırmanın arka planını oluşturan literatür 

bulgularını içermektedir. Öte yandan Bölüm 3’de literatür çalışmasına dayalı olarak 

belirlenen Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişimini etkileyen faktörler, ana 

araştırmada elde edilecek verilerin analiz edilebilmesi için gerekli çerçeveyi de 

oluşturmaktadır. Bu nedenle araştırma yönteminin de bir parçasıdır. Örnek olay 

çalışmalarını içeren 5, 6 ve 7. Bölümlerde elde edilen bulgular, 3. Bölüm’de ortaya 

konmuş olan tarihsel çerçeve ışığında analiz edilmiş ve 8. Bölüm’de Türkiye’de 

ambalaj tasarımının gelişim dinamiklerini ortaya konulmuştur.  
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Şekil 1.3 : Tezin bölümler dahilinde kurgusal yapısı. 
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2. AMBALAJ TASARIMININ TANIMI VE MARKA İLİŞKİSİ 

Bu bölüm, hızlı tüketim ürünleri alanında ambalaj tasarımının tanımına ve ambalaj 

tasarımın diğer disiplinlerle olan ilişkisine dair temel bazı bilgileri içermekte ve bu 

alandaki literatürü incelemektedir. Bölüm içerisinde öncelikle ambalajın bugün ne 

anlama geldiğinden ve hızlı tüketim ürünleri alanında ambalaj tasarımının rolünden 

bahsedilmiştir. Daha sonra ambalaj tasarımı üç farklı eksende ele alınmıştır. Birinci 

eksen ambalaj tasarımının diğer tasarım disiplinleri ile ilişkisi yani grafik tasarım ve 

endüstri ürünleri tasarımı ile ambalaj tasarımı arasındaki ilişkidir. İkinci eksen ise 

tüketim kültürüdür. Tüketim kültürü ile birlikte değişen ürün ve ambalaj algısı, 

ambalaj tasarımının dünyada neden ve nasıl giderek daha fazla önem kazandığını 

ortaya koyabilmek adına bölüm içerisinde değinilen bir diğer konu başlığıdır. 

Üçüncü eksende ise ambalaj tasarımı, marka kavramı ve marka yönetimi boyutları ile 

ele alınmıştır. Son olarak dünyanın hızlı tüketim ürünleri alanındaki lider iki firması 

olan Procter & Gamble (P&G) ve Unilever firmalarındaki ambalaj tasarımı 

çalışmaları, Türkiye’deki firmalarda ambalaj tasarımının kullanımı ile benzer veya 

farklı yönleri anlayabilmek adına detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

2.1 Hızlı Tüketim Ürünleri Alanında Ambalajın Tanımı ve Kapsamı 

Ambalajın kökenini en eski uygarlıklarda bile, bir ürünü koruma, depolama, taşınır 

kılma gibi fonksiyonları yerine getiren bir araç olarak görmek mümkündür. Stewart 

(2007), antik çağda Mısır’daki cam üreticilerini, Çin’deki kâğıt üreticilerini veya 

dünyanın diğer bölgelerinde bitkileri örerek kap üretenleri ilk ambalaj tedarikçileri 

olarak adlandırılmıştır. Kendi kültürümüzden daha güncel örnekler vermek gerekirse; 

peynir için kullanılan hayvan derisinden tulum, içine yoğurt mayalanan toprak 

çömlek, çeyizlerin saklandığı ahşap sandık, su taşırken kullanılan toprak testi, içine 

turşu kurulan küp, kumaştan yapılan giysi bohçası, kumaş veya deriden üretilen para 

kesesi ve diğer birçok örnek günlük yaşama girmiş ambalajlardır. İnsanlık tarihi 

boyunca gelişerek günümüze kadar gelen ambalaj, bugün halen ilk çağlardaki 

fiziksel fonksiyonlarını kuşkusuz devam ettirmektedir.  
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Günümüzde ambalajı sadece fiziksel fonksiyonları ile tanımlamak yetersiz 

kalmaktadır. Ya da başka bir deyişle ambalaj fonksiyonları içerisine somut unsurlarla 

beraber sosyal ve ekonomik gelişmeler ve ticari aktivitelerin gereksinimleri 

doğrultusunda görsel kimlik, rekabet, marka kimliği, tüketici algısı gibi soyut 

kavramlar da eklenmiştir.  

Yerel süpermarketlerde insan sadece yeme alışkanlıkları ve lezzet çeşitleri 
hakkında fikir sahibi olmaz. Hangi ürünler sunulmaktadır ve nasıl bir 
çeşitlilik ve rekabet bulunmaktadır? Farklı kategorilerdeki tercihler ve 
uluslararası ve yerel markaların karışımı da tüketim alışkanlıkları hakkında 
bir şeyler söyler. Küresel markalar yerel bir markette hangi adaptasyonları 
yapmaktadır? Yerel markalar bir ülkenin tarihi hakkında neler söyler? Farklı 
tasarımlar, örneğin tipografi kullanımı, görseller, semboller ve renkler [yani 
ambalaj tasarımını oluşturun unsurlar], bir ülkenin kültürüne ve eğilimlerine 
dair iç görü verir. Ambalaj, sadece bir markanın ruhunun değil, aynı 
zamanda tüketicisinin de aynasıdır. (Visser, 2009, s.3) 

Visser (2009), tezin konusu kapsamına giren, market raflarında yer alan hızlı tüketim 

ürünlerine güncel bir tanımlama getirmiş ve bu ürünlerin ambalajlarının içinde 

bulundukları kültüre dair ipuçları verdiğine değinmiştir.  Klimchuk ve Krasovec 

(2006) ise ambalaj tasarımını etkileyen faktörleri daha geniş bir kapsamda 

tanımlamışlardır. Şekil 2.1’de yer verilen bu faktörler, ambalaj tasarımının hangi 

konularla ilişkili olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1 : Ambalaj tasarımını etkileyen faktörler (Klimchuk ve Krasovec, 2006). 
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Klimchuk ve Krasovec (2006)’in ambalaj tasarımı ile ilişkilendirdiği faktörler, kimi 

zaman genel olarak birçok tasarım disiplinin ortak ilgi alanları arasında yer alırken, 

kimi başlıklar ambalaj tasarımına özel faktörlerdir. Tezin kapsamında yer alan 

ambalaj tasarımı perspektifinden bakıldığında ise rekabet, tüketici davranışları, 

üretim ve sosyal-kültürel konular ambalaj tasarımını etkileyen faktörler arasında 

özellikle ön planda değerlendirilen faktörlerdir. 

Ambalaj tasarımının ne olduğunu daha iyi anlayabilmek adına Sands (2006), ambalaj 

tasarımının dört farklı yönden ele alınabileceğini belirtmiştir: 

1 - Ambalajın içindeki ürünü korumanın bir yolu 

2 - Son ürünün maliyetine etki eden bir unsur 

3 - Üzerinde ürünün özelliklerinin ve faydalarının anlatılabileceği bir satış aracı 

4 - Ürün deneyiminin bir parçası  

Sands (2006)’ın tanımlaması, genel hatlarıyla ambalaja dair bir çok unsuru da içinde 

barındırmaktadır. İlk maddede belirtilen koruma fonksiyonu, daha önce de 

belirtildiği gibi ambalaj denilince tarih boyunca en temel fonksiyon olmuştur. İkinci 

madde ise elbette göz ardı edilmemesi gereken ve ambalajlı ürünlere arz ve talebinin 

artmasıyla daha da önem kazanan bir noktadır. Ancak özellikle son iki unsur yani 

ambalajın görsel değerleriyle beraber bir satış aracı oluşu ve bütünsel ürün deneyimi 

içerisindeki rolü, bu tez kapsamında ele alınacak olan “ambalaj tasarımı” kavramını 

oldukça yakından ilgilendirmektedir.  

Bugün hızlı tüketim ürünleri için ambalaj tasarımı, oldukça geniş malzeme ve sektör 

yelpazesinde tasarım hizmeti anlamına gelmektedir. Gıdadan kişisel bakıma, ev 

eşyalarından tekstil ve tarım ürünlerine kadar ambalaj tasarımının dâhil olduğu 

sektörler oldukça zengin bir çeşitlilik göstermektedir. Tez çerçevesinde ve özellikle 

örnek olay çalışmalarında ağırlıklı olarak üzerinde durulan ve incelenen ambalajlar, 

tüketiciler ile doğrudan ilişki kuran, market veya mağaza raflarında satılmak üzere 

üretilen hızlı tüketim ürünleri ambalajlardır. Başka bir deyişle; sanayi tipi kullanım 

öngören, ürünü koruma ve nakletme gibi teknik sorunlara öncelikle çözüm getiren 

ambalajlar tezin çizeceği çerçevenin dışında bırakılmıştır. Bu noktada tezde ele 

alınacak kapsamıyla ambalajın ve ambalaj tasarımının tanımı şu şekilde yapılabilir: 

Ambalaj, bir markaya ait bir ürünün satışına ve kullanımına yönelik olarak, saklama 

ve koruma fonksiyonları ile beraber ürüne ve markaya dair tüketiciye bilgi ve mesaj 
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veren, ürünü ve markayı farklı kılan, tüketicinin ürünü ve markayı fark etmesini, 

istemesini ve satın almasını sağlayan bir iletişim aracıdır. 

Bu tanım, ambalajı salt ürüne yönelik bir unsur olarak değil, özellikle “ürün ve 

marka”yı beraber ele alan bir iletişim aracı olarak konumlandırmaktadır. Bilgi 

verme, farklı kılma ve satın alınmasını sağlama noktaları, günümüzde ambalaj 

tanımının genişleyen anlamına dâhil edilmelidir. Bu tanımdan yola çıkarak ambalaj 

tasarımını da bu iletişimin tasarlanması ekseninde tanımlamak mümkündür: 

Ambalaj tasarımı, bir markanın ve o markaya ait ürünlerin tüketici ile doğru iletişim 

kurmasını sağlayan, arzu edilen bilgilerin ve mesajların aktarılmasını, ürünün ve 

markanın farklılaştırılmasını, tüketiciler tarafından arzulanmasını ve satın alınmasını 

sağlamaya yönelik olarak yapılan tasarım çalışmalarıdır. Hem iki boyutlu grafiksel, 

hem de üç boyutlu strüktürel tasarımları kapsayan ambalaj tasarımı, bu anlamda 

grafik ve endüstriyel tasarım alanlarının iç içe geçtiği, marka iletişimi ve pazarlama 

çalışmalarının önemli bir parçasıdır. 

Ambalaj tasarımının günümüzde ne anlam ifade ettiği, tanımında yer verilen 

endüstriyel tasarım, grafik tasarım, pazarlama ve marka iletişimi çalışmaları ile 

ilişkilerini ortaya koyarak daha iyi anlaşılabilir. 

2.2 Ambalaj Tasarımının Diğer Tasarım Disiplinleri ile İlişkisi 

2.2.1 Endüstri ürünleri tasarımı ve ambalaj tasarımı ilişkisi 

Ambalaj, bir ürüne sağladığı fiziksel barınma özelliği ile üç boyutlu bir obje olarak 

ele alınabilir. Ambalajın bütün diğer özelliklerini bir kenara koyacak olursak, en 

basit tanımı ile bir cam şişe, karton kutu, plastik kılıf ve benzeri objeler, pekâlâ 

endüstri ürünleri tasarımı alanı içerisinde ele alınabilecek ürünlerdir.  

Ambalaj tasarımı hizmetinin Amerika Birleşik Devletleri’nde gelişimini anlatan 

Klimchuk ve Krasovec (2006), 1930’lu yıllarda ambalaj tasarımının öneminin 

anlaşılması ve bu alandaki çalışmaların artması paralelinde reklâm ajanslarının ve 

bazı tüketici ürünü (consumer product) üreten firmaların, “tüketici mühendisi 

(consumer engineer)” ve “ürün stilisti (product stylist)” unvanı ile endüstri ürünleri 

tasarımcıları çalıştırdıklarını belirtmiştir. Özellikle yeni üretim tekniklerinin ve 

malzemelerinin ambalaj tasarımında kullanılmaya başlandığı bu yıllarda, üreticilerle 
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diyaloğun kurulması ve yeni malzemelerin ambalajlarda kullanılabilmesi için 

endüstri ürünleri tasarımcıları önemli bir görevi üstlenmişlerdir. Türkiye’de henüz 

ambalaj tasarımı adı altında yerleşik bir tasarım disiplini veya ambalaja özel bir 

tasarım eğitimi bulunmadığına göre, ambalaj tasarımında endüstri ürünleri 

tasarımcılarına düşen görevin halen geçerli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Ambalaj tasarımında kullanılan kâğıttan plastiğe, camdan metale çok çeşitli malzeme 

yelpazesi, endüstri ürünleri tasarımının alanına giren farklı malzemelerin özellikleri 

ve kullanımlarına dair bilgi birikimini de gerektirmektedir. IDSA (Amerika 

Endüstriyel Tasarımcılar Örgütü)’nün endüstriyel tasarım mesleğine getirdiği 

tanımda, teknik yöntemler ve seri üretim gereksinimleri ile efektif malzeme ve 

teknoloji kullanımı yer almaktadır. Bununla beraber IDSA, endüstri ürünleri 

tasarımcılarının ürün ve sistem konseptleri ile beraber genellikle hizmet verdikleri 

alanlar arasında ambalaj tasarımını da saymıştır (Url-4). Endüstri ürünleri tasarımı ile 

ambalaj tasarımının kesiştiği noktalardan bir diğeri de hiç kuşkusuz endüstriyel 

yollarla üretimdir. 

Endüstriyel tasarım ile ambalaj tasarımının ilişkisi açısından en kritik noktalardan 

biri de ambalajın strüktürel tasarımının genel marka algısı içerisindeki önemidir. 

Rakiplerinden farklı tasarlanmış bir ambalaj formu, bir marka için kimlik haline 

dönüşebilir. Güçlü bir marka bilinirliği (brand recognition) için benzersiz bir ambalaj 

şekli veya kullanma özelliği gerektiğini ifade eden Meyers ve Lubliner (1998), ancak 

çoğu zaman bunun gereksiz veya çok pahallı olması gerekçeleri ile göz ardı 

edildiğini ifade etmişlerdir. Ancak farklı ambalaj formu ile marka kimliğini 

özdeşleştirmeyi başarmış markalara örnek olarak Coca-Cola ve Toilet Duck şişelerini 

örnek veren Meyers ve Lubliner (1998), formları ile rakiplerinden farklılaşmayı 

başarabilmiş ambalajlara sahip ürünlerin, etiketleri çıkarıldığında bile tüketiciler 

tarafından tanınabildiklerini belirtmiştir (Şekil 2.2).  
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Şekil 2.2 : Formları ile tanınabilen Coca-Cola ve Toilet Duck şişeleri.  

Ambalaj formunun marka ile beraber anılır olmasına bir örnek de Türkiye 

piyasasından verilebilir. Mey İçki’nin Yeni Rakı markası için endüstri ürünleri 

tasarımcısı Gamze Güven ve Mete Ahıska tarafından 2006 yılında tasarlanmış olan 

rakı şişesi, rakiplerinden belirgin şekilde ayrışmaktadır (Şekil 2.3).  

Şişenin orta bölümünde daralan, omuz ve taban bölgelerine doğru genişleyen formu, 

diğer rakı şişelerinden ayrışmasını sağlayan en önemli form özelliğidir. Şişeyi farklı 

kılan bu form yapısı, aynı zamanda şişenin tutuşunu da kolaylaştırmaktadır. Yeni 

Rakı şişesi için, Coca-cola ve Toilet Duck şişelerinde olduğu gibi marka kimliği ile 

özdeşleştiği söylenebilir.   
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            1                 2                   3   4            5                     6    7 

Şekil 2.3 : Yeni Rakı şişesi ve Türkiye pazarındaki diğer rakı markalarına ait 
şişelerin formları. Soldan sağa doğru 1-Yeni Rakı, 2-Burgaz Rakı, 3-Efe 
Rakı, 4-Fasıl Rakı, 5-Mercan Rakı, 6-Ata Rakı, 7-Beylerbeyi Rakı şişeleri. 
Çizimler araştırmacı tarafından şişelerin fotoğraflı üzerinden yapılmıştır ve 
genel formu temsil eden şematik bir gösterimdir. Şişelerin 
yüksekliklerindeki ufak farklar göz ardı edilmiştir. 

 

Ambalaj formunun markaya kattığı önemli fark, tasarımların hukuken korunması 

açısından da göz ardı edilmemiştir. Ambalaj tasarımları, şartlarını korumak kaydıyla 

patent, faydalı model, tasarım ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu mevzuatına göre 

ayrı ayrı koruma görür. Hatta bugün bir markanın kimliğine dönüşmüş ambalaj 

tasarımları, bütün bu endüstriyel tasarım ile ilişkili korumalarla beraber, marka 

olarak da tescil edilebilmektedir (Suluk, 2003). 

Ambalaj tasarımına salt ürün tasarımı açısından bakmak ve ambalajı hizmet ettiği 

marka kimliği ve genel görüntüsünü oluşturan diğer görsel unsurlardan soyutlamak, 

ambalaj tasarımını tanımlamakta nasıl yetersiz olacaksa; endüstri ürünleri tasarımına 

da bu eksende bakmak ve sadece ürün formunu oluşturmak olarak düşünmek bir o 

kadar yanlış olacaktır. Endüstri ürünleri tasarımının da tanımı bugün değişmekte ve 

gelişmektedir. Heskett (2001)’a göre temel bir insan aktivitesi olan tasarım, içinde 

bulunduğu zamanın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendini uyarlamaya ve yeniden 

tanımlamaya ihtiyaç duyar ki tasarım tarihi de bunun bir göstergesidir. 

Teknolojideki ve toplumdaki değişimin doğal bir sonucu olarak, endüstri ürünleri 

tasarımı da imajlar ve fiziksel ürünlerin tasarımından, bugün, etkileşimlerin ve 

deneyim süreçlerinin tasarımına doğru değişmektedir (Irmak, 2003). Bu bakış 
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açısıyla ve endüstri ürünleri tasarımının yeni algısı dikkate alındığında, ambalaj 

tasarımı ile ürün tasarımının daha iç içe çalışacağı söylenebilir. Aslında ambalaj 

tasarımı, tam da endüstri ürünleri tasarımı kendini etkileşimlerin ve deneyimlerin 

tasarımına doğru geliştirirken; tüketici ile marka arasındaki iletişimin ve ürün ile 

kullanıcı arasındaki etkileşimin ve deneyimin tasarlanması gereksinimi noktasında, 

ürün tasarımı ile birbirine daha fazla yakınlaşmaktadır. 

2.2.2 Grafik tasarım ve ambalaj tasarımı ilişkisi 

Her ne kadar ambalaj grafiğinin ve ambalaj strüktürünün birbirinden bağımsız olarak 

tanımlanmış amaçları olsa da, ambalaj grafiğinin ve strüktürel tasarımının birleşimi, 

çok daha efektif bir bütünü yani bütünsel ambalaj tasarımını (total packaging) 

oluşturacaktır (Meyers ve Lubliner, 1998). Dolayısıyla, ambalaj tasarımı ile endüstri 

ürünleri tasarımı arasındaki ilişkinin ardından ambalaj tasarımının grafik tasarım ile 

olan ilişkisine ayrıca değinmek gerekir.    

Tuncer (2007), ambalaj tasarımını grafik tasarımın bir alt kategorisi olarak 

adlandırmış olsa da, ambalaj tasarımının grafik tasarım ile olan ilişkisi, grafik 

tasarımını ilgilendiren birçok başlığı içermesi nedeniyle, bir alt kategori olarak 

anılmanın ötesinde ilişkilendirilmelidir. Ambalaj tasarımını oluşturan renk seçimi, 

logo tasarımı, tipografi gibi bir çok unsur tek başlarına grafik tasarımın birer alt 

kategorisi olarak anılabilir. Ancak bunların tamamının birlikte tasarımı ve birbiri ile 

olan ilişkisi, ambalaj grafiği kavramının altını daha doğru dolduracaktır. 

Grafiklerin hem bilgilendirici (informative) hem de duygusal (emotional) mesajları 

iletebileceğini söyleyen Meyers ve Lubliner (1998), ambalaj grafiğini oluşturan 

kritik unsurları dört başlık altında toplamıştır: 

1 – Marka kimliği (marka logosu, üretici firma logosu vb.) 

2 – Sözlü iletişim elemanları (ürün tanımı, ürün özellikleri, ürün faydaları, 

slogan, kullanım direktifleri, uyarılar vb.) 

3 – Renkler (markaya, ürün kategorisine, ürün içeriğine vb. bağlı renkler) 

4 – Resimler (fotoğraflar ve illüstrasyonlar) (1998). 

Marka kimliğinin ambalaj üzerinde en önemli temsilcisi olan logo, ambalaj 

tasarımının da doğal olarak bir parçasıdır. Logo tasarımı, başlı başına grafik tasarım 

altında bir başlık olacak kadar geniş bir içeriğe sahiptir. Ancak temel bir tanımlama 
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yapmak gerekirse logo, bir firmayı veya markayı görsel olarak temsil eden sembol 

veya işarettir ve bu nedenle ayırt edici ve kolay hatırlanabilir olmalıdır (Stewart, 

2007). Logoyu oluşturan tipografi ve/veya görsel elemanların ayırt edici özellikleri, 

logonun ait olduğu markanın algılanan kişiliğini ifade eder.  

Logo tasarımında veya kullanımında, ambalaj tasarımının gereksinimlerinden doğan 

bazı konulara özellikle dikkat edilmelidir. Örneğin tüketici ürünlerine ait logolar, çok 

farklı ambalaj strüktürlerine ve malzemelerine uygulandığı için kolay uyarlanabilir 

ve küçük ebatlarda okunabilir olmalıdır (Klimchuk ve Krasovec, 2006). Alt markalar 

(sub-brands) veya marka genişlemeleri (brand extensions), ambalaj tasarımı 

projelerinde yeni bir marka yaratmaya oranla daha sık karşılaşılan durumlardır 

(Stewart, 2007). Bu nedenle logo tasarımı veya revizyonu yapılan ambalajlarda, 

markanın ileride farklı alt markalar ile genişleyebileceği, bu gibi durumlarda nasıl 

hareket edilmesi gerektiği öngörülmelidir. 

Ambalaj üzerinde yer alan metinler de hiç kuşkusuz ambalaj grafiğinin bir parçasıdır 

ve genel olarak ambalajın algısını etkileyen unsurlardır. Hem metinlerin içeriği, hem 

de kullanılan tipografi, ambalaj grafiği açısından kritik noktalardır. Bir ambalajın 

rafta tüketicisine mesajını iletmek için sadece birkaç saniyesi olduğunu hatırlatan 

Meyers ve Lubliner (1998), bu nedenle ambalaj üzerinde yer verilecek metinlerin 

basit, kısa, neyin önemli olduğu değerlendirilmiş ve içeriğin önem sırasına göre 

dizilmiş olarak kullanılmasını önermiştir. Ambalajın içerisindeki ürünün ne olduğu, 

ürünün genel özellikleri, ürünü rakiplerinden farklı kılan yanları gibi mesajların 

ambalaj üzerindeki veriliş şekilleri, ambalajın genel anlamda algısını etkileyecektir. 

Dolayısıyla bir bütün olarak ambalaj tasarımı ile verilmek istenen mesaja uygun bir 

metin kullanımı tasarlanmalıdır.  

Metin kullanımındaki tasarımın bir boyutunu da seçilen yazı karakterleri yani 

tipografi oluşturmaktadır. Bir metnin, içeriğini anlatması kadar yazı karakteri ile 

verdiği görsel mesajlar da ambalaj grafiğinin bir parçasıdır. Yazı karakterlerinin bir 

ülke kimliğinin yansıtılmasında bile kullanılabileceğine değinen Stewart, Baskerville 

karakterinin klasik İngiliz, Garamond’un Fransız, Goudy’nin ABD, Lithos’un Yunan 

kimliğini sergilediğini belirtmiştir (2007).  

Elbette bir yazı karakterinin görselliğiyle verebileceği mesaj, sadece ülke kimliği ile 

sınırlı değil. Şekil 2.4’de bazı örnekleriyle verildiği üzere bir yazı karakteri, ciddiyet, 
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eğlence, saygınlık ve bunun gibi duygusal anlamları aktarmak için de güçlü bir 

araçtır.  Bu perspektiften bakınca bir ambalajın çocuk ürününe mi ait olduğu, organik 

bir içeriğe mi sahip olduğu, çok pahallı bir markanın mı kimliğini taşıdığı gibi birçok 

mesajın verilmesinde, yazı karakteri seçimi oldukça büyük bir öneme sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4 : Yazı karakterleri ve taşıdıkları anlamlar, Stewart (2007)’nin “The Voices 
       of Type” isimli şemasından uyarlanmıştır.  
 

Ambalaj grafiğinde renk, aynı yazı karakteri seçiminin ürüne ve markaya dair mesaj 

aktarmadaki etkisi gibi önemli bir güce sahiptir.Ambalajın rengi, ambalajlı ürünlerin 

satın alımında tüketicilerin ilk olarak gördükleri ve tepki verdikleri unsur olarak 

tanımlanmaktadır (O’Conner, 1990). İnsan gözünün renkleri algılaması, beynin 

imgeleri şekil, sembol, kelime ve diğer görsel elemanlar olarak algılamasından daha 

önce gerçekleşir (Klimchuk ve Krasovec, 2006). Bu nedenle ambalaj grafiğinde renk 

seçimi yapılırken, rengin çağrıştırdığı anlamlar dikkatlice incelenmelidir. Renk, kimi 

zaman bir marka için kimliğinin önemli bir parçası olabilirken -kırmızının Coca-Cola 

markası ile ilişkisi gibi-, kimi zaman da cinsiyet çağrışımları yapabilir. Örneğin 

pastel tonları bayan ürünlerini çağrıştırırken, siyah ve gümüş gibi güçlü renkler erkek 

ürünlerini çağrıştırmaktadır (Stewart, 2007).  

Renklerin ambalajlardaki kullanımı ve çağrışımları zamanla değişiklik 

göstermektedir. Örneğin mavi, doğada pek sık rastlanılmamasından dolayı, gıda 

ürünlerinde uzunca bir süre tercih edilmemiştir. Onun yerine yeşil tonlar, gıda 

ürünleri için vazgeçilmez olmuştur. Ancak son dönemlerde özellikle düşük yağlı 

veya düşük kalorili yani light ürünlerde mavinin sıklıkla tercih edildiğini 

söylenebilir.  
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Uzun bir süre renk kodlaması, markalar için varyant ayrıştırmasında da 

kullanılmıştır. Ancak tüketici markalarının hızla artması ve ürün ailelerinin giderek 

kalabalıklaşması, markalar için bu tür bir ayrımı giderek zorlaştırmaktadır. Son 

dönemlerde raflarda marka bloklaması (brand blocking) yani bir markaya ait çeşitli 

ürünlerde aynı rengin devam ettirilmesi, markanın raf etkisini güçlendirdiği 

görülmüştür. Bu, hem markanın görünürlüğünü, hem de fark edilme hızını arttıran 

bir uygulamadır (Young, Klimchuck and Krasovec, 2006’dan alınmıştır). Bütün bu 

nedenlerle ambalaj için grafik tasarımında renk kullanımı, stratejik olarak önemli ve 

dikkatle ele alınması gereken konuların başında gelmektedir.  

Renkler, ikonlar, semboller ve diğer grafik unsurlar oldukça anlaşılır bir dil 

kullanmalıdır. Araştırmalara göre görsel dil ve imajlarla verilen mesajlar, kelimelere 

göre bir ürün ile tüketici arasında duygusal bağ kurmada çok daha etkilidir (de 

Cesare ve Wallace, 2000). Dolayısıyla ambalaj üzerinde yer alan görsel öğeler, 

müşterinin ambalajı ve bu sayede ürünü ve markayı algılamasında büyük bir öneme 

sahiptir. Ambalaj üzerinde kullanılan görseller, fotoğraf, illüstrasyon veya farklı 

mecraların bir arada kullanılmasıyla oluşturulabilir. Burada görselin 

oluşturulmasında tekniğin seçimi, büyük ölçüde ambalaj tasarımı ile verilmek istenen 

mesaja bağlıdır. İster siyah – beyaz bir fotoğraf olsun, ister bir yemek stilisti 

tarafından hazırlanmış bir yemeğin fotoğrafı, ister çocuksu bir tarzda karakalem 

çizilmiş bir karakter olsun, ister gerçeğe çok yakın hazırlanmış çarpıcı renklerde bir 

illüstrasyon, görselin büyük ölçüde ambalajın bütünüyle verilmek istenen mesajı 

iletmekle görevli olduğu unutulmamalıdır. Ambalaj üzerinde grafik tasarımın bir 

elemanı olarak kullanılan görsellerin fonksiyonunu Klimchuck ve Krasovec (2006), 

beş maddede özetlemiştir: 

 

1 – Ürünü göstermek; 

2 – Hedef kitleyi resmetmek; 

3 – Bir ruh hali (veya tarz) yaratmak; 

4 – Güvenilirlik hissi vermek (ör. ünlü imajları); 

5 – İştah kabartmak. 
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Şekil 2.5 : Piyasada çeşitli ambalajlarda kullanılmakta olan farklı tarzda görsel 
     örnekleri. 
 

Ambalaj tasarımını oluşturan görsel ve strüktürel öğelerin bir arada düşünülmesi, 

markanın ve ürünün ambalaj ile tüketicisine kendisini anlatmasını sağlamaktadır. 

Ancak bu şekilde ele alınan bütünsel ambalaj tasarımı, hizmet ettiği markanın 

iletişiminde ve yönetiminde güçlü bir araca dönüşebilir. 

2.3 Tüketim Kültürü ve Değişen Ürün Algısı  

Ambalaj tasarımını günümüzün tüketim alışkanlıklarından ve tüketim kültüründen 

ayrı düşünemeyiz. Dolayısıyla ambalaj tasarımını daha iyi anlamak için tasarım 

pratiğine dair grafik ve ürün tasarımı ilişkileri kadar ambalajın tüketilen bir ürün 

olarak toplumla ve değişen tüketim alışkanlıkları ile ilişkisine bakmak gerekir. 

Drukker (2000), Batı’da 18. yüzyılın ikinci yarısından beri hızlanan modernleşmeyi, 

bilim ve teknolojide, sosyal ve demografik yapılarda ve toplumun ekonomik 

yapısındaki temel değişimlerin etkileşimi ile ilişkilendirmiştir. Teknoloji alanında 

yaşanan hızlı değişim, Thurow (2000) tarafından üçüncü endüstriyel devrim 

(birincisi buhar makinesi ve ikincisi elektrik) olarak anılmıştır. Thurow (2000)’a göre 

üçüncü devrim bilgisayar, telekomünikasyon, mikro-elektronik, robotlar, yeni 

malzemeler ve bio-teknolojideki atılımlara dayanmaktadır ve bu alanlardaki 
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etkileşimler sadece ticareti değil, aynı zamanda savaşları, kültürleri, devletleri ve 

hatta dini inançları değiştirmektedir (s. 82). Dator (1998), eski teknolojilerin ve 

onlarla yaratılmış olan imkanların gelenek ve davranışları etkilemiş olmasına benzer 

şekilde yeni ve yaklaşan teknolojilerin de önceki gelenek ve davranışları etkileyerek 

bugünün ve geleceğin sosyal değişimine katkıda bulunacağını dile getirmiştir. 

Bugün, bilişim teknolojileri alanındaki gelişim, bir çok teknolojiye dayalı alandan 

çok daha hızlı olmaktadır. Freeman (1989), bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki 

gelişimin etkilerinin küresel boyutta olduğunu savunmuş ve tekno-ekonomik 

paradigmanın değişimine neden olduğunu ifade iştir. Bu değişim, Freeman’a (1989) 

göre organizasyonel, sosyal ve teknik inovasyonlarla birlikte geniş bir yelpazede yeni 

ve gelişmiş ürün ve servislerin oluşmasına imkan vermektedir. 

Bugün içinde yaşadığımız endüstriyel toplum, seri üretim ve buna paralel olarak seri 

tüketim ile beraber anılmaktadır (Storper, 2000). Burada en kritik konu tüketim 

nedenlerindeki değişim, başka bir deyişle ihtiyaç duymadan arzu etmeye doğru 

geçiştir. Tarihi çerçevesi içerisinde bakılacak olursa, ihtiyaç tüketimi geleneksel 

toplumlarda yeni ürünlerin eskisinin yerine konması anlamına gelmektedir. Tüketim 

bu kapsamda eskimiş, bozulmuş, kaybolmuş objelerin yenileri ile değiştirilmesidir. 

Modern toplumları tanımlayan şey ise ihtiyaç tüketiminden arzu ve istek tüketimine 

doğru geçiştir çünkü modern toplumun üyeleri bir şeyin yerine ikame etme ile sınırlı 

olmayan, sürekli bir değişim beklentisi içerisindedir (Campbell, 1998).  

Bu çerçeveden bakıldığında ihtiyaç tüketimi bugünkü modern toplumlarda da 

kesintisiz devam etmektedir ancak dünün lüks algısı bugünün gereklilik algısına 

dönüşmüş veya istekler ihtiyaçlar olarak görülmeye başlanmıştır (Campbell, 1998).  

İhtiyaç ve lüks tüketimi arasındaki ilişki kadar bugün farklı tüketim çeşitlerinden de 

bahsetmek mümkündür. “Zorunlu ihtiyaçlar için yapılan tüketimden, sembolik 

tüketime kadar uzayan geniş bir tüketim yelpazesinden” bahseden Odabaşı (2009), 

Ransome’un (2005) basit ve karmaşık tüketim üst başlıklarının altında altıya ayırdığı 

tüketim türleri sınıflandırmasını örnek olarak vermiştir (Çizelge 2.1). 
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Çizelge 2.1 : Tüketim türleri (Ransome, 2005, alındığı kaynak: Odabaşı, 2009). 

       

Zorunlu Tüketim 
    

Basit Tüketim Özenli Tüketim 
    

Tutkulu Tüketim 
       

Refah Tüketimi 
    

Karmaşık Tüketim Gösteriş Tüketimi 
    

Sembolik Tüketim 
       

 
Ransome’un tüketim nedenlerini temel alan sınıflandırmasının yanında Pantzar 

(2000), daha ürün odaklı bir sınıflandırma ön görmüştür. Pantzar (2000), teknolojik 

gelişimlerle beraber ürün fonksiyonlarında ve tüketim alışkanlıklarında da 

değişimlerin gerçekleştiğine işaret etmiş ve bu değişimi Çizelge 2.2’de gösterildiği 

gibi üç farklı seviyede incelemiştir.  

İlk seviye, kişinin ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı tüketimdir ve bu aşamada objeler 

oyuncak gibi, lüks eşyalar gibi tanımlanır. Bu aşamada paylaşımcı bir tüketim 

deneyiminden bahsetmek olasıdır ve objeler keyif amaçlı ve hissetmeye yöneliktir. 

İkinci aşamada ise objeler lüks olmaktan çıkmış ve bir araca, önemli bir ticari mala 

dönüşmüştür. Objelerin rutin bir şekilde ve bireysel kullanımı ile beraber tüketim 

amacı da rutinleşmiş, ihtiyaçların tatminine yönelmiştir. Üçüncü aşamada ise artık 

objeler materyalist yaşam tarzının kritik bir unsurudur. Bu aşamada ürünlerin genel 

algısı olmasa da fonksiyonu ihtiyaçtan lükse doğru kaymış ve satın alma nedenleri 

arasında kendini ifade etme yer almıştır. 

 

 

 

 



27 
 

Çizelge 2.2 : Ürün yaşam döngüsünde fonksiyon ve tercih nedenlerindeki değişim 
            (Pantzar, 2000).  

 

 1. Aşama: 2. Aşama: 3. Aşama: 
Kendi ihtiyaçları  Yardımcı ihtiyaçlar  Hassas, yaratıcı  
için tüketim için tüketim tüketim 

        

Ürünün  Oyuncak, lüks, Araç, ihtiyaç, Malzeme-yoğun  
fonksiyonuna dair  "bilim dehası" "önemli" bir ticari  yaşam tarzı için  
genel algı mal kritik bir unsur 
        

Üretim metodu ve Yaratıcı giriş  Standartlaşma Ürün fonksiyonunun  
aşaması aşaması yeniden  

tanımlanması 
        

Fonksiyon Kolektif, paylaşımcı  Kişisel kullanım, Rutinden çıkma, 
tüketim deneyimi, rutinler ihtiyaçtan lükse  
fonksiyonun keşfi geçiş 

        

Neden Hissetme, keyif,  İhtiyaçların tatmini,  Stilize etme,  
statü rutin toplama, 

kendini ifade etme 
        
 
Bugün, yaşadığımız hızlı değişime paralel olarak gündelik yaşamımızı dolduran 

objelerin anlamı da yeniden yorumlanmaktadır. Bazı temel ihtiyaçların tatminini ön 

gören ekonomi perspektifinin yanında modern tüketim kavramı, ürünleri “anlamların 

taşındığı kanallar” olarak kabul etmiştir (Odabaşı, 2009, s.11). Bu doğrultuda 

ürünlerin değerleri de fonksiyonel veya ekonomik değerlerinden öte kültürel 

(simgesel) değerlerine dayanmaktadır (Slater, 1997). Bugünkü anlamıyla tüketicilik 

(consumerism), kişilerin davranış biçimleriyle, kendilerini nasıl gördükleriyle, 

dünyaya nasıl baktıklarıyla ve kendilerini başkalarına nasıl sunduklarıyla ilintilidir 

(Storper, 2000). 

Standart üretim ve tek tip ihtiyaç tanımlarının yetersiz kaldığı günümüzde, sürekli 

değişen tüketici tercihleri ile beraber tüketicilere çok daha fazla genişlikte ürün 

seçme olanağı sağlanmaktadır (Odabaşı, 2009). Bu noktada Pantzar (2000), 

tasarımcının görevini ihtiyaç yaratmak olarak tanımlamış ve bilgi toplumunun ve 

günlük teknolojinin, yaratılan bu ihtiyaçlar ve hatta yaratılan yeni tüketici tipleri 

üzerine inşa edildiğini savunmuştur.  
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2.4 Değişen Ambalaj Algısı  

Tüketim kültüründeki ve ürün algısındaki değişimler, doğal olarak alışveriş 

alışkanlıklarında ve buna paralel olarak ambalaj algısında da kendini göstermektedir. 

“Ambalaj ürünün kendisidir” diyen Meyers ve Lubliner (1998), özellikle ürün 

algısında ambalajın önemine işaret etmiştir. Ambalajı ürünün kendisi veya en 

azından bütünsel ürün algısının önemli bir parçası olarak görmek, değişen ürün algısı 

ile ambalaj arasında paralellik kurmamızı sağlar.  

Bugün, fiziksel olarak ürünlerin üretim ve tüketiminden, imaj ve sembollerin üretim 

ve tüketimine odaklanmış bir ekonomiden bahsedilmektedir (Liebl, 1998). Bugüne 

kadar “ürün” olarak algılanan fiziksel ürün, artık yeni ve daha kapsamlı bir ürün 

algısının maddesel kısmı olarak görülmektedir (Manzini, 1998). Ambalaj da bu 

noktada bir yandan fiziksel varlığı ile maddesel olarak algılanmakta, ancak diğer 

taraftan tüketici ile kurduğu iletişim ve markaya dair verdiği mesaj boyutuyla da yeni 

ürün algısına hizmet etmektedir. 

Süpermarket alışverişlerinde hangi ürün ve markanın satın alınacağı kararının 

yaklaşık üçte ikisinin, tüketicilerin süpermarkette bulunduğu sırada verildiği ortaya 

konmuştur (Schoormans ve Robben, 1997). Benzer bir sonuç Point of Purchase 

Advertisement Institute (POPAI – Satış Noktası Reklamcılığı Enstitüsü / ABD) 

tarafından 1995 yılında tüketicilerin satın alma alışkanlıkları üzerine yapılan 

araştırma ile elde edilmiş ve market içi kararların %70 oranında satın alma anında 

verildiği belirtilmiştir (Underwood, 2003). Başka bir deyişle  süpermarket 

alışverişlerinde ürünlerin alım kararı büyük ölçüde raflarda verilmektedir.  

Raflardaki ürün ambalajları tüketici ile iletişim fonksiyonunu üstlenmekte, ambalajlı 

ürünler formu ile tüketicilerin alış-veriş rutinlerini değiştirebilmekte ve mevcut 

davranış biçimlerini etkileyebilmektedir (Garber, 1995). Dolayısıyla ürün yani 

ambalaj oldukça önemli bir iletişim aracıdır. Bu nokta, ambalaj algısında giderek 

daha ön plana çıkmaktadır ve firmaları ambalajı stratejik bir araç olarak 

kullanmalarını gerektirmektedir. 

Özellikle marka kimliğinin tüketici zihninde oluşturulmasında veya 

güçlendirilmesinde, ambalaj tasarımı kritik bir öneme sahiptir (Fournier, 1998; 

Keller, 1993; Underwood ve Klein, 2002). Oldukça uzun bir süre pazarlama 

iletişiminin en önemli unsuru olarak görülen reklamlar, tüketicilere ürüne ve 
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markaya dair dolaylı bir deneyim sunarken ürün ambalajları hem bu dolaylı  

deneyime katkı sağlarlar hem de doğrudan ürün deneyiminin parçası olurlar. 

Dolayısıyla bugün ambalaj tasarımı, pazarlama karması içerisinde yükselen bir 

öneme sahiptir (Underwood, 2003).  Nielsen’in 2009’da Amerika Birleşik Devletleri 

ile birlikte beş farklı gelişmiş pazarda yaptığı araştırma, yeni ürün ambalajları ile 

ilgili farkındalık yaratmada market içi pazarlamanın TV reklamlarını geride 

bıraktığını göstermiştir. Bunun da ötesinde tüketicilerin 1/3’ü yeni ürünlerden TV 

kanalıyla haberdar olduğunu ifade ederken %71’i yeni ürünü (yani ambalajı) rafta 

görerek fark ettiğini ifade etmiştir (Neff, 2010).  

Markaların satın alınma değerini (brand purchase value) ve tüketicilerin tekrar satın 

alma eğilimini (repurchase intention) tetikleyen unsurlar algılanan imaj, duygusal 

deneyim, algılanan kalite ve fiyat dengesi olarak sıralanmıştır (Tsai, 2005). Bu 

noktada, çekici marka imajlarının tüketiciler ile markalar arasında kurulacak ilişkide 

önemli rol oynadığı bilinmektedir (Hayes ve diğ., 2006).  

Marka imajının yaratılmasında reklam, satış noktası aktiviteleri, promosyonlar, web 

siteleri gibi çeşitli unsurlar oldukça öne çıkmaktadır. Ancak bütün bu aktivitelerle 

beraber ambalajın, bir markanın imajında, tüketici ile kuracağı duygusal ilişkide, 

tüketicinin kalite ve fiyat kabulünde önemli etkenlerden biri olduğu, dolayısıyla 

yukarıda bahsedilen unsurların tamamında rol oynadığı yadsınamaz bir gerçektir. 

Underwood (2003), ambalaj tasarımının tüketici üzerinde doğrudan etkisi bulunan 

ürün özellikleri (fiyat, kalite gibi) arasında olduğunu ifade etmiş ve bunun sadece 

tüketici – marka ilişkisini değil, aynı zamanda kişinin kendini ifade etmesinde bir 

araç olduğuna dikkat çekmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.6 : Ambalaj tasarımının tüketici ve tüketici – marka ilişkisi üzerindeki etkisi 
        (Underwood, 2003). 
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Underwood (2003)’un araştırmasına göre tüketicinin bir markaya ilişkin bilgisi 

(marka bilinci ve marka imajı), bir dereceye kadar ürün ambalajı ile edindiği dolaylı 

veya doğrudan  deneyimlere bağlıdır. Doğrudan deneyimler ambalajın fiziksel 

özellikleri ile elde edilen taşıma kolaylığı, açma / kapama kolaylığı gibi faydalar 

olabilir. Dolaylı deneyimler ise kaliteli bir ürüne sahip olarak kendi kimliğini 

tanımlama veya geri dönüşümlü bir ambalaj alarak kendini çevreye duyarlı hissetme 

şeklinde örneklendirilebilir (Şekil 2.6).  

Tüketicinin bir markaya ait ambalaj ile kurduğu ilişki, ambalaj tasarımı sayesinde 

deneyimsel, fonksiyonel ve sembolik faydalar yaratabilir. Tüketicinin hafızasındaki 

marka kimliğini oluşturan bu değerler, tüketici ile marka arasındaki ilişkiyi 

tanımlamakla kalmayıp tüketicinin kendisini ifadesi için de bir araç görevi 

üstlenmektedir.  

Ambalaj tasarımının geleneksel tanımı ile gelen koruma, saklama gibi temel 

fonksiyonlarının yanında bugün, marka iletişiminde ve tüketici ile ilişki kurma ve 

tüketiciye mesaj aktarma noktasında üstlendiği fonksiyon pazarlama alanında 

tecrübeye sahip firmalar tarafından fark edilmiş ve özellikle uluslar arası firmalarda 

ambalaj tasarımı, marka yönetiminde ve marka iletişiminde stratejik bir şekilde ele 

alınmaya başlanmıştır. 

2.5 Marka, Marka Yönetimi ve Ambalaj Tasarımı İlişkisi  

Marka kavramı ve marka yönetimi, pazarlama alanında ambalaj tasarımı ile 

karşılaştırıldığında, zengin teori ve uygulama örnekleri içermektedir. Marka 

kavramının oldukça eski bir geçmişe sahip olmasına karşın, ilk olarak marketlerde, 

ambalajlı ürünlerde yerini almasının 19. yüzyıl sonlarına uzandığını ifade eden 

Stewart (2007), marka algısının değişiminde 1960’ların önemli bir dönüm noktası 

olduğunu belirtmiş ve 1960’lara kadar markaların üstlendiği görevi şu şekilde 

özetlemiştir: 

- Tanımlama (ürünün ve üreticinin belirtilmesi) 

- Koruma (taklitlere karşı koruma) 

- Güven Sağlama (ürünün kalitesine ve faydasına güvenin sağlanması) 

 

Ancak 1960’lardan sonra, rekabetin artması ve alışveriş kültürünün değişmesiyle, 

markaların rolü de değişmiştir. Tanıma, koruma ve markalı ürün algısı ile güven 
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sağlama fonksiyonlarının yeterli olmadığının anlaşılmasıyla, tüketicilerin markaları 

duygusal nedenlerle de satın alabileceği gerektiği fark edilmiştir. Markaya eklenen 

bu yeni görevleri ise Stewart (2007) şu şekilde ifade etmiştir: 

- İkna etme (Satın almayı tetikleyen nedenler arasında markayla duygusal 

bağlılığın da olduğuna dair tüketicinin ikna edilmesi) 

- Görünür kılma (Markayı tercih etmede tüketicinin bilinçli olduğunun ve 

doğru yaptığının başkalarınca görünür olması) 

- Yayımlama (Markaya karşı duyduğu duygusal bağlılık ile tüketicinin, aynı 

duyguları paylaşanlardan biri olduğunun herkese yayımlanması) 

Örneğin bugün i-phone kullanan bir kişi, kullandığı marka ile i-phone kullanan diğer 

kişilerle beraber aynı gruba dahil olduğunu hissedebilir. Veya düşük kalorili ve 

sağlıklı marka imajına sahip ürünleri kullanan kişiler, gerek marketteki satın alma 

anında gerekse bu ürünleri kullanım süreleri boyunca, sağlığına önem verdiğinin  

çevresince görünür olmasını sağlayabilir. 

Marka kavramının genişleyen anlamı ile beraber, yönetim modelleri alanında da son 

dönemlerde oldukça farklı ve yenilikçi yaklaşımlar görmek mümkündür. Aaker ve 

Joachimsthaler’e göre geleneksel marka modelinde, marka yönetiminin temel amacı 

bir marka imajı yaratmaktır (2000). Bunun nedeni de markanın, bütün pazarlama 

araçları arasında ürünü satmayı hedefleyen unsurlardan sadece biri olarak algılanıyor 

oluşudur. Geleneksel pazarlama yaklaşımında marka, ürünün bir parçasıdır ve ürüne 

ait gözle görünür bir imaj yaratmayı hedefler. Bu sayede, ait olduğu ürünü 

rakiplerinden farklılaştırmak, bir marka için en temel fonksiyondu. Doğal olarak bu 

modelde ambalaj tasarımını, marka kimliğini veya ürünü görselleştiren bir unsur 

olarak ele almak yeterliydi. Başka bir deyişle, üzerinde yer alan görsel elemanlar 

vasıtası ile ürünü tüketiciye anlatmak ve markayı rakiplerinden farklı kılmak, 

ambalaj tasarımının temel fonksiyonlarıdır.  

Geleneksel marka modelinde yine Aaker ve Joachimsthaler, marka yöneticilerinin 

sorumluluklarını üretim ve satış bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak ve 

markanın satış ile pazar payındaki olası sorunları gidermek olarak tanımlamış; bu 

doğrultudaki bir marka yönetiminin, stratejik ve vizyon sahibi olmaktan çok taktiksel 

ve tepkisel olduğunu ifade etmiştir (2000).  
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Günümüzdeki marka yönetimi algısını tanımlamak adına Heding, Knudtzen ve 

Bjerre (2009) tüketicilerin marka imajı yaratmadaki aktif rollerine işaret ederek, 

marka yönetiminin planlamaya dayalı bir yaklaşımdan karşılıklı değişime dayalı 

(exchange-based) bir yaklaşıma doğru değişim gösterdiğinin altını çizmiştir. 

Dolayısıyla sadece ürüne dayalı bir marka yönetimi bugün yetersiz kalırken, marka 

imajının tüketiciler tarafından nasıl algılandığı da ürünün kendisi kadar önem 

taşımaktadır. Hatta marka imajından çok, bir markanın altında yatan bütün değerleri 

ve hedefleriyle beraber marka kimliği kavramı bugünkü hedeflenen marka algısını 

daha doğru tanımlamaktadır (de Chernatony, 1999).  

Firmalar bugün üretim tesislerinden, fabrikalardan çok markalara yatırım yapmakta, 

markaları satın almaktadır. Buradaki temel amaç, firmaların üretim kapasitesinden 

çok “tüketicinin hafızasındaki yeri satın almak” istemesidir (Kapferer, 1997, s.23).  

Bu yeni modelde ambalaj tasarımı, eskiye göre daha fazla sorumluluk 

üstlenmektedir. Özellikle hızlı tüketim ürünlerinde, reklâmları bir kenara koyacak 

olursak, market raflarında markaya dair yaratılmak istenen her türlü imajın ve 

yansıtılmak istenen marka kimliğinin baş aktörü olarak ambalajı görmek yanlış 

olmayacaktır.  

Bugün, ambalaj tasarımında amaç, sadece görsel olarak albenili tasarımlar ortaya 

koymak değildir çünkü sadece estetik açıdan göze hoş gelen ambalaj tasarımları, 

başarılı pazar sonuçların garantisi değildir. Ürünü pazarlayan firmanın stratejik 

hedeflerini, yaratıcı bir şekilde ve doğru bir tasarım çözümü ile başarıya 

ulaştırabilmek, ambalaj tasarımının temel amacıdır (Klimchuck ve Krasovec, 2006). 

Özellikle Stewart’ın (2007) markanın görevleri arasında saydığı ve bölüm içinde 

değinilmiş olan ikna etme, görünür kılma ve yayımlama misyonları, marka 

yönetiminin ambalaj tasarımından beklentileri arasındadır. 

2.6 Tasarım Yönetimi ve Ambalaj Tasarımı İlişkisi  

Ambalaj tasarımı ve marka ilişkisinde, marka yönetiminin firmalarda ele alınış 

biçimi ne kadar önemliyse, tasarımın firmalarda nasıl yönetildiği de bir o kadar önem 

taşımaktadır. Marka ve tasarım yavaş yavaş gelişerek birleşmekte ve şirketlerin 

bütününde başarıyı getirecek bir sinerji yaratmaktadır. Marka, tasarım ve yönetim 

güçlü bir birleşme ile bütün bir tüketici deneyimini temsil etmektedir (Url-5). 
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Dolayısıyla ambalaj tasarımının stratejik bir unsur olarak öneminin anlaşılabilmesi 

açısından, firmalardaki marka yönetimi kadar tasarım yönetiminin de ambalaj 

tasarımı ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

Tasarım yönetimi, hem bağımsız olarak hem de şirket hedefleri doğrultusunda 

tasarım aktivitelerinin yönetimini kapsamaktadır. Daha geniş kapsamlı bir tanım 

vermek gerekirse tasarım yönetimi, “tasarımın bir firma içerisinde resmi bir aktivite 

programı olarak uygulanması, bu uygulamanın uzun soluklu firma hedefleri ile 

ilişkilendirilmesi ve firmanın her aktivitesinde tasarım kaynaklarının firma 

hedeflerine ulaşmak için koordine edilmesidir” (Blaich ve Blaich, 1993, s.13).   

Rekabetin neredeyse bütün pazarlarda uluslararası boyutlarda yaşandığı günümüzde 

küçük ya da büyük ölçekli olsun bütün firmaların tasarıma yatırım yapmalarının, 

rakiplerinin karşısında farklılaşma ve rekabet gücü yakalama şansı kazandırdığı 

söylenebilir (Walsh ve diğ., 1992).  

Ar-Ge yatırımları veya teknolojik gelişmeler, birçok açıdan firmalara avantajlar 

kazandırırken, ileri düzeyde bir teknolojik iyileştirme olmaksızın da firmalar 

ürünlerinde tasarım boyutunda yapacakları iyileştirmeler ile başarı yakalayabilirler. 

Ama sadece tasarıma yatırım yapıyor olmak veya sadece doğru tasarlanmış ürünlere 

ve ambalajlara sahip olmak, bir firmanın başarıyı yakalamasını garanti edemez. 

Tasarıma yapılan yatırımın rakiplerle kıyaslandığında ne düzeyde olduğu, tasarımın 

firma içerisinde ne kadar iyi yönetildiği ve tasarım yönetiminin firmanın diğer 

fonksiyonlarıyla ne kadar bütünleşmiş olduğu da bir firmanın başarılı olabilmesi için 

önem taşımaktadır. Bu noktadan bakınca, tasarım yönetimi firmalar için stratejik 

önem taşımaktadır (Walsh, 2000).  

Tasarımın bir firma için algılanış biçimi ve yönetiliş seviyesi farklı düzeylerde ve 

derinliklerde olabilir. Lorenz (1994)’e göre kimi firmalarda tasarım yönetimi tek bir 

karizmatik tasarım liderine dayanırken, bazı firmalarda genel bir tasarım 

politikasından bahsetmek mümkün olabilir. Stratejik tasarımı, tasarımın firmada 

algılanış biçimi açısında daha ileri bir safha olarak gösteren Lorenz (1994), tasarımın 

gerçek anlamda faydalı olabilmesi için ise tasarımın, bir firma için gerekli olan diğer 

fonksiyonlar gibi değerlendirilmesinin ve firmayla her alanda kaynaşmasının 

gerektiğini belirtmiştir.  
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Ambalaj tasarımı söz konusu olduğunda, tasarımın ilişki içerisinde olduğu faktörler 

ile modern marka algısının birçok noktada paralellikler gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Bu noktalar, bölüm içerisinde değinilmiş olan tanımlamalar ışığında ve genel hatları 

ile dört başlık altında toplanabilir: 

- Stil, form, karakter, renk gibi estetik değerler, 

- Üretim yöntemi, üretim maliyeti, malzeme gibi teknolojik değerler, 

- Kullanım, saklama, sergileme gibi fonksiyonel değerler, 

- Duygu, iletişim, bağlılık, kültür farklılıkları gibi duygusal değerler. 

Marka ve tasarıma dair bu ortak değerler, ambalaj tasarımının ve ambalaj tasarımı 

yönetiminin ilgilenmesi gereken konulara dair bir çerçeve de oluşturmaktadır. 

Özellikle marka yönetiminde, farklı faktörlerin öne çıktığı modellerden bahsetmek 

mümkün olsa da, markayı çok yönlü olarak ele alan bütünsel bir yaklaşımın gerektiği 

belirtilmiştir (Chernatony ve McDonald, 1992; Bruce ve Cooper, 1997; Keller, 

1998). Bu bütünsel yaklaşım içerisine tasarım yönetiminin de dâhil edilmesi, ambalaj 

tasarımının firmalarda stratejik bir araç olarak kullanılmasını sağlayacaktır. 

Sonuç olarak marka yönetimi, ambalaj tasarımı açısından bakılınca, ambalajın bir 

marka için önemini bütün detayları ile ele almaktadır. Tasarım yönetimi ise, daha 

çok endüstri ürünleri tasarımı alanında tartışılsa da, tasarımın bir firma (veya bir 

marka) için ne kadar önemli olduğunu vurgulamakta ve bunun firma geneline 

yayılmış bir anlayış ile ele alınması gerektiğine değinmektedir. Bu açılardan, 

ambalaj tasarımı yönetiminin hem marka yönetimi, hem de tasarım yönetimi 

alanlarında kendine tartışma ve değerlendirilme alanı bulabileceğini; yukarıda 

sayılan estetik, teknolojik, fonksiyonel ve duygusal değerler ışığında da kapsamının 

çizilebileceğini söyleyebiliriz. 
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Şekil 2.7 : Ambalaj tasarımı yönetiminin ilgilendiği alanlar. 
 

2.7 Uluslar arası Firmalardan Örneklerle Dünya’da Ambalaj Tasarımı  

Ambalaj tasarımı bugün, gerek Dünya’da, gerekse Türkiye’de artan bir öneme 

sahiptir. Marka yönetimi ve pazarlama alanlarında ambalajın önemi giderek daha 

fazla vurgulanmaktadır. Pazarlama açısından başarının artık sadece üstün ürün 

kalitesiyle ilgili olmadığı, yeni ürün geliştirme sürecinin marka yönetimini (Kapferer, 

1997; Aaker ve Joachimsthaler, 2000), tasarım yönetimini (Walsh ve diğ., 1992; 

Lorenz, 1994; Trueman ve Jobbler, 1998) ve hatta inovasyon yönetimini (Jevnaker 

ve Bruce, 1998; Trott, 2002; von Stamm, 2003) de kapsayan birçok faktör ile ilişkili 

olduğu kabul edilmiştir. 

Bir markaya veya ürüne yönelik olarak yapılan pazarlama çalışmaları artık ambalaj 

tasarımı çalışmaları ile bütünleşmiş bir şekilde götürülmeye başlanmıştır (Beverland, 

2005). Firmalar için tasarım bugün, kurumsal bir strateji olarak ele alınmaktadır. 

Dolayısıyla tasarım, rekabet konusunda firmalara avantaj sağlayacak bir unsur olarak 

görülmekte, tasarımın sonradan eklenen bir unsur olarak değil, firmanın bütününe 

yayılmış bir değer olarak algılanması öngörülmektedir (Walsh, 2000; Joziasse, 2000; 

Olsen, Slater ve Cooper, 2000).  

Firmalar için bir ürünün oluşturulmasında ve ambalajına karar verilmesinde 

tasarımın, planlama ve geliştirme süreçlerine en erken safhalarda dâhil olması 

gerekliliği (O’Conner, 1990) ve ambalaj tasarımının bir rekabet aracı olarak ele 

alınmaya başlamış olması (Nancarow ve diğ., 1998; Rundh, 2009) ambalaj 

tasarımının değişen algısına ve artan önemine işaret etmektedir. 



36 
 

 

Procter and Gamble ve Unilever gibi hızlı tüketim ürünleri alanında uluslararası 

markalara sahip firmaların ambalaj tasarımına yaptıkları yatırım ve ayırdıkları bütçe, 

konuya duyulan ilgi ve verilen önemin altını çizmektedir. Türkiye’de de markaları ile 

var olan ve özellikle pazarlama ve tasarım yönetimi literatüründe ambalaj tasarımı 

süreçleri ile yer alan bu iki firmadaki ambalaj tasarımını kullanım ve ele alış 

biçimleri, küresel oyuncuların ambalaj tasarımı algısını ortaya koymak ve ilerleyen 

bölümlerde Türkiye’deki firmalar ile karşılaştırma yapabilmek açısından önem 

taşımaktadır. 

2.7.1 Procter & Gamble  

Türkiye pazarında 1987 yılında girmiş olan Procter and Gamble (P&G), şu an İpana, 

Blendax, Wella, Pantene, Kolestone, Orkid, Prima, Gilette, Ariel, Alo v.d. kişisel 

bakım, güzellik ve temizlik markaları ile Türkiye’deki market raflarında yer 

almaktadır (Url-6).  

1837 yılında Amerika’da sabun ve mum üreticisi olarak kurulan P&G, marka 

yaratma ve bu markaları reklam ve tasarım ile uluslar arası bilinirliğe ulaştırma 

konusunda lider firmalardan biridir. Marka yaratmayı temel olarak bir pazarlama 

aktivitesi olarak görmeyen P&G, inovasyon ve sürekli gelişim ile firmanın bütün 

operasyon ve aktivitelerine yansıyan bir değer olarak ele almaktadır (Dyer, Dalzell, 

ve Olegario, 2004).  

P&G’de tasarım direktörü olan Mark Barngrover (2005), P&G için tasarımın, marka 

desteğinden stratejik bir marka özelliğine dönüştüğünü ifade etmiştir. P&G’de 

tasarımın her zaman marka kimliği geliştirilmesine odaklandığını belirten 

Barndgrover, artık araştırma ve geliştirme perspektifinin de tasarıma dahil edildiğini 

belirtmiştir. 

P&G, hem firma içi tasarım ekibi ile hem de firma dışı tasarım ofisleri ile 

çalışmaktadır. Global olarak 2001 yılında 45 olan şirket içi tasarımcı sayısını 2004 

yılında 150’ye çıkmıştır ve 2005 için 40 kişilik daha genişleme öngörülmüştür 

(Barngrover, 2005). 2007 yılında ise bu sayı 250’ye yaklaşmıştır. Genelde kendi 

içerisinden yöneticiler yetiştiren P&G, bu süreçte firma dışından tasarımcıları da işe 

almış hatta kültürel bir perspektif kazanmak adına yabancı marketlerde tecrübeli 
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tasarımcıları da ekibine dahil etmiştir (O’Leary, 2007). Tasarımcı sayısındaki bu 

hızlı artış, firmanın ambalaj tasarımına verdiği önemin de giderek arttığını 

göstermektedir.  

Geniş firma içi (in-house) tasarım ekibinin yanında, tasarım ofisleri ile yapılan 

işbirlikleri, P&G’nin başarısının arkasındaki en önemli nedenler arasında yer 

almaktadır. Daha önceleri P&G’nin tasarım ofisleri için çok da arzulanan bir müşteri 

olmadığını belirten Barngrover (2005), bugün tasarım ofislerinin P&G’yi partner 

olarak gördüğünü ve bünyelerindeki tasarımcıların P&G projelerinde yer almak 

istediklerini dile getirmiştir. Kendileri için de doğru bir tasarım partnerinin 

iddialarını anlayabildiğini ve büyümelerine yardımcı olduğunu söylemiştir.  

P&G’de tasarım inovasyonu ve stratejiden sorumlu başkan yardımcısı (VP, design 

innovation and strategy) Claudia Kotchka, tarihsel olarak P&G’de ürün 

performansına odaklanıldığını ve ürün deneyimine fazla dikkat edilmediğini ifade 

etmiştir (O’Leary, 2007). P&G’nin CEO’su A.G. Leafley (2010’da emekliye 

ayrılmıştır), marka farklılaştırılmasında ve ürün deneyiminde tasarımı yatırım 

yapılması gereken bir alan olarak tanımlamıştır ve P&G’deki tasarım inovasyonu ve 

stratejiden sorumlu başkan yardımcılığı pozisyonu da onun zamanında 

oluşturulmuştur. 2005 tarihli bir röportajında P&G’yi dünyadaki bir numaralı tüketici 

ürünleri tasarımı firması yapmayı planladığını ve tasarımı stratejilerinin ve inavosyon 

süreçlerinin parçası yapmaları gerektiğinin altını çizmiştir (Reingold, 2005). Bu 

doğrultuda yapılan bir çok süreç geliştirme çabaları ile beraber 2006 yılında firma 

yöneticilerine tasarım düşüncesini (design thinking) öğretmek üzere çalıştaylar 

düzenlenmiştir. Ayrıca Kotchka tüketici ürünleri ambalajı alanının dışındaki 

kategorilerden gelen bir ekip ile global tasarım heyeti (global design board) 

oluşturmuştur. Senede üç kez toplanan heyette Disney Store, General Motors gibi 

farklı alanlarda hizmet veren firmalardan kişiler bulunmaktadır (O’Leary, 2007). 

Tasarım ve inovasyon sürecine verilen önem sayesinde P&G, 2009 yılında 

Bloomberg Business Week’in belirlediği En İnovatif 50 Firma sıralamasında, Apple, 

Google, LG gibi firmaların ardından 12. sırada gösterilmiştir (Arndt, Einhorn ve 

Culpan, 2010). 

2009 yılında tasarımın ele alınışı anlamında radikal bir değişikliğe giden P&G, 

tasarımı daha yoğun bir şekilde marka yaratma (brand-building) fonksiyonuna dahil 

edip küresel marka yaratma grubunun sorumluluğu altına almıştır. Daha önce 
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fonksiyon odaklı bir yapıya sahip olduklarını belirten P&G global tasarım yöneticisi 

Phil Duncan, artık tüketicilerin gözü ile marka yaratmaya başladıklarını ve çok 

fonksiyonlu bir ekip olarak ürün, ambalaj ve pazarlamayı birbirinden ayrılmaz bir 

şekilde ele aldıklarını ifade etmiştir (Neff, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2.8 : P&G’nin 2009’da lansmanını yaptığı yeni Head & Shoulders  
      şampuan ambalajları (Url-7). 
 

Şirket içerisinde tasarımın başkan yardımcısı seviyesinde (Vice President of Design 

and Innovation) ele alınıyor olması, P&G için kritik öneme sahiptir. Barngrover 

(2005)’e göre eğer yönetim tasarım hakkında konuşursa, şirketteki diğer çalışanlar da 

tasarımın önemli olduğunu kabul edecektir ve bu durum tasarımın şirket içindeki 

önemini yükseltecektir.Yöneticilerinin tasarıma önem verdiğini fark eden çalışanlar, 

en azından konu hakkında daha çok bilgiye sahip olması gerektiğini düşünecektir. 

Eğer tasarım şirket içerisinde düşük seviyelerde yönetilirse, bu onun önemsiz bir iş 

olarak algılanmasına neden olacaktır. 

2.7.2 Unilever  

Türkiye’deki ilk yatırımını 1953 yılında yapan Unilever, şu an iç pazarda yer alan 

Knorr, Calve, Lipton, Algida gibi gıda markaları, Dove, Signal, Clear, Axe gibi 

kişisel bakım markaları ve Omo, Domestos, Cif gibi ev bakımı markaları ile önemli 

bir çok uluslu oyuncudur (Url-5).  Dünya çapında ise Unilever bugün 14 farklı 
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kategoride yer alan 400’ün üzerinde markası ve 100’ün üzerinde ülkeye yayılmış 

180.000 çalışanı ile hızlı tüketim ürünleri alanında yer alan en büyük firmalar 

arasındadır (Smith, 2009). 

Unilever, 1872 yılında Hollanda’da margarin üretmeye başlayan Jurgens and Van 

den Bergh firması ile 1884’de Sunlight markalı sabun üretimine başlayan İngiliz 

Lever & Co firmalarının 1930 yılında birleşmeleri ile resmen kurulmuştur (Url-6). 

Bugün, gelişmiş pazarların yanında özellikle Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, 

Afrika ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan pazarlarda da markaları ile önemli 

pazar paylarına sahiptir (The Changing Face of Unilever, 2009). 

Unilever’in gelişmekte olan pazarlarda ilk olmanın avantajları ile hareket ettiği 

ülkelerin arasında Türkiye de yer almaktadır. 1950’lerden önce Unilever’in Lux 

tuvalet sabunu ve Vim yüzey temizleyicileri ithal olarak Türkiye pazarında 

bulunmaktaydı. 1960’larda bitkisel yağ markası Vita ve ardından ilk margarin Sana 

ile Türkiye’de yatırımlarına başlayan Unilever, 1970’lerde de Omo markası ile 

deterjan üretimine başlamıştır. Ülkedeki ekonomik ve politik bunalım dönemlerine 

rağmen gerek işbirliği yaptığı yerli firmalar, gerekse doğrudan yatırımları ile Türkiye 

pazarında kalmaya devam eden Unilever (Jones, 2006), uzun süredir pazarda yer 

almanın avantajı ile pazardaki güçlü oyuncular arasında yer almaya devam 

etmektedir. 

Unilever tarihi, güçlü ülkesel yapılanmalar ve yerel yönetimler üzerine inşa 

edilmiştir. Ancak uluslararası rekabet, firmanın yapılanmasını gözden geçirmeye 

itmiş ve 2000 yılında “Path to Growth” (Büyümeye giden yol) diye adlandırdıkları 

beş yıllık yeni bir strateji oluşturmalarına neden olmuştur. Ana amacı birbirinden 

ayrı ve parçalanmış yapıdaki yerel firmalardan rekabet gücüne sahip bölgesel 

yapılanmalara geçiş olan program kapsamında firma içindeki markalar da gözden 

geçirilmiş ve 1900 olan marka sayısı 400’e indirilmiştir (Smith, 2009). 

Ancak beş yılın sonucunda elde edilen rakamlar, başarısızlığa işaret etmiş ve 

programın ve yapılanmanın gözden geçirilmesine neden olmuştur. Daha ciddi bir 

yapısal değişime giden Unilever, en tepedeki yönetim kademesinden projelerin ele 

alınış süreçlerine kadar radikal bazı adımlar atmıştır. Gelişmiş pazarlardaki sağlıklı 

beslenme ve değişen yaşam tarzı eğilimleri ile gelişmekte olan pazarlardaki temel 

sağlık ve ulaşılabilir ürün ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Vitality” (canlılık, yaşama 
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gücü) konseptini yeni misyonu yapan Unilever, bu konsepti ürün çeşitlerinden 

ambalajlarına ve iş modeline kadar yaygın bir şekilde özümsemiş ve hatta firmanın 

dışa görünen yüzü olan firma logosuna yansıtmıştır (Smith, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.9 : Unilever’in “Vitality” konseptini temsil eden unsurlardan oluşan yeni     
      logosu (Url-10). 
 

Hayata geçirilen “Strategy into Action” (SIA) iş modeli ile tek bir Unilever, 

basitleştirilmiş bir organizasyon ve daha hızlı karar verme mekanizmaları 

sağlanmıştır. Örneğin bütün marketler ve bütün kategoriler için tüketici davranışları 

alanlarındaki uzmanlıklar tek bir küresel grup yönetimi altında toplanmıştır. Benzer 

şekilde araştırma ve geliştirme önceden tek başına çalışan laboratuarlardan 

oluşmaktayken, yeni yapıda bütün araştırmalar belirli kategorilere yönlendirilmiş ve 

ana tüketici lokasyonlarında kurulan inovasyon merkezleri ile yeni fikirlerin hızlıca 

pazara ulaşması sağlanmıştır. Bu yapılanma sonucunda aynı marka veya 

kategorilerin farklı ülkelerde bağımsız şekilde ele alınması yerine tek bir ekip 

tarafından yönetimi benimsenmiş ve bu ürün ve ambalajlar ile tanıtım 
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kampanyalarına da yansımıştır. Örneğin Clear şampuan markasının lansmanı 

eşzamanlı olarak ve aynı şekilde Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Rusya 

Federasyonu, Arabistan ve Türkiye’de yapılmıştır (Smith, 2006). 

Unilever’de ambalaj tasarımı sürecinin yönetimi de yenilenen iş yönetimi modeli 

çerçevesinde daha üst düzeyde ele alınmaya başlanmış, küresel marka yönetimi 

doğrultusunda ülkelere özel değil markalara özel ambalajlar oluşturulmaya 

başlanmıştır. Adidas’dan sonra reklamları ile en çok ödül alan ikinci firma 

olduklarını belirten pazarlama yöneticisi (CMO – Chief Marketing Officer) Simon 

Clift, artık tasarıma daha fazla önem verdiklerini ve tasarım alanındaki ünlerini de 

reklamlarla elde ettikleri seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtmiştir (Pacey, 

2008).  

2005 yılında Unilever’in ambalaj tasarımını ele alış biçiminde köklü değişikler 

yaşandığını ifade eden Clift, daha önce firmanın çok parçalı yapısı nedeniyle farklı 

ülkelerdeki birimlerin marka ve ambalaj konseptlerinde farklı versiyonlar 

oluşturduklarını belirtmiştir. Ancak cilt bakım markaları Pond’s örneğini veren Clift, 

yeni ambalajların tek bir tasarım ofisi tarafından oluşturulduğunun altını çizmiştir.  

Şu an hiçbir şirket içi tasarımcı bulundurmayan Unilever, küresel olarak farklı 

ölçeklerde 12 farklı ambalaj tasarımı ofisi ile çalışmaktadır (Pacey, 2008). 

2007 yılında önemli markaları için stil kılavuzu (style guide) hazırlanması amacıyla 

tek bir tasarım ofisi ile anlaşan Unilever UK, bu şekilde markalar arasında da uyumlu 

bir dış görünüm hedeflemiştir. Pazar, marka ve tasarım bilgileri, marka geçmişi, 

tasarımda yapılması ve yapılmaması gerekenler, logo kullanımları ve diğer 

tanımlamalara yer veren kılavuzlar, altı ayda bir gözden geçirilip Unilever’in çalıştığı 

diğer tasarım ofisleri ile paylaşılacaktır (Epoch Drafts Style Bible for Unilever 

Brands, 2007). 
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Şekil 2.10 : Unilever’in 2009’da lansmanını yaptığı yeni Dove pro-age cilt bakım      
        ürünü ambalajları (Url-11). 
 

Firma içinde tasarımcı çalıştırmayarak tüm ambalaj tasarımı hizmetini şirket dışından 

ambalaj tasarımına özelleşmiş tasarım danışmanlık firmalarından satın alan Unilever, 

bu noktada P&G’nin kalabalık firma içi tasarımcı ekibi ile karşılaştırıldığında 

farklılık göstermektedir. Ancak Unilever ile P&G’de ambalaj tasarım sürecinin 

yönetimine ilişkin en temel benzerlik, tasarımının ve yeniliğin en üst düzeyde ele 

alınıyor oluşudur.  

Unilever ölçeğinde bir firmada inovasyonun sürdürülmesinin zor olduğunu belirten 

Seymour Powell tasarım ofisinde Dove markasından sorumlu yaratıcı yönetmen 

Richard Seymour, ancak en tepeden ve tutkulu bir şekilde yönetildiği taktirde 

inovasyon ve yaratıcılığın gelişebileceğini belirtmektedir (Unilever Urges More 

Innovation from its Product Design Rooster, 2008). Bu durum, P&G’de olduğu gibi 

diğer bir hızlı tüketim ürünleri devi Unilever’de de yeniliğin, tasarımın ve ambalajın 

firma özelinde en üst düzeyde sahiplenildiğini ve önemsendiğini göstermektedir. 
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3. TÜRKİYE’DE AMBALAJ TASARIMININ GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER:  1945 - 2010 

Bir önceki bölümde, ambalaj tasarımının tanımı ve diğer tasarım disiplinleri, tüketim 

kültürü ve marka yönetimi ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Bu bölümde ise, 

Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişimini etkileyen faktörler tarihsel bir perspektifle 

anlatılmaktadır.  

1945’den günümüze Türkiye’deki gelişmelere odaklanan, keşif amaçlı ve literatür 

araştırmasına dayanan bölüm ile elde edilecek bulguların, daha sonraki araştırma 

safhalarında ele alınacak olan örnek olay çalışmaları için ve genel anlamda 

Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişme dinamiklerinin analizi için bir çerçeve görevi 

görmesi planlanmıştır.  Özellikle tarihsel araştırma ile hangi alanlardaki gelişmelere 

bakılarak ambalaj tasarımının gelişiminin anlaşılabileceği ve Türkiye özelinde bu 

gelişmenin hangi dönemlere ayrılarak incelenebileceği belirlenmiştir. Dolayısıyla, 

daha sonraki analizlere temel oluşturması bakımından tarihsel araştırma doktora 

tezinin araştırma metodunun bir parçası olarak ele alınmıştır.  

3.1 Tarihsel Araştırma 

Türkiye’de 1945’den günümüze ambalaj tasarımının gelişim dinamiklerini inceleyen 

bu doktora çalışmasının araştırma yöntemi örnek olay çalışmalarıdır. Ancak örnek 

olay çalışmaları öncesinde Türkiye’de 1945’den günümüze yaşanan değişimleri 

anlamak amacıyla, tarihsel araştırma niteliğinde detaylı bir literatür araştırması 

yapılmıştır. Her ne kadar dünyada ambalaj tasarımının gelişimi özellikle gelişmiş 

ülkeler özelinde incelenmiş olsa da, bu konu Türkiye özelinde detaylı ve kapsamlı bir 

şekilde ele alınmamıştır. Tarihsel araştırmanın amaçları şu şekildedir: 

1 – Türkiye’nin 1945’den günümüze geçen süreç içerisinde geniş bir çerçevede  nasıl 

bir değişim geçirdiğini anlamak ve ambalaj tasarımının gelişimi açısından kritik 

dönüm noktalarını belirlemek, 
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2 – Türkiye’de sosyoekonomik alanlar, perakendecilik ve tasarım alanındaki 

gelişmelerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve ambalaj tasarımı alanındaki gelişmeler 

üzerindeki etkilerini anlamak, 

3 – Zaman içerisinde ambalaj tasarımının öneminin ve  ambalaj tasarımına olan 

ihtiyacın neden ve nasıl geliştiğini anlamak. 

Araştırmanın özellikle Türkiye’ye odaklanmasının üç temel nedeni bulunmaktadır. 

Araştırmanın Türkiye’de yapılıyor olmasının yanında, son dönemde ambalaj tasarımı 

kullanımı ve ambalaj tasarımı hizmetleri alanında Türkiye’de çok çeşitli gelişmeler 

görülmektedir. Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin Ambalaj Ay Yıldızları ismi ile 

2010 yılında başlattığı ambalaj tasarım yarışması; ilki 2008 yılında yapılmış olan 

Design Turkey endüstriyel tasarım ödüllerinde, ambalaj tasarımının mobilya, ev ve 

ofis gereçleri, elektronik ürünler gibi belirlenmiş 12 kategoriden birini oluşturmuş 

olması örnek olarak verilebilir. Benzer şekilde ambalaj tasarımı alanında hizmet 

veren yabancı tasarım ofislerinin Türkiye’de şube açmış olması (Cb’a, Landor, 

Dragon Rouge gibi) ve ambalaj tasarımına odaklanmış hizmet veren yerli tasarım 

ofislerinin oluşması (Orhan Irmak Tasarım, Tasarım Üssü, Paristanbul, FZS, Umay 

Creative Packaging gibi), Türkiye’de ambalaj tasarımı alanındaki gelişmelerin 

göstergeleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de son dönemde ambalaj 

tasarımı alanında yaşanan gelişmeler, bu konunun incelenmesini anlamlı kılmaktadır. 

Araştırmanın Türkiye’ye odaklanmasındaki bir diğer neden de, araştırmacının 

Türkiye’de ambalaj tasarımı alanında hizmet veren bir tasarım ofisinin kurucu ortağı 

oluşu ve dolayısıyla bu alandaki güncel gelişmelere ilişkin kapsamlı bir ön bilgi 

sahibi oluşudur. Bu durum, özellikle son dönemdeki gelişmeleri sadece dışarıdan bir 

gözle değil, içeriden ve daha derinlemesine anlama imkanı sağlamıştır.   

3.1.1 Tarihsel araştırmanın kapsamı 

Tarihsel araştırmanın kapsamı oluşturulurken, dünyada ambalaj tasarımının 

gelişimini detaylı bir şekilde incelemiş olan Stewart (2007) referans alınmıştır. 

Stewart (2007), ambalaj tasarımının gelişimine gerek tarihsel olarak gerekse 

günümüzde üç faktörün etki ettiğini ifade etmiştir: Sosyo-ekonomik değişimler, 

Teknolojik gelişmeler ve Perakendecilik. Bu üç faktör ile beraber ambalaj tasarımı 

alanındaki gelişmeleri bir tablo üzerinde özetleyen Stewart (2007, s.10), 1945’den 
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yani II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden günümüze kadar geçen süreyi onar yıllık 

dönemlere ayırmıştır (Çizelge 3.1).  

Stewart’ın (2007) II. Dünya Savaşı’nın bitişini, günümüz ambalaj algısının 

incelenmesi için başlangıç almasının nedeni, özellikle savaş sonrası tüm dünyada 

yaşanan ekonomik ve toplumsal değişimlerdir. Savaşın ardından yeniden yapılanan 

ekonomiler, artan üretim ve tüketim, sanayileşmeyle hızlanan günlük yaşam, 

televizyon yayıncılığı, değişen alışveriş biçimleri ve yaşam şekillerindeki bir çok 

dönüşüm, bugünün koşullarının hazırlanmasında etkili olmuştur. 

Tarihsel araştırma kapsamında, Stewart (2007)’ın başlıkları referans alınarak ambalaj 

tasarımının Türkiye’deki gelişimi irdelenmiştir. Özellikle sosyo-ekonomik alandaki 

ve politik arenadaki gelişmeler, Türkiye özelinde ambalaj tasarımına duyulan ihtiyaç 

veya artan talebin nedenlerini anlamak açısından kritik öneme sahiptir. Geçen bu 

sürede yani 1945’den günümüze ülkenin ekonomi politikasındaki değişimler, rekabet 

ortamının oluşması ve pazarın gelişmesi, ambalaj tasarımının gelişme dinamikleri ile 

doğrudan ilişkilidir.  

Benzer şekilde perakendeciliğin Türkiye’deki gelişimi, özellikle tezin odaklandığı 

tüketici ambalajları açısından önemlidir. Hiç kuşkusuz tüketicilerin herhangi bir 

görevlinin yardımı olmadan kendi başlarına raflardan ürünleri almalarına olanak 

sağlayan süpermarketlerin gelişimi (self-servis shopping), ambalaj tasarımının 

tüketici ile kurduğu ilişkinin önemini arttıran bir unsurdur. 
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Çizelge 3.1: Dünya’da ambalaj tasarımının gelişimi (Stewart, 2007). 
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Bu iki başlıkla beraber (sosyoekonomik değişimler ve perakendecilik) Türkiye’de 

tasarım alanındaki gelişmeler, zaten başlı başına tezin çerçevesini oluşturan “ambalaj 

tasarımı” ile doğrudan ilişkilidir. Burada, daha önce 2. Bölüm’de ambalaj tasarımı ile 

ilişkileri kurulmuş olan grafik tasarım ve endüstri ürünleri tasarımı, tasarım 

alanındaki gelişmeler kapsamında incelenen iki alandır. Bu alanların inceleniyor 

oluşunun nedeni ise, ekonomi ve toplumsal - pazara dayalı nedenlerle ortaya çıkan 

ambalaj tasarımı ihtiyacı ile birlikte, ambalaj tasarımı hizmetinin sunulmasının ne 

şekilde geliştiğini, ambalaj tasarımının gelişim dinamikleri kapsamında ortaya 

koyabilmektir. Yani Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişimini sadece tasarım 

hizmetini kullanan firmalar / markalar açısından değil, aynı zamanda bu hizmeti 

sunan tasarım ofisleri açısından da incelemek, araştırma kapsamının daha geniş 

tutulabilmesi ve ambalaj tasarımının gelişim dinamiklerinin çok yönlü bir şekilde 

anlaşılabilmesi açısından önemlidir. 

Stewart’dan (2007) farklı olarak sosyo-ekonomik değişimler ve perakendecilik 

alanındaki değişimlerle beraber tasarımın gelişimi tarihsel araştırmaya dahil 

edilmiştir. Ancak teknolojik gelişmeler Türkiye özelindeki incelemenin dışında 

bırakılmıştır, bunun nedeni ise tezin, ambalaj kavramını teknolojik yeniliklerden çok 

tasarım ve marka iletişimi perspektifiyle ele alıyor oluşudur.  

Bu çerçevede, tarihsel araştırmasının kapsamı üç ana çerçevede özetlenebilir: 

1 -  Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişimini etkilediği düşünülen sosyoekonomik 

alandaki değişimler, çeşitli eksenleri ile ele alınmış, Türkiye’deki siyasi yapıdan 

toplumdaki göçlere, kültürel değişimden şehirleşme ve nüfusun tüketime katılmasına 

kadar geniş bir perspektifte yaşanan değişimler ortaya konulmuştur. Özellikle 

ekonomi politikalarındaki değişim ve değişimin toplumsal yansımaları, bu başlık 

altında irdelenmiştir. 

2 - Ambalaj tasarımı ve tüketim ile doğrudan ilişkili olması nedeniyle, Türkiye’de 

perakendeciliğin gelişimi de, ambalaj tasarımının gelişimine yansımalarını 

görebilmek adına incelenmiştir. Özellikle araştırılan ambalajların hızlı tüketim 

ürünleri alanındaki markalar için yapılan ve marka iletişiminin önemli bir aracı 

olarak market raflarında satışa sunulan ürünleri kapsıyor oluşu, perakendeciliğin ve 

satış kanallarının gelişimini de ambalaj tasarımının gelişimi perspektifiyle 

incelemeye değer kılmıştır. Alışveriş alışkanlıkları, marketlerdeki dönüşüm, yabancı 



48 
 

zincirlerin Türkiye’ye gelişi ve son dönemde hızla artan alışveriş merkezleri, bu 

kapsamda literatür araştırması ile ortaya konulan başlıklardır. 

3 - Sosyoekonomik alanlar ve perakendecilik ile beraber aynı dönemde grafik ve 

endüstriyel tasarım alanında ne tür gelişmelerin yaşandığı sorusu, yine tarihsel 

perspektifte literatür araştırması ile cevaplanmaya çalışılmıştır. Ambalaj tasarımının 

grafik ve endüstriyel tasarım alanları ile kurduğu ilişki, ikinci bölümde 

detaylandırılmıştır. Dolayısıyla ambalaj tasarımını besleyen her iki tasarım 

disiplininde / pratiğinde ve bulunabildiği kadarıyla ambalaj tasarımı alanında 

kaydedilen gelişmeler, tarihsel araştırmasının odaklandığı diğer alanı 

oluşturmaktadır.  

3.1.2 Tarihsel araştırmadaki zaman dilimlerinin belirlenmesi  

Stewart’ın (2007) çalışmasında, 1945’den günümüze geçen süreç ve yaşanan 

gelişmeler, 10’ar yıllık dönemlerde incelenmiştir. Ancak Türkiye özelinde bu 

bilgilerin, 10’ar yıllık zaman dilimleri yerine, genel olarak ekonomi, politika ve 

sanayileşme açısından radikal değişimlerin yaşandığı kritik zaman aralıkları baz 

alınarak incelenmesi, bu şekilde ambalaj tasarımının gelişimi açısından kritik dönüm 

noktalarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Türkiye’nin sanayileşme sürecini inceleyen Kepenek (1999), 1960-1980 arasındaki 

sanayileşme stratejileri ile 1980 sonrası sanayileşme uygulamaları ve bunların 

1990’lara uzayan durumu arasında keskin bir dönüş olduğunu ifade etmiştir (s. 229). 

Yine 1996 yılında imzalan Gümrük Birliği anlaşması, Kepenek (1999, s. 237) 

tarafından değinilen kritik olaylar arasında yer almaktadır. Benzer şekilde Eser 

(1993), 1960 – 1980 dönemindeki sanayileşmeyi incelerken, 1980 yılının “kurumsal 

yapıları ve düzenleme biçimleri bakımından Türkiye’de bir dönüm noktasını” 

simgelediğini ifade etmiştir (s. 71). Çakmakçı (2002), Türkiye’nin endüstriyelleşme 

adımlarını biraz daha eskiden başlayarak ele almış ve 1800-1920, 1930-70, 1970-80 

ve 1980-95 aralıkları ile inceleme yapmıştır (s.54). Türkiye’nin dış ticaret 

politikalarını inceleyen Varol (2003) ise, inceleme aralıklarını 1923-60, 1960-80 ve 

1980-2000’ler olarak belirlemiştir.  
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Tarihsel araştırma kapsamında elde edilen bulgular ve yukarıda referans verilen 

bilgiler ışığında, Türkiye’deki sosyo-ekonomik değişimler, perakendecilik ve tasarım 

alanındaki gelişmeleri II. Dünya Savaşı’nın sona erdiği ve bütün dünyada ambalaj 

tasarımı açısından köklü bir değişimin başladığı (Stewart, 2007) 1945 yılından 

itibaren dört ana zaman dilimine ayrılarak detaylandırılmıştır: 

1945 – 1960 dönemi – 2. Dünya Savaşı’nın bitişi ile ekonomik canlanma   

1960 – 1980 dönemi – Planlı ekonomiye geçiş ve ithal ikame dönemi 

1980 – 1995 dönemi – Serbest piyasa koşulları ve ihracatın önem kazanması 

1995 – 2010 dönemi – Küresel rekabet ortamının oluşması 

Bölüm içerisinde her bir inceleme alanından önce Stewart’ın (2007, s. 10) tablosuna 

benzer şekilde ilgili başlık altındaki gelişmeler, yukarıdaki zaman dilimlerine 

ayrılarak bir tablo şeklinde verilmiştir. Bu tablolardaki bilgiler, bölüm içerisinde 

detaylandırılmış olan bilgiler referans alınarak oluşturulmuştur; dolayısıyla aslında 

her bölüm için bir özet ve analiz niteliği taşımaktadır. 

Tarihsel araştırma üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde sosyoekonomik 

değişimler, 1945’den günümü kadar geçen süre zarfında incelenmiştir. İkinci bölüm 

ise aynı dönemde perakendecilik alanındaki değişimi incelenmiştir. Araştırmanın 

üçüncü bölümü, tezin 2. Bölümünde ambalaj tasarımı ile ilişkileri belirtilmiş olan 

endüstri ürünleri tasarımı ve grafik tasarım alanındaki gelişmelere odaklanmıştır. Son 

olarak genel bir değerlendirme bölüm sonunda yer almaktadır. 
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3.2 Sosyoekonomik Değişimler 

Çizelge 3.2: Türkiye’de sosyoekonomik değişimler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1945 - 1960 
* II. Dünya Savaşı bitti 
* Demokrat Parti dönemi, devlet eliyle sanayileşme ve liberal ekonomi politikalarına geçildi 
* İthalat hız kazandı ve özel sektör gelişmeye başladı 
* İthalat zorlaştırılmaya başlandı ve yerli üretim yaygınlaştı 
* 1950'lerin sonlarında tarım gelişti, kırsal kesimden kentlere göç başladı 
* İç piyasa genişledi, sanayi ürünlerine talep arttı 
  
1960 - 1980 
* 1960: 27 Mayıs darbesi yaşandı 
* Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu ve ilk kez beş yıllık kalkınma planı yapıldı 
* 1960'larda ithal ikame dönemi başladı 
* Yerli üretim gelişti, Anadol markalı yerli otomobil trafiğe çıktı 
* 1965: Süleyman Demirel başbakanlığında tek parti iktidarı yönetime geçti 
* Sağ - sol olayları ve siyasal şiddette tırmanış ve 1971’de 12 Mart muhtırası verildi 
* Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan siyaset sahnesine girdi 
* Tarım yerine sanayileşmeye dayalı ekonomi planlarına geçildi 
* 1974: Kıbrıs Harekatı ve Amerika ambargosu gerçekleşti 
* Kentlere göç eden kitlelerin kentlileşememesi sonucu arabesk kültür doğdu 
* 1973-1974 Dünya piyasalarında petrol bunalımı ve devamında sosyal bunalım yaşandı 
  
1980 - 1995 
* 1980: 24 Ocak kararları - İthal ikamesi yerine ihracata dayalı büyüme benimsendi 
* 1980: 12 Eylül İhtilali yaşandı ve 1982 yılında yeni bir anayasa yapıldı 
* Yabancı sermayeye yardımlar ve turizm yatırımları başladı 
* İthalat kısıtları kaldırıldı ve iç piyasa Avrupa ve ABD’den gelen tüketim mallarına açıldı 
* 1983: Turgut Özel başbakanlığında tek parti iktidarı yönetime geçti 
* Sümerbank, Petkim, Etibank gibi bir çok kurum özelleştirildi 
* Yap-işlet-devret modeli ve ihracat teşviki uygulamaya konuldu 
* Yeni şekillenen toplumsal yapı ortadirek olarak adlandırıldı 
* 1991: Irak harekatı ve Irak'a ambargo o bölge pazarını etkiledi 
* Rusya'nın çökmesiyle yeni pazarlar açıldı 
* Yatırım güçleşti, yatırım sanayiden bankacılığa ve devlet kağıdına kaydı 
* Kredi kartı kullanımı yaygınlaştı, 1984'de Visa, 1993'de Mastercard Türkiye ofisini açtı 
  
1995 - 2010 
* 1995: Gümrük birliği - iç pazar yurt dışından gelecek malların tam rekabetine açıldı 
* 1999: Sanayinin yoğunlukla bulunduğu İzmit'de deprem oldu 
* 1999 ve 2001: Mali piyasalar krizi yaşandı 
* Türk endüstrisi uluslararası firmalarla bütünleşmeye başladı 
* Kobiler güçlendi ve Kobilerden sanayiye geçiş başladı 
* Denizli, Gaziantep, Balıkesir, Kayseri, Konya, Adana gibi "Anadolu Kaplanları" olarak  
adlandırılan illerde sanayi gelişti 
* 2002: Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığında tek parti iktidarı yönetime geçti 
* 2003: Doğrudan yabancı yatırımlar ile ilgili düzenlemeler yapıldı 
* 2007 seçimleri ve ikinci AKP iktidarı kuruldu 
* 2009 Dünya ekonomik krizi ve etkileri Türkiye’de de hissedildi 
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1945  - 1960 

Tezin incelediği 1945’den günümüze kadar geçen sürede 1945 yılının başlangıç 

alınmasının nedeni, tezin araştırma yöntemini detaylandırdığı 4. Bölüm’de 

değinildiği gibi sadece Türkiye açısından değil, bütün dünya için bu tarihin kritik bir 

dönüm noktası olmasıdır. II. Dünya savaşının sona erdiği 1945 yılı, her ne kadar 

savaşa doğrudan katılan ülkelerden biri olmasa da, Türkiye için de büyük öneme 

sahiptir (Çizelge 3.2).  

Bu tarihten hemen önce, 1940’ların başına bakılacak olursa, Türkiye coğrafyasında 

nüfusun %81’i köyde oturmaktadır. 1935 nüfus sayımına göre erkek nüfusun 

%23,3’ü, kadın nüfusun ise %8,2’si okur yazardı. Köylerin çoğuna okul, yol, elektrik 

götürülememiştir. Pilli radyo bile o dönemde kırsal kesim için lüks bir alettir (Akşin, 

s. 237). Ancak tüm bu olumsuz koşullara rağmen başkent olarak Ankara’nın 

seçilmesi ve ülkeyi “demir ağlarla örmek” şeklinde ifade edilen demir yolu 

yatırımları ve sanayi planlarında ön görülen fabrika yatırımları için, demir yolu 

güzergahlarında yer alan küçük Anadolu kentlerinin seçilmesi, Türkiye’nin 1945 

öncesi kentleşme ve modernleşme çabalarının ana eksenlerini oluşturmuştur (Tekeli, 

2009). 

Bütün dünyada büyük etkisi olan 1929 ekonomik krizinin ardından, Türkiye’de 

liberal iktisat politikaları yerine devlet eliyle sanayileşme benimsenmiştir. II. Dünya 

Savaşı’nın ardından sanayileşme çabasına giren bir çok ülkede uygulandığı gibi 

devlet himayesinde ithal ikamesi, Türkiye’de de uygulama alanı bulmuştur (Eser, 

1993, s.62-3). 

Yaklaşık 20 milyonluk bir nüfusa sahip olan Türkiye için (TÜİK, 2009) 1945 yıllı 

sadece II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi nedeniyle değil, tek parti sisteminden çok 

partili sisteme geçiş açısından da kritik bir tarihtir. 1945 – 1950 arasındaki dönemi 

Modernleşen Türkiye’nin Tarihi isimli kitabında “demokrasiye geçiş” olarak 

adlandıran Zürcher (2008), 1946 yılında iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi 

(CHP)’nin karşısında ikinci parti olarak kurulan Demokrat Parti’nin bütün ülkede 

coşkuyla karşılandığını belirtmiştir (s. 311). Ancak bu geçiş, Türkiye’nin 1945 

öncesi yaşama geçirilmeye çalışılmış olan modernite projesinin artık popülist 

eğilimlere duyarlı olarak uygulanması anlamına da gelmektedir (Tekeli, 2009). 



52 
 

Savaş yıllarında çok düşük seviyelere inmiş olan ekonomik faaliyetlerde, savaşın 

sona ermesinin ardından iyileşmeler olmuş ve gayri safi yurtiçi hâsılada 1945 – 1950 

yılları arasında yıllık kabaca % 11 oranında büyüme gerçekleşmiştir. 1947 yılında 

benimsenen Türk Kalkınma Planı ile demiryolları yerine karayollarına ve enerji 

(petrol) sektörünün gelişimine önem verilirken, tarım ve tarıma dayalı sanayinin 

gelişimi önemsenmiştir (Zürcher, 2008).  

Amerika’nın uyguladığı Marshall Planı kapsamında yapılan bir milyon Amerikan 

Doları tutarındaki yardımın bir kısmı karayollarının yapımına aktarılmış, özel sektör 

yatırımlarına kredi ve proje yardımı sağlanması için Türkiye Sanayi Kalkınma 

Bankası kurulmuştur (Yeşilbaş, 2002). Bu tarihlerdeki önemli bir gelişme de 1949 

yılında Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne üye oluşudur (Akşin, 2010). 

1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile liberalleşme politikaları hız 

kazanmıştır. Özellikle çiftçilerin desteklenmesine öncelik verilen dönemde, sağlanan 

krediler ithal makinelerin, otomobillerin ve kamyonların alımında kullanılmış ve 

nüfus artışının üstünde bir büyüme yakalanmıştır. Artan araç sayısı ile beraber 

yollarda ciddi ıslah çalışmaları yapılmış ve ilk kez yeni yollar ülkeyi tam olarak 

birbirine bağlamıştır (Zürcher, 2008). Traktör sayısındaki artış ile beraber ekilen 

topraklar 1948’de 9,5 milyon hektardan %50’lik bir artış ile 1956’da 14,6 milyon 

hektara çıkmıştır (Akşin, 2010). Özellikle tarımda teknolojik gelişmelerle beraber 

verimlilik de artmış ve bu gelişme kırdan kopmalara neden olmuştur. II. Dünya 

Savaşı’nın ardından çok hızlı bir kentleşmenin görüldüğü Türkiye’de, daha önce 

Ankara’da görülen %6’lık nüfus artışı, bütün kentlerde birden yaşanmaya başlamıştır 

(Tekeli, 2009). 

Tarımsal destekleme politikaları, kırsal kesimin parasallaşmasını ve eş zamanlı 

olarak iç pazarın genişlemesini de sağlamıştır. Yeni yolların yapımıyla ve ulaşım 

araçlarının sayısının artmasıyla daha etkin bir pazarlama ağı sağlanmıştır. II. Dünya 

Savaşı sonrasında bütün dünyada esen tüketim rüzgarı, tüm bu gelişmelerle beraber 

Türkiye’de de etkili olmuş ve tüketim kalıpları büyük ölçüde değişmiştir. Yalnız 

sayısal artış değil, niteliksel değişimin de yaşandığı tüketimde, “gösteriş tüketimi” 

denilen eğilim, lüks tüketim ürünlerinin istemini arttırmıştır (Kepenek ve Yentürk, 

2008). 
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1954 yılında Demokrat Parti oy oranını arttırarak tekrar iktidara gelmiştir. 

Dolayısıyla 1954’den 1960’lara kadar geçen dönem Demokrat Parti döneminin ve 

liberal ekonomi politikalarının devamı olarak görülebilir. Bu dönemin en önemli 

toplumsal olgularından biri de göçlerle değişen kent dokuları ve gecekondu 

olgusudur. Yeni gelişen sanayi kollarında iş bulmak için kırsal kesimden kasaba ve 

kentlere kitlesel olarak göç edenler, vasfı olmayan iş gücü olarak kentlerde tam 

olarak aradıklarını bulamamıştır. Ne yeni iş alanları bu kitlesel göçü karşılamak için 

yeterliydi, ne de kentler o dönem için yeterli donanıma sahiptir. Dolayısıyla göç 

edenlerin çoğu geçici işçi veya sokak satıcısı olarak çalışmış, şehir dışında 

kullanılmayan arazilerde yaptıkları gecekondularda yaşamışlardır (Zürcher, 2008). 

Kentlerde alt yapı yetersizliği ile büyümenin sorunlarını yaşarken ve kentlerin 

etrafında gecekondu kuşakları oluşurken, ulaşım sorununun çözümü için toplu taşıma 

alanında yeterli hizmet arz edilememiş ve gereksinmeler dolmuşlarla karşılanmaya 

çalışılmıştır (Tekeli, 2009). 

İkinci Demokrat Parti döneminde bir önceki dönemde gözlenen ekonomik canlanma 

sona ermiştir. Ekonomik büyüme %13’den %4’e düşmüş ve 1955’deki ticaret açığı, 

1950’dekinin sekiz katına çıkmıştır. Yabancı gözlemciler, Demokratların ellerindeki 

yetersiz imkânlarla haddinden fazla şeyi, olması gerekenden hızlı yapmaya 

çalıştıklarını belirtmişlerdir (Zürcher, 2008, s. 332). İthalat güçlükleri, ithal makine 

ve teçhizat gerektiren yatırımları olumsuz etkilemiş ve ithal hammaddeye dayalı 

üretimlerde yaşanan sıkıntılar mal kıtlıklarına, karaborsaya ve kuyruklara yol 

açmıştır (Tüzün, 1999). Sorun sadece ekonomi alanında yaşanmamış, yurt dışında 

politik arenadaki gelişmelerin de etkisiyle (Irak Devrimi’nin yarattığı endişe ve 

Fransa’da De Gaulle’ün getirdiği yarı başkanlık sisteminin beğenilmesi) Demokrat 

Parti, siyaset, üniversiteler ve basın yayın gibi bir çok alanda kısıtlamalar getirmiş ve 

antidemokratik bir ortam oluşmasına yol açmıştır (Akşin, 2010). 

Kötüleşen ekonomiye ve değer kaybeden Türk Lirası’na rağmen 1957 tarihinde 

yürürlüğe konan Milli Koruma Kanunu, karaborsanın canlanmasına, dükkânlarda 

bulunmayan malların karaborsadan yüksek bedellerle satın alınmasına neden 

olmuştur. Tepkilerin ve ayaklanmaların arttığı dönemde, hükümet karşılık olarak 

siyasal denetimi arttırma ve serbestlikleri kısıtlama yoluna gitmiştir. Bu hem parti 

içinde muhalefete, hem de halkta aşırı tepkilere neden olmuştur. Ordu ile ilişkilerin 

de gerildiği dönem, 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle birçok açıdan farklı bir ekonomi 
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ve politika yönetimine geçilmesini de beraberinde getirmiştir. Dış alım yerine yerli 

üretim (ithal ikame) yöntemiyle sanayileşme olarak özetlenebilecek dönemde, gerek 

ekonomik gerekse siyasal bunalım ve baskıdan kurtulma, demokratik bir anayasa 

hazırlanmasını ve ekonomide planlamayı gündeme getirmiştir. Kepenek ve Yentürk 

(2008)’e göre burada hedef, dış rekabete karşı koruma altına alınmış bir iç pazar 

yaratılması, böylece karlı sınaî üretime olanak sağlanarak ve yerli üretim arttırılarak 

dış ödeme güçlüklerinin giderilmesi olmuştur.  

1960 - 1980 

Türkiye, 1960 - 1980 dönemine, sosyal devlet ilkesi ve refah devleti anlayışı getiren 

1961 anayasası ile girmiştir ve yeni anayasa ile planlı kalkınma ilkesi benimsenmiştir 

(Tekeli, 2009). Bu doğrultuda yeni anayasa oluşturulmadan hemen önce 30 Eylül 

1960’da Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) anayasal bir kurum olarak kurulmuş ve 

planlama otoritelerinin kurumsal yapısı biçimlendirilmiştir. 

1960 – 1980 dönemindeki planlı kalkınmanın temelini “ithal ikameci sanayileşme” 

politikası yani dışarıdan mal alımı yerine bu malların yurt içinde üretimine öncelik 

veren sanayileşme oluşturmuştur. 1960’a gelindiğinde dokuma, gıda gibi temel 

tüketim ürünleri sanayilerini kurmuş olan Türkiye, dayanıklı tüketim ürünlerinin 

yerli üretimini sağlamalı ve ara ve yatırım mallarının yurt içinde üretimine geçerek 

sanayileşme sürecini tamamlamalıydı (Kepenek, 1999). Bu dönemde izlenmiş olan 

ekonomi politikalarının merkezindeki sanayileşme ile varılmak isten amacı Kepenek 

şu sözlerle tanımlamıştır: “[H]ızlı kentleşme-gecekondulaşmaya dayalı ucuz işgücü, 

tarımsal destekleme, maaş ve ücretleri yüksek tutarak şişirilen alım gücü ile yerli bir 

sanayi üretim temeli kurmak”  (1999, s.230). 

Türkiye’nin bu yıllardaki yapısına bakıldığında, iş gücü verimliliğinin oldukça 

düşük, kullanılan teknolojinin emek-yoğun ve eski olduğu söylenebilir. Benzer 

şekilde planlama konusundaki birikim düzeyi de düşük olduğu için, ekonomi 

planlaması modellerinin oluşturulmasında yabancı uzmanlardan faydalanılmıştır 

(Soyak, 1999). 

Planlı ekonominin başladığı bu yıllarda, 1963 - 1967 yıllarını kapsayan birinci beş 

yıllık kalkınma planı hazırlanmıştır. On beş yıllık bir süreçte ulaşılması öngörülen 

hedeflerin ortaya konduğu planda, istihdam meselesinden nitelikli insan gücü 
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yetiştirilmesine, kalkınma ve büyüme hızından dış ödeme dengesinin ulaşılmasına 

kadar geniş bir çerçeve çizilmiştir  (Kepenek ve Yentürk, 2008). 

İthal ikameci sanayileşmenin erken aşamalarında tüketim mallarının ikamesine 

ağırlık verilmiş, hem pazarı geniş hem de teknolojisi kolay malların içeride üretimi 

sorun yaratmamıştır. Bu dönemde daha önce ithal edilen kimi sanayi ürünlerinin yurt 

içinde üretilmesiyle döviz tasarrufu da sağlanmıştır (Eser, 1993). 

1965 yılında yapılan seçimle daha sonra uzun yıllar Türkiye siyasi tarihinde rol 

oynayacak olan Süleyman Demirel’in genel başkan olduğu Adalet Partisi, meclisteki 

salt çoğunlu (oyların %52’sini alarak) elde etmiştir. Adalet Partisi, askeri darbe ile 

kapatılan Demokrat Parti’nin oylarını kendine çekmiş ve “Demirel, insanların 

kendilerini onun köylü geçmişi ile özdeşleştirebildikleri ve onun mesleki 

yükselişinde kendi umutlarının somutlaşmış ifadesini buldukları” (s. 363) bir lider 

olarak kırsal kökenli ve hızla büyümekte olan taşra kasabalarının oylarını almıştır 

(Zürcher, 2008). 

Hızlı bir değişime tanıklık etmiş 1960’larda insanlar hem fiziki hem de sosyal olarak 

hareketli hale gelmiştir. Büyümekte olan bir öğrenci kitlesi ile beraber gelişmekte 

olan sanayiye paralel olarak çoğalmakta olan bir alt sosyal sınıf oluşmuştur (Zürcher, 

2008). Sanayi alanında, özel sektör de olgunlaşmaya başlamış, ithal ikame 

döneminin sağladığı imkânlarla yüksek yatırım maliyetleri gerektiren alanlarda bile 

gelişmeler görülmeye başlanmıştır. Örneğin yerli bir traktör montaj firması olan 

Otosan, 1966 yılında iç piyasada satılmak üzere %53’ü yerli parçalardan oluşan ilk 

binek araç Anadol’u üretmiştir (Er, 2002a). Binek otomobil üretimi de başlamış ve 

özel araba sahipliği giderek yaygınlaşmıştır (Tekeli, 2009). 

Bu dönem, bir önceki dönemin bitişinde yaşanana benzer şekilde bir askeri 

müdahaleye (1971 - 12 Mart muhtırası) tanıklık etmiştir. Siyasi görüş olarak sol ve 

sağ görüşün geliştiği ve aynı oranda ayrıştığı dönemde, siyasi arenada da oldukça 

hareketli bir dönem yaşanmış ve yeni isimler Türkiye siyasetinde öne çıkmaya 

başlamıştır. Bülent Ecevit CHP’de “ortanın solu” kavramını getirmiş, CKMP’nin 

başına geçen Alparslan Türkeş partinin ismini Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’ne 

çevirmiş ve aşırı milliyetçi bir program/ideoloji hazırlamış, Necmettin Erbakan ise 

Adalet Partisi’ni İslam’a sırt çevirmekle suçlamış ve partisinden ayrılarak 1970’de 

Milli Nizam Partisi’ni kurmuştur (Zürcher, 2008). 
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Sol ve sağ görüşler arasındaki ayrışmanın toplumsal şiddet ve hatta anarşi olaylarına 

dönüştüğü 1960’ların sonlarında, ekonomi alanında ikinci beş yıllık kalkınma planı 

hazırlanmıştır (1968 – 1973 dönemi için). Bu planla birlikte tarım ve sanayi 

sektörlerinin dengeli büyümesi ilkesinden uzaklaşılmış, sanayi sektörünün 

ekonominin sürükleyicisi olması benimsenmiştir. Toplumsal gelişmelerin 

sanayileşmeye dayandırılması öngörülen dönemde, şehirleşmenin desteklenmesi ve 

bundan bir gelişme ve kalkınma aracı olarak yararlanılması planlanmıştır (Kepenek 

ve Yentürk, 2008). Bu alanda en önemli gelişmeler 1970’li yılların ikinci yarısından 

sonra yaşanmaya başlanmış ve toplu konut sunum biçimleri gelişmiştir. İlk kez ikinci 

beş yıllık kalkınma planında önerilmiş olan toplu konut sunum biçimi, sadece konut 

inşasında değil, küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, üniversite ve hastane 

kampüsleri ile de hayata geçirilmiştir. “Tüm bu gelişmeler sonucunda, kentlerin tek 

tek yapıların eklenmesiyle büyüme biçiminden, kente büyük parçalar eklenmesiyle 

büyüme biçimine geçilmiştir” (Tekeli, 2009, s.124). 

İçe kapalılık ve ithal sınırlamaları, yüksek gümrük tarifeleri ile ve özellikle tarıma 

yönelik destekleme alımlarıyla korunan iç piyasa, yabancı şirketlerle açık bir dünya 

pazarında hiçbir zaman rekabet edemeyecek durumda olan sanayiler için ülke içinde 

çok yüksek karlar anlamına gelmiştir. 1963 – 1976 yılları arasında yıllık büyüme hızı 

ortalama olarak %6,9 düzeyinde olmuştur. Aynı dönemde sanayi üretiminde Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’nin rolü oldukça yüksektir ve toplam sanayi üretiminin 

%40’ı KİT’lerden gelmektedir (Zürcher, 2008, s. 384). 

Kalkınma planının uygulandığı yıllarda yaşanan toplumsal ve ekonomik bunalım, 

daha önce de belirtildiği üzere 1971 yılında askeri bir harekete neden olmuş ve 11 

ilde sıkıyönetim ilan edilmiştir. İki yıl süren sıkıyönetimin ardından 1973 yılında 

seçimler yapılmış, Ecevit’in genel başkanı olduğu CHP ile Erbakan’ın genel başkanı 

olduğu MSP arasındaki koalisyon döneminde 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı 

gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde, dünya piyasalarında 73 - 74 yıllarında yaşanan petrol bunalımı ve 

petrol fiyatlarındaki aşırı artışın, enerji kaynağı olarak petrole bağımlı olan Türkiye 

ekonomisine olumsuz yansımaları olmuştur. Yoğun ekonomik ilişkilerde bulunulan 

ülkelerdeki ekonomik durgunlukla beraber, ağır bir ekonomik ve sosyal bunalım 

döneminde, dördüncü beş yıllık kalkınma planı bir yıllık bir gecikme ile 1979’da 

hazırlanmıştır (1979 - 1983 dönemi için) (Kepenek ve Yentürk, 2008). Ancak ilk üç 
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beş yıllık kalkınma planının uygulaması büyük ölçüde sağlanmışken, dördüncü beş 

yıllık kalkınma planının hazırlandığı dönemde yoğunlaşan iktisadi ve sosyopolitik 

krizler, hazırlanan planın etkisini yitirmesine neden olmuş ve kısa süreli istikrar 

politikaları ekonominin idaresinde etkili olmuştur (Soyak, 1999). 

Bu arada Demirel liderliğindeki Milliyetçi Cephe koalisyonları yoğun bir 

kadrolaşmayı da beraberinde getirmiştir. 1979’da yeniden iktidara gelen Demirel 

hükümeti, Ecevit hükümetinin IMF, Dünya Bankası ve OECD ile gerçekleştirdiği 

kredi anlaşmasını yürürlüğe koyup ekonominin yönetimini daha sonra Türk 

siyasetinde önemli bir aktör olacak olan Devlet Planlama Teşkilatı müsteşar vekili 

Turgut Özal’a vermiştir (Zürcher, 2008). 1971 - 1973 yılları arasında Dünya 

Bankası’nda çalışmış olan Turgut Özal, 1979’da 24 Ocak Kararları diye tanınan 

istikrar paketini hazırlamıştır (Akşin, 2010). Bu kararla birlikte, ekonomide planlı 

yönlendirme yerine neoliberal nitelikli ve dışa açık bir birikim rejimi hedeflenmiştir 

(Soyak, 1999). 

Köylerden kentlere doğru yaşanan göç, bu dönem için de önemli bir unsur olmuştur. 

Ancak 1960 - 1980 dönemine damgasını vurmuş en önemli toplumsal unsur, daha 

önce kentlere gelerek yerleşen kitlelerin varsayıldığı gibi kentli değerleri 

benimsememeleri, kentlileşmemeleridir. Kentlerde biriken bu kitlelerin ikinci 

nesillerinin bile bu dönüşümü gerçekleştiremedikleri ortaya çıkmış, yeni kentlilerin 

kentin imkanlarından faydalanmalarına ve siyasal mekanizmayı etkileyebilmelerine 

karşın kentin diğer kesimleri ile bütünleşemediği ve arada kaldığı görülmüştür. 

1970’li yılların sonunda yayılan arabesk müzik, arada kalışın kültürel yansıması 

olarak ortaya çıkmıştır (Tekeli, 2009). 

1960 - 1980 dönemi sonunda planlı ekonomi yönetimi ve dışa kapalı sanayileşme 

politikaları, arzu edildiği gibi yapısal değişimi sağlayamamış, sanayinin dışa 

bağımlılığı azalmak yerine aksine artmıştır. “1980 sayımlarında toplam sınai 

işyerlerinin yüzde 95’i 10 kişiden az işçi çalıştırmakta ve bu iş yerlerinin sınai katma 

değer içindeki payı yüzde 10 iken, çalışanların oranı yüzde 40’ı bulmaktadır. Bu 

durum imalat sanayisinde işgücü verimliliğinin düşük olduğuna işaret etmektedir” 

(Soyak, 1999, s.180). İmalat sanayisinin küçük ölçekli işletmelerden oluşmuş olması 

ve bu işletmelerin düşük verimliliği, özellikle dayanıklı tüketim malları üretimi için 

gerekli olan motor, makine ve yatırım mallarının yerli üretiminde tıkanmaya neden 

olmuştur (Soyak, 1999). 
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Bu dönemde izlenmiş olan ithal ikameci sanayi politikaları, 70’lerin sonuna 

geldiğinde artık krizlerle beraber uygulanamaz bir hal almıştır. Bunda en büyük 

nedenin aşırı korunan yerli sanayide verimliliğin arttırılamaması olduğunu belirten 

Eser (1993), sermaye birikiminin zayıf ve teknolojinin geri olmasıyla beraber döviz 

sorunun da bunda etkili olduğunu dile getirmiştir. Bu tıkanmada sanayi 

politikalarının da önemli rolü olmuştur. “Çünkü, ürün nitelikleri ve üretim 

maliyetleri farkına bakılmaksızın genel bir korumaya alınan ve esas olarak iç pazara 

yönelik olan üretim, karlı olduğu sürece sanayinin ihracata yönelmesine gerek 

duyulmamış; sanayinin, dünya fiyatlarında, dış pazarlarda rekabet edebilecek bir yapı 

kazanamaması durumunda dahi korumacı politikalar uygulanmıştır.” (Eser, 1993, s. 

66). 

1980 – 1995 

1980 yılı Türkiye’nin ekonomi politikalarını kökten değiştiren 24 Ocak kararları ile 

Türkiye’nin sosyoekonomik gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır. Yeni bir 

ekonomi politikası hazırlanmış, bu yeni politika ile ithal ikamesi yerine ihracat 

hamlesi ile dışa açık büyüme hedeflenmiştir. Ancak 1970’lerin sonlarında büyük bir 

sorun haline gelen siyasal şiddet, 1980 yılını başka bir açıdan da önemli kılmaktadır. 

Özellikle 1979 – 80 yıllarında niteliğini değiştiren toplumsal şiddet, ünlü kişileri de 

hedef almaya başlamış, mahalleler ve bilhassa gecekondu bölgeleri çatışan sağ ve sol 

gruplardan birinin kontrolüne girmiştir. Arkası kesilemeyen toplumsal şiddet ve 

önlenemeyen ekonomik bunalım, askeri bir müdahaleye yani 1980 yılındaki 12 Eylül 

darbesine neden olmuştur (Zürcher, 2008). Darbeyle beraber yeni bir anayasa da 

hazırlanmış ve 1961 anayasasından farklı olarak hak ve özgürlükler noktasında bazı 

kısıtlamalar vurgulanmış, Yüksek Öğretim Kurumu ile üniversitelerin yönetim 

özerklikleri daraltılmış, dernek işleyişleri çok sıkı kurallara bağlanmıştır. Yeni 

anayasa ile gelen bu ve benzeri noktalardan dolayı Akşin (2010), yeni dönemi 

“disiplinli demokrasi” olarak tanımlamıştır (s.276).  Ancak hak ve özgürlükler 

noktasından farklı olarak sanayinin kesintisiz işlemesi önemsenmiş, darbeye rağmen 

24 saatte fabrikalar yeniden çalışmaya başlamış, ekonomi yönetimi Turgut Özal’a 

verilmiş ve 24 Ocak kararları uygulanmaya devam edilmiştir (Yeşilbaş, 2002). 

1980 sonrası sanayileşmenin iki temel niteliği bulunmaktadır. Birincisi özelleştirme 

yani devletin sanayiye yatırım yapmaması ve elindeki tesisleri de elden çıkarmasıdır. 

İkincisi ise buna bağlı olarak sınai yatırım ve üretiminin serbest piyasa koşullarına 
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terk edilmesi ve özellikle 1980 öncesinde yaratılmış olan üretim kapasitesinin 

dışsatım yoluyla kullanılmasıdır. Ancak ürün kalitesi ve maliyet açısından 

uluslararası pazarlarla rekabet gücü olmayan yerli sanayinin ihracat yapabilmesi de 

çok zordu. Bu noktada sanayi dışsatımcılarına çok yüksek maddi destek sağlandı. 

1980 öncesi izlenen “ne olursa olsun sanayileşmeli” politikasının yerini bu sefer “ne 

pahasına olursa olsun döviz kazanılsın” almıştır  (Kepenek, 1999, s.235). 

Askeri darbenin belirli bir oranda gölgelemesine rağmen, 1980 yılında belirlenen 

ekonomi politikası, ekonomi alanında olduğu kadar sosyal alanda da köklü bir 

değişimi beraberinde getirmiştir. Hükümetin ithalat kısıtlamalarını kaldırarak iç 

piyasada rekabeti teşvik etme planı, Avrupa ve ABD’nin en son tüketim mallarının 

Türkiye’ye gelişini sağlamıştır. Teknolojiye, lükse ve modern yaşamın şaşaasına 

duyulan açlık, özellikle 1979 - 1980’de yaşanan yokluklardan sonra dükkân 

raflarındaki farklılıktan göze çarpmıştır. Lüks malların tüketimi, o dönemde serveti 

artan ithalat, ihracat, bankacılık, haberleşme ve turizm sektörlerindekilerle sınırlı 

kalmamış, orta sınıflar içerisinde bile bir alışveriş sevdasına dönüşmüştür (Zürcher, 

2008). Ancak sermaye kesimi lehine getirilen vergi ve vergi dışı kolaylıklarına karşın 

çalışan kesimin daha çok faydalandığı eğitim, sağlık, konut gibi sosyal hizmetlere 

bütçeden ayrılan payın azaltılmış olması, bu kesimin yoksullaşmasında ve gelir 

dengesizliğinin artmasında etkili olmuştur (Eser, 1993). 

Kepenek ve Yentürk, 24 Ocak kararlarının, yerli üretimin teknolojik ve ekonomik 

etkinlikte yapılmasını sağlayacak yaptırım gücünü içermemesinin önemine işaret 

etmiştir. 1963’de başlayan ve 1980 sonrası çok ileri götürülen ihracatın özendirilmesi 

önlemlerinin paralelinde ithalatın da serbest olması nedeniyle, hazırlık dönemi 

geçirmemiş olan iç piyasanın gerek nitelik gerekse maliyet açısından olumsuz 

etkilenmesini kaçınılmaz olmuştur (2008). Bu durum, dönemin politikasının ihracata 

dayalı sanayileşmeden çok ihracata dayalı ticaret politikası olarak nitelendirilmesini 

sağlamıştır (Er, 2002a). 1980’li yılların ekonomi politikalarının bir diğer sonucunun 

da zenginle fakir arasındaki farkın çok fazla artması olarak görüldüğünü belirten 

Zürcher, halkın çoğunda satın alma gücünün gerilediğini ve buna ek olarak işsizliğin 

de arttığını ifade etmiştir (2008). 

Bütün eleştirilere rağmen 1980 sonrası uygulamaya konulan ihracat politikaları, 1980 

– 1985 yılları arasında etkileyici sonuçlar vermiş ve yıllık ortalama %25 civarında 

ihracat artışı sağlamış, Türkiye’nin dünya ekonomisi ile olan ilişkisini değiştirmiştir. 
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Sanayi ürünlerinin Türkiye ihracatındaki oranı, 1965 yılında %20 iken 1990 yılına 

gelindiğinde %78’e ulaşmıştır (Er, 2002a). İhracat ile beraber altyapı ve kamu 

yararına hizmetlerde de yatırım artmış, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM 

Otoyolu inşa edilmiştir. Türk turizm sanayinin geliştirilmesi için yap-işlet-devret 

modeli ile yatırımlar artmış ve 1980 sonlarında Türkiye turizmi, Akdeniz pazarında 

önemli bir paya sahip olmuştur (Zürcher, 2008). 

Dönemin önemli olayları arasında 1982 yılında hazırlanmış olan yeni anayasa ve 

1983 yılında yapılan seçimlerle Turgut Özal genel başkanlığındaki Anavatan Partisi 

(ANAP)’nin %45’in üzerinde oy alması ve getirilmiş olan yeni düzenleme ile 

mecliste salt çoğunluğu sağlaması yer almıştır. Özal’ın mesleki yükselişi, 

“köylülerin, gecekonduda yaşayanların, esnafın ve serbest meslek sahibi diğer 

kişilerin umut ve yükselme hırslarının somutlaşmış bir ifadesiydi ve Özal bunlara 

kendi dilleriyle hitap edebiliyordu” (Zürcher, 2008, s. 408). Özal’ı kendine yakın 

hisseden bu kesimi Özal, seçim sloganı olarak da sıkça kullandığı “orta direk” olarak 

tanımlamış ve böylece yeni şekillenen toplumsal yapıyı da isimlendirmiştir. 

1980’lerdeki İran - Irak savaşı, bölge ile ekonomik ilişkisi olan Türkiye’yi ihracat 

açısından olumlu etkilemiştir. Sanayilerinin bombalanmış olması nedeniyle gıda, 

ilaç, inşaat ve bir çok sektörden mal ve hizmet ihraç edilmiştir (Yeşilbaş, 2002). 

Yaklaşık sekiz yıl süren İran - Irak savaşının yarattığı olağandışı koşullar, bu 

dönemdeki dışsatım artışındaki çok önemli nedenler arasında yer almıştır (Kepenek, 

1999). 

Turgut Özal, bu dönemde siyaset sahnesindeki rolünü, 1993 yılındaki vefatına kadar 

sürdürmüştür. 1983’deki seçim başarısının ardından 1987 genel seçimlerinde %36, 3 

oyla birinci parti yine ANAP olmuş, yeni getirilen %10 seçim barajı sayesinde oy 

oranından fazla sandalyeyi mecliste elde edebilmiştir. 1989 yılında cumhurbaşkanı 

seçilmesine kadar başbakanlık yapan Özal döneminde, kapitalist sistem Türkiye 

ekonomisinin yapısını oluşturmuş, bununla beraber halkın satın alma gücünde düşüş 

olmuş, yakınların kayırılması ve yolsuzluklar sosyal yapının bir parçası olarak yer 

edinmiştir (Zürcher, 2008). Özal’ın “kültüre ilgisizliği, yolsuzluklar karşısında 

gevşekliği, usullere uymaya yakın olmayışı” (Akşin, 2010), bu dönemdeki toplumsal 

bellekte yer etmiştir. Benzer şekilde naylon fatura ve hayali ihracat gibi kavramlar da 

yine Özal döneminde ortaya çıkmış kavramlardır (Yeşilbaş, 2002). 
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İhracattan elde edilen dövize % 50 - 60 dolaylarında verilen yüksek prim ve vergi 

iadeleri, hayali ihracat olaylarının dayandığı uygulamalar olmuştur. Ancak şunu da 

belirtmek gerekir ki ihracata sağlanan doğrudan parasal destekler, ihracata yönelmeyi 

hedefleyen bir çok gelişmekte olan ülkenin fiyata dayalı rekabetini geliştirmek için 

başvurduğu bir yoldur ve imalat sanayisinin ihracat artışında oldukça etkili olmuştur 

(Kepenek, 1999). 

İhracata verilen büyük parasal destekler, ihracat artışını sağlama noktasında başarılı 

olmuşsa da, Kepenek (1999) bu desteklerin uzun soluklu ve geniş vizyonlu bir 

politikadan yoksun, tamamen tüccar mantığıyla yani satış ve kar anlayışı ile 

uygulandığı eleştirisini dile getirmiştir: 

Parasal desteklerin, ürün kalitesini arttırma, yeni tasarım ve yenilik 
yöntemlerini kullanma, firma yapılarının çağdaş bir işleyişe kavuşturulması, 
dış pazarlara örgütlü ve kalıcı bir giriş için kurumlaşma ve benzeri yeniden 
düzenlemelere yönelmesi ve bu gelişmelere koşut olarak sanayi dışsatımına 
aktarılan parasal kaynakların üretim kapasitesinin arttırılması ya da yeniden 
üretime dönüştürülmesi için bilinçli bir politika oluşturulmamış ve  
uygulanmamıştır. (s. 236) 

Bu nedenle Türkiye sanayisi, dış pazarda rekabeti yüksek kaliteli ürünlerle 

sağlayamamıştır. Bunun yerine, sanayi ürünlerinin dış pazardaki rekabet üstünlüğü 

sağlamasının diğer bir yolu olan ucuz iş gücü politikası benimsenmiştir. Nitekim 

1980’lerden sonra Türkiye sanayisinde emek yoğun alt sektörler (gıda, dokuma, 

giyim gibi) hem üretim kapasitesi ve ihracat hem de işgücü bakımından oldukça 

fazla ağırlığa sahiptir. Dolayısıyla 1980’li yıllarda Türkiye, en ünlü markaların ucuz 

işçilik nedeniyle fason üretim için tercih ettiği bir ülke konumuna gelmiştir 

(Kepenek, 1999). 

Türkiye sanayisindeki olumsuz bir diğer gelişme de imalat sanayisine yapılan 

yatırımlarda gözlenmektedir. İmalat sanayi yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki 

payı bir önceki dönemde 1977 - 79 yıllarında % 34,8 iken, 1980 - 84 yıllarında önce 

% 28,9’a, daha sonra 1985 - 90 döneminde % 17,2’ye gerilemiştir (Eser, 1993). 

1970’li yıllarda özellikle imalat sanayi alanında büyük bir yatırım atılımı 
gerçekleştiren Türkiye, 1980’li yıllarda kamu sektörünün yapılan siyasi 
tercihlerin sonucu olarak sanayiden çekilmesi ve özel sektörün ortaya çıkan 
yatırım boşluğunu dolduramaması nedeniyle 1990’lara, yatırım 
perspektiflerinden yoksun, sanayileşmesi gecikmiş bir ülke olarak girmiştir. 
(Eser, 1993, s.83) 
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1985 sonrası özelleştirmeler hız kazanmış, Sümerbank, Pektim, Petlas, Etibank gibi 

birçok KİT özelleştirme kapsamına alınmıştır (Yeşilbaş, 2002). 1987 yılında 

Türkiye, Avrupa Birliği’ne tam üyelik için başvurmuştur (Akşin, 2010). Bu arada 

küresel anlamda da birçok gelişme yaşanmış, 1989 yılında Berlin Duvarı yıkılmış ve 

Türkiye’nin komşularının da içinde olduğu soğuk savaş dönemi sona ermiştir. 

Hemen arkasından 1990 yılında Türkiye’nin diğer bir komşusu olan Irak Kuveyt’i 

işgal etmiş ve Körfez savaşı yaşanmıştır. Irak’a uygulanan ambargo nedeniyle 

doğudaki Irak pazarı ve Irak üzerinden ihracat yapılan diğer pazarlar da yitirilmiştir. 

Ancak çok geçmeden yaşanan bir diğer küresel gelişme yani Rusya’nın çöküşü yeni 

ihracat pazarlarının açılmasını sağlamıştır (Yeşilbaş, 2002). 

Toplumsal olarak bu döneme damgasını vurmuş gelişmelerden biri de PKK terör 

örgütüdür. Doğuda tırmanan terör olayları, bölgenin önemli geçim kaynaklarından 

hayvancılığın bitmesine, köylerin yıkılmasıyla doğu bölgelerden göçlerin 

başlamasına ve genel anlamda ciddi bir bütçenin güvenliğe harcanmasına neden 

olmuştur (Akşin, 2010). Güneydoğudaki sorunlarla beraber aynı dönemde kimi Orta 

Anadolu kentleri doğrudan dış dünya pazarı için üretim yapma olanağı bulmuş ve 

dünya ekonomisi ile bütünleşmiştir. Denizli, Çorum, Kahraman Maraş ve bazı 

kentlerde doğrudan ihracat yapan sanayiler gelişmiştir (Tekeli, 2009). 

Genel kent yapılaşmasına ilişkin olarak, bir önceki dönemde artan özel otomobil 

sahipliği, büyük şehirlerde gecekondu bölgelerinin aşılarak merkeze daha uzak 

alanlarda orta ve yüksek gelirli gruplar için konut alt kentlerinin oluşmasına olanak 

sağlamıştır. Arada kalan gecekondu bölgelerinde ise düşük standartlı ve çok katlı 

apartmanlaşma gelişmiştir. Bu bölgelerin kentin yüksek gelirlilerinin bulunduğu 

bölgelere yakın kısımlarında ise gecekondular tasfiye edilmiş ve yine yüksek gelir 

gruplarına dönük, yüksek standartlı konut projeleri geliştirilmiştir (Tekeli, 2009). 

Tüketicilerin harcama alışkanlıklarında önemli değişiklerden biri de bu dönemde 

kredi kartlarının yaygınlaşması olmuştur. 1984 yılında Visa, 1993’de ise Mastercard 

Türkiye ofislerini açmışlar, gelişen genç nüfusu ile Türkiye pazarına adım atmışlardır 

(Özinal, 2005). 
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1995 - 2010 

1995 - 2010 dönemine gelmeden hemen önce Türkiye siyasetinde yeni bir nesil rol 

almaya başlamış, Demirel, Ecevit, İnönü, Erbakan ve Türkeş’in yerine Mesut 

Yılmaz, Tansu Çiller ve Murat Karayalçın sahneye çıkmıştır (Zürcher, 2008). 

Sanayileşme açısından bakılacak olursa, Türkiye için 1950’lerin başından itibaren 

ekonomi politikasının temel önceliğini oluşturan sanayi yatırımları, 1990’lı yıllarda 

önceliği finans piyasalarına ilişkin düzenlemelere bırakmıştır. Her ne kadar 

sanayileşme süreci Türkiye için devam etse de, bu hedef sadece Beş Yıllık Kalkınma 

Planları’nda yer almıştır (Tonus, 2007). Ayrıca bütüncül bir teknoloji politikasının 

olmayışı, bu dönemde de Türkiye sanayileşmesinin en önemli eksikliğidir. Katma 

değer elde etmenin yolunun, ucuz işçilik yerine yeni teknolojilerin kullanımı ve 

özellikle de kendi araştırma ve geliştirme (AR-GE) birimlerinin kurulmasından 

geçtiği açıktır (Kepenek, 1999). 

1980 öncesinin dışa kapalı ekonomi şartlarında, üretici ve ürün sayısı ile beraber alım 

gücünün de düşük olması, rekabet koşullarının oluşmasını engellemiştir. Ancak 

ihracat odaklı politikaları takiben 1995 yılında imzalanan ve 1996 yılında yürürlüğe 

giren Gümrük Birliği Anlaşması ve 1999’da başlayan Avrupa Birliği adaylık süreci, 

Türk firmaları için rekabetçi şartların oluşmasını sağlamıştır (Er ve Er, 2004). 

Gümrük birliği ile beraber hem ticaretin serbestleşmesi hem de imalat sanayi ürünleri 

için oluşan yoğun rekabetçi ortam, verimlilik ve üretim üzerinde doğrudan etkili 

olmuştur. Ayrıca Türkiye’nin bir önceki dönemde (1980 yılından itibaren) başlattığı 

dış ticaretin liberalizasyonu sürecinde Gümrük Birliği tamamlayıcı bir aşama 

olmuştur (Tonus, 2007). Ayrıca Gümrük Birliği ile “İmalat sanayindeki firmaların 

kalite kavramına verdikleri önem artmıştır. Firmaların ISO 9000 gibi kalite 

belgelendirme sistemlerine müracaatlarında artış gözlenmiştir.” (Devlet Planlama 

Teşkilatı, 2003, s.8). 

Her ne kadar Gümrük Birliği anlaşması ile rekabetçi bir ortam sağlanmış olsa da, 

yerli imalat sanayisinin rekabetçi yapısı, teknoloji düzeyi bakımından 2000’li 

yıllarda bile yeterince tatminkar değildir. Ar-Ge yoğunluğunun üretimdeki ve 

ihracattaki payı halen çoğunlukla düşük teknoloji seviyesindedir. Devlet Planlama 

Teşkilatı’nın hazırladığı (2003) Ar-Ge yoğunluğu raporu, yerli imalat sanayinin 
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üretim ve ihracat yapısındaki teknoloji düzeyinin %70’ler seviyesinde düşük 

teknoloji olduğunu göstermektedir (Çizelge 3.3). 

 
Çizelge 3.3: Yerli imalat sanayinin üretim ve ihracat yapısında Ar-Ge yoğunluğu   
          (Devlet Planlama Teşkilatı, 2003, s.7). 
 

TEKNOLOJİ (Ar-Ge Yoğunluğu) 
 
Üretimdeki Pay (%)    1996  2000 
Düşük Teknoloji    73,6  72,2 
Orta Teknoloji     21,6  22,9 
Yüksek Teknoloji    4,8  4,9 
TOPLAM     100,0  100,0 
 
İhracattaki Pay (%)    1996  2000 
Düşük Teknoloji    73,3  63,2 
Orta Teknoloji     20,1  26,5 
Yüksek Teknoloji    6,6  10,3 
TOPLAM     100,0  100,0 

 

Sanayi yapısı içerisinde önemli bir yere sahip olan KOBİ’ler için genel olarak 

verimlilik de düşük düzeydedir. 2000 yılında 250 kişiye kadar çalışanı olan 

KOBİ’ler, tüm işletmelerin % 99,6’sını oluşturmaktadır. Ancak katma değerde 

KOBİ’lerin payı %36 seviyesindedir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2003, s.7). 

Bütün bu olumsuz göstergelere rağmen T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 

tarafından 2003 yılında oluşturulmuş olan Türkiye Sanayi Politikası’nda hedefler şu 

şekilde ifade edilmiştir: 

Sanayi; olabildiğince yerel kaynakları harekete geçiren, çevre normlarına 
uygun üretim yapan, tüketici sağlığını ve tercihlerini gözeten, yüksek 
nitelikli işgücü kullanan, stratejik yönetim anlayışını uygulayan, Ar-Ge’ye 
önem veren, teknoloji üreten, özgün tasarım ve marka yaratarak uluslararası 
pazarlarda yerini alan bir yapıya kavuşturulacaktır. 

 KOBİ’lerin desteklenmesine, yenilik yapabilme sistemlerinin 
 geliştirilmesine ve yeni girişimcilerin teşvik edilmesine özel önem 
 verilecektir. (s. 13). 

1995 sonrasında Türk endüstrisinin uluslar arası firmalarla bütünleşmesi artmıştır. 

Uluslar arası firmalar, ya iç piyasada güçlü yerli firmaları satın alarak ya da ortak 

girişimlerindeki paylarını arttırmak suretiyle kontrolü ele alarak Türkiye’deki 

etkinliklerini arttırmışlardır. Otomotiv endüstrisinin tipik bir örnek olarak 

verilebileceği bu gelişmeler neticesinde örneğin 2002 yılı itibariyle iç piyasada Türk 
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markalı hiçbir otomobil kalmamıştır; ilk Türk otomobili olan Anadol’u üreten 

Otosan, Ford-Otosan olmuş ve Ford Motor Company’nin bir birimi olarak ticari araç 

segmentinin belirli bir bölümünde özelleşmiştir (Er, 2002a). Kişisel bakım alanında 

Hacı Şakir markasının 1992’de kısmen ve 1999’da tamamen kişisel bakım ve 

kozmetik alanındaki uluslar arası oyunculardan Colgate-Palmolive’e satışı (Url-12); 

1997 yılında Türkiye piyasasına giren uluslar arası gıda devi Danone’nin 1998’de 

Tikveşli Gıda’yı satın alması (Url-13) yine 1995 sonrası Türk ekonomisinde uluslar 

arası firmaların etkinliğine örnek olarak verilebilir. 

Yabancı firmaların Türkiye’ye olan ilgisi, 2000’li yıllarda hükümetin doğrudan 

yabancı yatırım koşulları ile ilgili düzenlemeleri nedeniyle daha da artmıştır. Türkiye 

imalat sanayinin rekabetçi bir yapıya kavuşması ve küresel ekonomiye 

eklemlenmesinde doğrudan yabancı yatırımın merkezi bir rolü olduğu düşüncesiyle 

hazırlanan 2003 yılındaki düzenleme ile (Haziran 2003 - 4875 Sayılı Doğrudan 

Yabancı Yatırımcılar Kanunu) yatırım serbestliği ve ulusal muamele ilkelerine dayalı 

kolaylıklar sağlanmıştır (Türel, 2008). Bu bakış açısı 2003 tarihli Türkiye Sanayi 

Politikası Belgesi’nde şu şekilde ifade edilmiştir: “Türkiye ekonomisinde özel sektör 

faaliyetlerinin güçlendirilmesi, Hükümetin genel makro ekonomik istikrar 

programındaki temel unsurlardan biridir. Doğrudan yabancı yatırımlar bu süreçte çok 

önemli rol oynamakta, küresel piyasada ülkenin rekabet gücünü artırmak suretiyle 

ekonomik büyümeyi ve gelir yaratılmasını canlandırmaktadır” (Devlet Planlama 

Teşkilatı, 2003, s.5). 

Bu dönemde yaşanın önemli bir gelişme de devletin alkollü içecek üretimindeki tekel 

konumunu terk ederek, devlete ait olan ve alkollü içecek üretimini gerçekleştiren 

Tekel Alkollü İçecek İşletmesi’nin 2004 yılında Nurol-Limak-Özaltın-Tütsab Ortak 

Girişim Grubu A.Ş.’ye satılmasıdır (Ntv-Msnbc Ekonomi, 23 Şubat 2004). 

1995 sonrasında Türkiye ekonomisinde tarımın rolünün azaldığı, hizmetler 

sektörünün ise Türkiye’nin gelişmişlik düzeyindeki bir ülke için çok yüksek düzeyde 

arttığı görülmüştür ve 2005 tarihi itibariyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’daki 

payı %64 dolayına ulaşmıştır (Bağımsız Sosyal Bilimciler 2006 Yılı Raporu, 2006). 

Tonus (2006), yabancı yatırımların da çoğunlukla hizmet sektörünü tercih etmiş 

olması ve imalat sanayisindeki düşen istihdam oranları ile üretken olmayan faaliyet 

alanlarındaki şişkinliği, Türkiye sanayisi için sanayisizleşme belirtileri olarak 
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tanımlamıştır. Ancak sanayileşme evresini tamamlayamamış Türkiye için imalat 

sanayinin bu durumun prematüre sanayisizleşme olarak tanımlanması daha doğru 

olacaktır (Tonus, 2006). 

Ancak sanayideki bu olumsuz değişim kimi illerde farklı bir seyir göstermiştir ve bu 

illerde KOBİ’lerin güçlendiğinden ve KOBİ’lerden sanayiye geçişin yaşandığından 

bahsedilebilinir. Anadolu Kaplanları olarak adlandırılan Denizli, Gaziantep, 

Balıkesir, Kayseri, Konya, Adana gibi illerde sanayinin daha da gelişmesi ve 

ihracatın artması sağlanmıştır (Yeşilbaş, 2002). 

Bu dönemde ekonomi ile dolaylı etkisi olan 17 Ağustos depremi yaşanmıştır (1999). 

15.000 kişinin öldüğü depremin ekonomi ile olan dolaylı ilişkisi sadece yaşattığı 

yıkım nedeniyle değil, meydana geldiği İzmit Körfezi’nin İstanbul çevresindeki 

önemli bir sanayi alanı olmasından da kaynaklanmıştır (Zürcher, 2008). 

Bu döneme damgasını vuran unsurlardan bir diğeri ise popülist politikalar 

neticesinde yaşanan mali krizlerdir (Kepenek ve Yentürk, 2008). 1999 ve 2001 

yıllarında yaşanan krizler, ağırlıklı olarak iç siyaset ve kötü ekonomi yönetimi 

sonucu yaşanmış krizlerdir. Belki de bu krizler neticesinde, 2002 yılındaki genel 

seçimler Türk siyasetine yeni bir partinin -Adalet ve Kalkınma Partisi’nin- 

girmesine, hatta %34 oy alarak birinci parti olarak seçimlerden çıkmasına ve tek 

başına iktidar olmasına tanıklık etmiştir. 2007 seçimlerinde ise bu oran %46,5 

düzeylerine çıkmıştır. 

AKP iktidarı, özellikle dönemin politik gelişmeleri açısından merkezi öneme 

sahiptir: “AKP iktidarı Türkiye’nin yıllardır sağlayamadığı ekonomik ve siyasal 

istikrarı sağlamanın yanı sıra, piyasa-yönelimli reformlar ve çok kültürlülük 

temelinde tanımlanmış bir demokratikleşme projesinin de taşıyıcısı olarak siyaset 

sahnesine çıkarılmaktadır” (Bağımsız Sosyal Bilimciler, 2008, s.18-19). 

1990’lı yıllarda Refah Partisi ile başlayan İslamcı siyasal hareketin, bu partinin ve 

ardından kurulan Fazilet Partisi’nin kapatılması ile ve güçlü bir küreselleşme ve 

devletin neoliberal anlayış doğrultusunda yeniden yapılandırılması ekseninde AKP 

ile güçlenerek devam ettiği söylenebilir (Bağımsız Sosyal Bilimciler, 2008). 

Bu dönemde, özellikle farklı toplumsal grupların ön plana çıktığı ve bu gruplar 

arasında mücadeleler yaşandığı dile getirilmiştir. Toplumun en geniş kitlesini 

oluşturan orta sınıfta, “kentli/eğitimli/laik orta sınıflarla, yükselen yerli/otantik/İslami 
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değerlere sahip orta sınıflar” şeklinde bir ayrım meydana gelmiştir (Bağımsız Sosyal 

Bilimciler, 2008, s. 24). 

Dönemin son gelişmeleri olarak 2004 yılında Avrupa Birliği ile üyelik 

görüşmelerinin başlamasını ve AKP Hükümeti döneminde hızlanan özelleştirmelerin 

özellikle KİT’lerde çalışanlar açısından yarattığı tedirginliği almak yanlış 

olmayacaktır (Kepenek ve Yentürk, 2008). 

Türkiye’deki sosyoekonomik gelişmelerin incelenmesi, özellikle ekonomi 

politikaları ve sanayinin gelişimi ile nüfusun tüketime katılarak dağıtım için gerekli 

altyapıların oluşması gibi ürün, ambalajlı ürün ve ambalaj tasarımı ile doğrudan veya 

dolaylı ilişki içerisindedir. Bu ilişkiler daha kapsamlı olarak bölümün en sonunda yer 

alan değerlendirme kısmında ortaya konulmuştur. Aynı dönemde perakendecilik 

alanındaki yaşanan gelişmeler ise takip eden bölümün kapsamını oluşturmaktadır. 
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3.3 Perakendecilik Alanındaki Değişimler 

Çizelge 3.4: Türkiye’de perakendecilik alanındaki değişimler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1945 - 1960 
* 1954: İstanbul Belediyesi ve İsviçre Migros Kooperatifler Birliği tarafından Migros kuruldu ve  
satış arabaları ile mallar tüketicilere ulaştırıldı 
* 1956: Gima Kamu İktisadi Teşekkülü olarak kuruldu 
  
1960 - 1980 
* 1973: İzmir Belediyesi tarafından halka ucuz et ve kömür sağlamak amacıyla Tansa kuruldu 
* 1975: Migros'un yabancı ortağı çekildi ve hisselerin çoğunluğu Koç Holding'e geçti 
* 1976: Tansa'ın ilk mağazası İzmir'de açıldı 
  
1980 - 1995 
* 1982: Yimpaş, Yozgat'da kuruldu 
* 1983: Kiler kuruldu 
* 1986: Tansa, Tansaş A.Ş. olarak şirketleşti 
* 1987: Canerler, Ankara'da kuruldu 
* 1988: Migros, İstanbul dışında ilk mağazasını İzmir'de açtı 
* 1988: Metro Türkiye'ye geldi 
* 1990'larda Migros'larda gıda dışı mallar satılmaya başlandı 
* 1992: Kipa İzmir'de kuruldu 
* 1993: Gima özelleşti ve Bilfer-Dedeman ortaklığına satıldı 
* 1993: Carrefour Türkiye'de ilk mağazasını İstanbul'da açtı 
* 1994: Adese kuruldu 
  
1995 - 2010 
* Market markalı ürünler raflara çıkmaya başladı 
* 1995: Şok ucuzluk marketleri Migros tarafından kuruldu 
* 1995: Bim ucuzluk marketi kuruldu 
* 1996: Carrefour Sabancı ile birleşti ve CarrefourSa oldu 
* 1996: Gima'daki hisselerin çoğunluğu Fiba Holding'e satıldı 
* 1997: İlk sanal market Migros tarafından açıldı 
* 1997: Real (Bir Metro kuruluşu) ilk mağazasını açtı 
* 1999: Tansaş'ın çoğunluk hisseleri Doğuş Grubu'na geçti 
* 1999: Dia ucuzluk marketi Türkiye'ye girdi 
* 2000: Dia Sabancı ile birleşti ve DiaSa oldu 
* 2000: Bakkalım ismiyle Migros, bakkallarla bayilik anlaşması kurmaya başladı 
* 2002: Macrocenter Tansaş tarafından satın alındı 
* 2003: Tesco, Kipa'yı satın alarak Türkiye'ye girdi 
* 2005: Gima, CarrefourSa tarafından, Endi de DiaSa tarafından satın alındı 
* 2005: Tansaş Migros tarafından satın alındı 
* 2008: Migros bir uluslar arası girişim sermayesi şirketi tarafından satın alındı 
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Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişiminin detaylı bir şekilde araştırılabilmesi için, 

bir önceki bölümde incelenen sosyoekonomik gelişmelerin ardından perakendecilik 

alanında yaşanan değişimin de irdelenmesi gerekmektedir.  Dolayısıyla bu bölüm 

1945’den günümüze Türkiye’de perakendeciliğin gelişimini ve bu alanda yaşanan 

önemli olayları belirlenen zaman aralıklarını esas alarak ortaya koymaktadır (Çizelge 

3.4). 

Perakendeciliğin gelişimi ile ambalajlı ürünlerin yaygınlaşması arasında paralellik 

kuran Stewart (2007), dolaylı olarak ambalaj tasarımının gelişmesi ile 

perakendecilikteki gelişmeleri de ilişkilendirmiştir. 1859’da The Great Atlantic and 

Pacific (A&P) çay firmasının mağazalar açmasıyla başlayan market kültürü 

Amerika’da hızla yayılmış ve I. Dünya Savaşı’na gelindiğinde A&P mağazalarının 

sayısı iki bine ulaşmıştır. Önce çayla başlayan ancak daha sonra diğer market 

ürünlerinin de satılmaya başlandığı mağazalarda kuru gıdalar için tartım ve kağıda 

sararak paketleme mağaza görevlileri tarafından yapılmaktaydı. İçecekler ise genelde 

müşterilerin getirdiği şişelere doldurulurdu. Benzer bir gelişmenin de İngiltere’de 

1871 yılında Thomas Lipton’un Glasgow’daki ilk mağazasını açmasıyla başladığını 

söyleyen Stewart (2007), 1900’de Lipton’un 450 mağazaya ulaştığını ifade etmiştir. 

Bugün anladığımız anlamıyla ambalajlı ürünlerin raflarında yer aldığı ve daha 

bireysel alışveriş yapılan marketlerin yaygınlaşması ise özellikle II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra yaşanan küresel ekonomik sıkıntıların aşıldığı 1960’lara 

dayanmaktadır. Daha çok kadının çalışmaya başlaması ve alışverişe ayrılan sürenin 

kısalması, tüketicilerin yaşam tarzındaki hızlanma, çabuk ve kolay alışveriş yapma 

ihtiyacı süpermarketlerin artmasının arkasındaki etkenlerden bazılarıdır (Stewart, 

2007). Nitekim, dünyada ciro bazında ilk 25’de yer alan (Deloitte, 2006, bkz. Ek A) 

zincirlerden Wal-mart 1962, Carrefour 1959, The Home Depot ise 1978’de 

kurulmuştur. Listedeki bir diğer zincir olan Tesco’nun kuruluşu 1900’lerin başlarına 

dayansa da, ilk self-servis mağazasını 1956’da açmıştır (Tarihler firmaların web 

sitelerinden alınmıştır). Bugün perakendeciler, rahat ve hızlı alışveriş imkânı ile 

beraber gıdadan sağlık ve kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürün 

çeşitliliği sunmaktadır (Bektaş, 2006). 

1945 - 1960 

Perakendeciliğin Türkiye’deki tarihini incelerken 1945’den 1980’li yıllara kadar çok 

fazla bir çeşitlilikten bahsetmek mümkün değildir. 1945 - 1960 dönemi için Migros 
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örneğinden başlamak yanlış olmayacaktır. 1954 yılında İstanbul Belediyesi ve 

İsviçre Migros Kooperatifler Birliği tarafından kurulan Migros, Türkiye için 

perakendeciliğin ilk adımıdır (Tokatlı ve Boyacı, 1997). Sabit bir mağaza değil, satış 

arabaları ile malları tüketicilere ulaştırma sitemini tüketicilerle tanıştıran Migros, 

daha sonra sabit mağazalarını açmış olsa da bu sistemi kimi bölgelerde bir süre daha 

devam ettirmiştir.  

Genel anlamda Türkiye’de perakendecilik sektörünün temelini oluşturan bakkal, 

kasap, manav, tuhafiyeci ve benzeri oluşumlar (Tokatlı ve Boyacı, 1998) dışında, 

aynı dönem için, Migros’un ardından yaklaşık on sene sonra kurulan Gima’dan 

bahsetmek gerekir. Gima, bir kamu iktisadi teşekkülü olarak 1956 yılında 

kurulmuştur (Aydın ve diğ., 2005).  

1960 - 1980 

1960 - 1980 dönemine gelindiğinde ise, 1973 yılında İzmir Belediyesi tarafından 

Tansa’nın kuruluşu göze çarpmaktadır. Tanzim Satışlar Müdürlüğü çatısı altında 

halka ucuz et ve kömür satmayı amaçlayan Tansa’nın ilk mağazası ise 1976’da 

açılmıştır (Url-14). 

Migros, Gima ve Tansa gibi belediye merkezli veya kamu iktisadi teşekkülü olarak 

kurulan Türkiye’nin ilk perakende işletmelerine ilişkin en önemli değişim, 

Migros’un Koç Holding tarafından 1974 yılında satın alınması ve böylece özel 

sektörün büyük ölçekli perakendeciliğe adım atmasıdır. Ancak takip eden yıllarda 

daha küçük ölçekli market yatırımları başlamış, 1982 yılında Kayseri’de Yimpaş, 

1983’de Kiler, 1986’da yine Kayseri’de Beğendik ve 1987’de Ankara’da Canerler 

kurulmuştur (tarihler firma web sitelerinden alınmıştır). Böylece İstanbul ve İzmir 

dışında da bakkallardan marketlere geçiş süreci başlamıştır. 

1980 - 1995 

1980 - 1995 dönemi, Tokatlı ve Boyacı (1998) tarafından [1980’lerin sonu, 

1990’ların başı olarak tanımlanmıştır] perakendecilik sektöründe üç farklı kanalda 

yaşanan gelişmelerle özdeşleştirilmiştir. İlk olarak yerli holdingler bu dönemde 

perakendecilik sektörüne yatırım yapmışlardır. Sabancı, Tekfen, Doğuş ve Transtürk 

örnek olarak verilebilir. İkinci olarak uluslararası (çoğunlukla Avrupa’dan) 

perakendecilik firmaları Türkiye’ye gelmiş ve daha önce sadece yerli bir sektör olan 

perakendecilik, uluslar arası bir boyut kazanmıştır. Metro International 1988 (Url-
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15), Carrefour 1991 (Url-16) ve Promodés 1992 yıllarında Türk pazarına girmiştir.  

Üçüncü olarak ise daha önce kurulmuş olan kimi küçük ölçekli yerli toptancılar ve 

marketler, başarılı bir gelişim göstererek süpermarket zincirlerine dönüşmüşlerdir. 

Kayseri’de kurulup ardından Ankara ve İstanbul’a ulaşan Beğendik ile Ankara 

merkezli Nazar marketler zinciri bu gruba örnek olarak verilebilir (s. 347-349). 

1986’da Tansa’nın Tansaş A.Ş. olarak şirketleşmesini takiben, İzmir’deki bu 

oluşuma paralel olarak Migros, İstanbul dışındaki ilk mağazasını yine bu dönemde, 

1988’de İzmir’de açmıştır (Url-17). 1991 yılında Türkiye pazarına giren Carrefour, 

Türkiye’deki ilk mağazasını 1993 yılında İstanbul’da açmıştır. 

1990’larda perakendecilik açısından atılan önemli bir adım da Migros’larda gıda dışı 

malların da satılmaya başlanmış olmasıdır. Yine 1990’larda yeni zincir marketlerin 

kurulduğunu gözlemlemek mümkündür; bu dönemde 1992’de Kipa, 1994’de Adese 

kurulmuştur. 1993 yılında Gima özelleştirilerek Bilfer-Dedeman ortaklığına 

satılmıştır. 1990’lardaki yüksek enflasyon, özellikle fiyat avantajı sunan süpermarket 

ve hipermarketlerin pazar paylarında hızlı bir artış da sağlamıştır (Çelen ve diğ., 

2005). 

1995 - 2010 

1995 – 2010 döneminin başlangıcı, Türkiye’nin, perakendecilik sektöründe önemli 

bir yere sahip olan ucuzluk marketleri ile tanışması ile gerçekleşmiştir. Bunlardan 

ilki olan Şok ucuzluk marketleri Migros tarafından 1995 yılında kurulmuştur. Benzer 

bir satış stratejisine sahip yabancı perakende zinciri Dia 1999 (Url-18), yerli bir 

ucuzluk marketi zinciri olan BİM (Url-19) ise 2000 yılında “toptan fiyatına 

perakende satış” sloganı ile hizmete başlamıştır (Çelen ve diğ., 2005). Yerli ve 

yabancı ucuzluk marketlerinin artışına paralel olarak Migros, bu sefer farklı bir 

yöntem izleyerek 2000 yılında Bakkalım ismiyle bakkallarla bayilik anlaşması 

kurmaya başlamıştır (Url-12). 

Aynı döneme 1996 yılında Carrefour’un Sabancı Holding ile birleşmesi ve 

CarrefourSA olması denk gelmektedir. 1986 yılında yarı özel bir kuruluş olarak 

Tansaş A.Ş. adını alan Tansa’nın çoğunluk hisseleri 1999 yılında Doğuş Grubu’na 

geçmiştir. 

Perakendeciliğin çeşitlendiği ve yaygınlaştığı 1990’larda, tüketiciler market markalı 

ürünlerle tanışmıştır. Artık zincir marketler sadece hızlı tüketim ve gıda alanındaki 
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yerli ve yabancı markalı ürünleri değil, Migros gibi, Tansaş gibi üzerinde marketin 

ismini taşıyan ürünleri de raflarda görmeye başlamıştır. Özel etiketli (private label) 

olarak adlandırılan market markaları, ambalaj tasarımı açısından başlı başına 

incelenmeye değer bir konu olsa da, detayları bu tezin kapsamı dışında tutulmuştur. 

Genel hedefin tüketiciye uygun fiyatlarda ve benzer markalarla aynı kalitede ürün 

sunarken, bir taraftan da mağaza bağlılığı yaratmak olarak özetlenebileceği market 

markalı ürünler (Mehmeti, 2003), sadece Türkiye için değil, küresel olarak da 

perakendeciliğin gelişiminde önemli bir noktadır. Bütün diğer zincir marketlerde ve 

hatta bakkal, eczane gibi alternatif kanallarda bulunan markaların dışında, kendine 

özel ve sadece kendi mağazasında bulunan markalı ürünler satmayı hedefleyen 

marketler, kendi markalı ürünlerini çok az veya sıfır pazarlama yatırımı ile raflarında 

pazarlayabilmektedir (Kanwar, 2004). Türkiye’nin 1990’larda tanıştığı market 

markalı ürünlerin de içinde olduğu özel etiketli ürünler kavramı, bugün farklı 

kategorilerde farklı oranlarda olsa da aritmetik ortalama olarak bütün satışların 

%30’unu oluşturmaktadır (Çelen ve diğ., 2005) ve marka – ürün sayısı anlamında 

artarak devam etmektedir. 

1997 yılında Türkiye süpermarketlerin ardından hipermarketlerle tanışmış ve bir 

Metro kuruluşu olan Real ilk mağazasını Ankara’da açmıştır. Yavaş yavaş şehir 

dışına taşan büyük ölçeklerdeki marketlerin öncüsü olan Real ile beraber aynı yıl 

Migros sanal alış-veriş imkânı sağlayan sanal marketini devreye sokmuştur. 

Türkiye’nin cazip bir pazar oluşu ve perakendeciliğin gelişmesi, diğer uluslar arası 

oyuncuların da ilgisini çekmiş ve 2003 yılında uluslar arası perakende devlerinden 

Tesco, yerli bir zincir olan Kipa’yı satın alarak Türkiye’ye girmiştir. 

Büyük hipermarketlerin genelde bağımsız ve geniş bir alana ihtiyaç duymalarına 

karşın, büyük ölçekli süpermarketler içinde bulunacakları alışveriş merkezlerinin 

(AVM) kurulmasında dolaylı olarak etkili olmuşlardır. Dolayısıyla 1995 – 2010 

döneminde perakendeciliğin gelişimi ile AVM’lerin sayıca artışı arasında ilişki 

kurmak yanlış olmayacaktır. Hatta Migros Alışveriş Merkezi (Ankara), Carrefour 

Alışveriş Merkezi (İstanbul) gibi kendi alışveriş merkezlerinin kurulumunda da kimi 

zincir marketler doğrudan etkili olmuşlardır (Tokatlı ve Boyacı, 1998). 

2005 sonrası, perakende zincirleri açısından önemli birleşmelere sahne olmuştur. 

Öncelikle Gima zincirleri, CarrefourSa tarafında satın alınmıştır. Yerli zincirlerden 

Endi ise, Carrefour gibi Sabancı ile birleşerek DiaSa adını almış olan (2000) zincir 
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tarafından satın alınmıştır. Sabancı Holding’e bağlı zincir marketlerdeki bu büyüme 

karşısında, Koç Holding bünyesindeki Migros, Doğuş Grubu’ndan Tansaş hisselerini 

satın almıştır (Sabah, 2005). Ancak 2008 yılında Migros da yabancı bir sermaye 

şirketine satılmıştır. 

Günümüzde şehir merkezlerine yakın bölgelerde alan kalmaması ile beraber 

hipermarket, alış-veriş merkezi ve otoparkların yatırım teşviki dışında bırakılmış 

olması, yeni hipermarketlerin kurulması önünde engel gibi görünürken, orta ve 

küçük ölçekli süpermarketlerin yaygınlaşması olası görünmektedir (Çelen ve diğ., 

2005). 

Her ne kadar zincir marketler bu tez kapsamında ambalaj tasarımının gelişme 

dinamikleri ile ilintili olarak verilmişse de, Nielsen verilerine göre (Nielsen, 2004, 

s.20) Türkiye’deki modern perakendeciliğin pazar payı Avrupa ile kıyaslandığında 

oldukça düşüktür. 2002 verilerine göre Avrupa’daki hipermarket pazar payı %36, 

büyük süpermarket payı ise %23,3’tür. Türkiye’de ise bu değerler hipermarketler 

için %11, büyük süpermarketler için %11’dir. Türkiye ile karşılaştırıldığında 

Hollanda’daki % 25 ve Avusturya’daki %29’luk toplam pazar payına karşın, değerler 

İngiltere’de %76 ve Fransa’da %77’lere çıkmaktadır. 

2008 yılı itibariyle mevut perakende zincirlerinin durumu Çizelge 3.5’de 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.5 Türkiye’deki zincir marketler, Çelen ve diğ., 2005’nin araştırmasında yer 
alan tablo referans alınarak firma web siteleri doğrultusunda 2008 yılında 
güncellenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki bölümde işlenen sosyoekonomik gelişmeler ve bu bölümde yer alan 

perakendecilik alanındaki değişimlerin ardından takip eden bölüm, 1945’den 

günümüze Türkiye’de endüstriyel tasarım ve grafik tasarım alanındaki gelişmeler 

incelenmektedir. Bu iki tasarım alanı ile ambalaj tasarımı arasındaki ilişki tezin 2. 

Bölümünde detaylandırılmıştır. 

 

 

Perakende Mağazası Mağaza Formatı*  
Mağaza 

Sayısı  Bağlı Olduğu Kuruluş 

                    
CarrefourSa  Hipermarket  22  Sabancı Holding 
CarrefourSa Express    81    
ChampionSa  Süpermarket  7    
DiaSa   Ucuzluk Marketi  255    
                    
Migros   Hipermarket  6  Moonlight Capital SA 
   Süpermarket  235    
Şok   Ucuzluk Marketi  640    
Tansaş   Süpermarket  269    
Macrocenter  Süpermarket  8    
                    
Metro   Hipermarket (Cash&carry) 11  Metro Group 
Real   Hipermarket   11    
                    
BİM   Ucuzluk Marketi  2250  Azizler Holding 

                    
Yimpaş   Hipermarket  15  Yimpaş Holding 
Proma   Süpermarket  ?    
                    
Makromarket  Hipermarket  92  Şeref Makromarket 
   Süpermarket      
                    
Kiler   Süpermarket  160  Kiler Grup  
                    
Adese   Hipermarket  119  İttifak Holding 

                    
Kipa   Hipermarket  26  Tesco  
   Süpermarket  48    
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3.4 Tasarım Alanındaki Değişimler 

Çizelge 3.6 Türkiye’de tasarım alanındaki değişimler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1945 - 1960 
* Çok sınırlı grafik tasarım aktiviteleri ve bazı uluslar arası başarılar 
* Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde merkezlenen ve iç mimarların öncülük ettiği mobilya ve  
iç mekân çalışmaları 
* 1957: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu kuruldu (1982'de Marmara Üniversitesi  
GSF olacaktır) 
* Reklamcılık ve tanıtım alanlarında gelişmeler  
* İstanbul'da özellikle mobilya alanında, atölye bazlı da olsa seri üretim ve pazarlama aktiviteleri 
* ODTÜ'de endüstri ürünleri tasarımı eğitiminin başlatılabilmesi için yabancı girişimler 
  
1960 - 1980 
* 1968: Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu kuruldu (1971'de İDGSA'ya bağlandı) 
* 1969: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (1928'de kurulan Güzel Sanatlar Akademisi, 
1982'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olacaktır) 
* 1972: ODTÜ'de "Endüstri Tasarımı Dünyası" başlıklı bir sergi açıldı 
* İlk endüstri ürünleri tasarımı yarışması düzenlendi 
* Kimi büyük sanayi kuruluşlarında çok sınırlı endüstri ürünleri tasarımı aktiviteleri 
* Grafik alanında kitap ve dergi kapağı alanlarında gelişmeler 
* Televizyon yayınlarının başlaması ve reklamcılık alanında gelişmeler 
* 1978: Grafikerler Meslek Kuruluşu kuruldu 
* 1979: ODTÜ'de Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü kuruldu 
  
1980 - 1995 
* 1982: Mimar Sinan Üniversitesi'nde endüstri ürünleri tasarımı alanında yüksek lisans ve 
doktora eğitimi başladı 
* Hacettepe, Bilkent, Dokuz Eylül, Anadolu Üniversitelerinde grafik tasarım eğitimi başladı 
* Ofset baskı tekniklerinde gelişmeler ve gazete ve dergi yayıncılığında / tasarımında artış 
* Koç Ar-Ge'de kimi endüstri ürünleri tasarımı çalışmaları 
* Mimar Sinan, Marmara, İstanbul Teknik Üniversiteleri'nde endüstriyel tasarım bölümleri  
kuruldu (1982, 1985, 1989) 
* Birçok kurumun eğitim fakültelerinin resim-iş bölümlerinde grafik programları açıldı 
* 1988: Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu kuruldu 
* Grafik tasarımcılar reklam ajansları dışında serbest çalışmaya da başladılar 
* Birçok kuruluşta endüstri ürünleri tasarımcıları istihdam edilmeye başlandı 
* 1993: Grafikerler Meslek Kuruluşu ICOGRADA'ya kabul edildi 
* 1994: ETMK'nın düzenlediği "Designers' Odyssey" Türk Tasarımcısının Serüveni Sergisi yapıldı 
  
1995 - 2010 
* Vakıf üniversitelerinde de tasarım eğitimi yaygınlaşmaya başladı 
* Türk kökenli endüstri ürünleri tasarımcıları yurtdışında çalışmaya başladılar 
* 1995: Endüstriyel tasarımların korunmasına yönelik kanun hükmünde kararname yayınlandı 
* 2004: Turquality ulusal markalaşma programı hayata geçti 
* 2008: Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri verildi 
* 2009: Türk Tasarım Danışma Konseyi kuruldu 
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Türkiye’de, tasarım alanındaki ve tasarım hizmetinin verilişindeki değişimler, daha 

sonra örnek olay analizlerinde incelenecek olan firmaların ambalaj tasarımına yöneliş 

biçimlerini değerlendirebilmek adına gereklidir. Bu bakış açısıyla, grafik ve 

endüstriyel tasarım alanlarında 1945’den günümüzde yaşanan gelişmeler detaylı bir 

şekilde araştırılmıştır (Çizelge 3.6). 

Türkiye özelinde grafik ve endüstriyel tasarım alanındaki gelişmelere geçmeden önce 

endüstriyel tasarımın özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gelişimine ilişkin önce 

Bonsiepe (1991) ve daha sonra Er, A. (1997)’ın çalışmaları genel bir çerçeve çizmek 

adına incelenmiştir. 

Endüstriyel tasarımın gelişmekte olan ülkeler perspektifi ile Latin Amerika’daki 

gelişim evrelerini Bonsiepe (1991) beş evreye ayırmıştır: 

1 – İlkel tasarım evresi 

2 – Embriyo evresi - gebelik dönemi 

3 – Mantar gibi çoğalma evresi - yeni başlayan kurumsallaşma 

4 – Örümcek ağı evresi - genişleme ve yeni başlayan bütünleşme 

5 – Egemenlik evresi (s.7) 

Bonsiepe (1991)’nin modelini inceleyen Er, A. (1997), bu modeli geliştirerek 

detaylandırmış ve ülkesel bazı farklılıklara rağmen genel anlamda gelişmekte olan 

ülkelerde tasarımın gelişimini yedi evreye ayırmıştır: 

1 – İlkel Tasarım evresi 

2 – Embriyo evresi 

3 – Belirme evresi 

4 – Gelişme evresi I 

5 – Gelişme evresi II 

6 – Sıçrama evresi  

7 – Olgunluk evresi (s.301) 

Er, A. (1997), bütün bu yedi evre için endüstriyel tasarımın gelişme stratejisini, 

endüstriyel tasarımın sektörel kapsamını, firma ölçeğinde ve eğitim – araştırma 

alanlarında endüstriyel tasarımı, devletin tasarım politikalarını ve tasarım söylevini 

bir tablo halinde düzenlemiştir. Bu düzenleme Türkçeleştirilmiş olarak Ek 2’de yer 

almaktadır.  
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Er, A. (1997)’ın modelini kısaca özetlemek gerekirse; 

İlkel Tasarım Evresi, bugün anladığımız şekli ile endüstriyel tasarımın henüz 

olmadığı ancak bazı el işçiliğine dayalı geleneksel endüstrilerdeki sanatsal 

çalışmalara rastlanıldığı evredir. Embriyo Evresi, endüstriyel bir aktivite anlamında 

olmasa da, endüstriyel tasarımın konsept olarak olgunlaştığı evredir. Ustalıktan veya 

mimariden gelen sanatçı-tasarımcıların rol aldığı bu evrede tasarım, ticari bir olgudan 

çok kültürel bir olgu olarak değerlendirilir. İthal ikamesi ile kalkınma politikalarının 

yürütüldüğü dönemde, tasarımın kalkınma ile nasıl ilişkilendirileceğine dair de net 

bir fikir bulunmamaktadır. 

Belirme Evresi, özellikle Latin Amerika’daki gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) ile 

Hindistan ve Türkiye için ithal ikamesi politikalarının devam ettiği ancak Asya’daki 

GOÜ’ler için ihracat teşviki politikalarına geçilen evredir. Tasarımın yavaş yavaş 

endüstriyel aktivitelerle buluştuğu evrede, tasarımın kullanım alanları daha çok 

taklitçilik ve ürün modifikasyonlarıdır. Endüstriyel tasarım alanında okullar ilk 

mezunlarını bu evrede vermişlerdir. 

Gelişme Evresi I, endüstriyel tasarımın kurumsallaştığı ve endüstriyel tasarımcıların 

istihdamının yaygınlaştığı evredir. Endüstriyel tasarım gitgide yerel endüstriler 

tarafından rekabet aracı olarak algılanmaya başlanmıştır. Latin Amerika’daki 

GOÜ’ler, Hindistan ve Türkiye ithal ikamesine dayalı politikalarına devam ederken, 

Asya’daki GOÜ’ler liberal ticaret politikalarına geçmişlerdir. Endüstriyel tasarım bu 

evrede, tasarım ile ilgili diğer yayınlarda özel sayılar veya ekler olarak işlenmiştir. 

Gelişme Evresi II’ye 1980’lerde uluslararası ekonomideki daralma damgasını 

vurmuştur. Özellikle Asya’daki ihracat odaklı firmalar, uluslararası pazarlardaki 

başarı için tasarımın önemini kavramış, bu ülkelerde tasarım bazı devlet 

politikalarına entegre edilmiştir. Hedef pazarlardan tasarım alanında danışmanlık 

hizmetleri alınmaya başlanırken büyük firmalardaki tasarım bölümleri de gelişmiştir 

ve firmalar kendi markaları ile üretime başlamışlardır. Brezilya’daki bazı gelişmeler 

bu evreyi çağrıştırsa da, sadece Tayvan ve Güney Kore gibi Asya’daki GOÜ’ler bu 

evreyi geçmiş veya geçmekte kabul edilebilir. 

Son olarak Olgunluk Evresi’ne geçiş sayılabilecek olan Sıçrama Evresi, henüz 

hiçbir gelişmekte olan ülkenin ulaşamadığı bir evredir. Tasarımın firma düzeyinde 

kurumsal bir strateji olarak yerleştiği bu evrede, devlet politikaları açısından 
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endüstriyel tasarım, ulusal rekabet stratejisinin bir parçası olarak algılanır. Küresel 

stratejileri ve Samsung, Goldstar, Hyundai gibi büyük grupları ile Güney Kore bu 

evre için yeterli olgunluğa erişmiş sayılabilir. 

Her gelişmekte olan ülkenin bu modele birebir uyması beklenemez. Veya her bir 

gelişmekte olan ülkede bu adımlar aynı sıra ile ve doğrusal olarak 

gerçekleşmeyebilir. Evreler düşünülünce, neredeyse hiçbir gelişmekte olan ülke, 

sıçrama evresini geçememiştir (Er, A., 1997). Türkiye’nin de bu perspektifle 

bakılınca bir istisna olmadığını, tasarımının devlet politikalarına yeni yeni katılımı, 

endüstriyel tasarım eğitiminin konu anlamında uzmanlaşamamış olması (örneğin 

araç tasarımı veya ambalaj tasarımı gibi), şirket içi tasarım birimlerinin yeni 

olgunlaşıyor olması nedeniyle, 5. adım olan Gelişme Evresi II’den henüz 6. adıma 

yani Sıçrama evresine geçilmediği söylenebilir. 

Kısaca endüstriyel tasarımın GOÜ’lerdeki gelişimini özetledikten sonra, gerek 

endüstriyel tasarım, gerekse grafik tasarım açısından Türkiye’nin geçirdiği evreleri 

detaylı olarak ele almak ve süreçte rol oynamış önemli dönüm noktalarını tespit 

etmek gerekmektedir. 

1945 - 1960 

İncelenen tarih aralığının başlangıcı olan 1945 – 1960 döneminden hemen önce, II. 

Dünya Savaşı öncesi Türkiye’nin grafik tasarım ile ilgili ürünlerini Devlet 

Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi (1927), Sümerbank (1933), Tekel 

(1931), Kızılay (1935), Türk Hava Kurumu (1935), Çocuk Esirgeme Kurumu vb. 

büyük devlet kuruluşlarının geniş kitlelere çalışmalarını duyurabilmek için 

hazırlattıkları çalışmalarda görmek mümkündür (Maden, 1989 – tarihler kurumların 

web sitelerinden alınmıştır). 

“İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla kapanan bu dönemin kısıtlı olanakları 

bilinçsiz yöneticiler ve niteliksiz çizerler elinde yok oldu” diyen Maden (1989, s.13),  

bu dönemdeki işleri ile İhap Hulusi ve daha sonra Tekel olarak anılacak olan 

İnhisarlar İdaresi için çalışan Atıf Tuna’nın hatırlanması gerektiğini belirtmiştir. 

1940’lı yıllarda Eli Acıman ve arkadaşlarının kurdukları Faal Reklam Ajansı, Koç 

şirketinin tanıtım çalışmalarını yürütmüştür. Bu dönemin kimi Türk grafik 

sanatçılarının aldığı uluslararası başarılar da bulunmaktadır; örneğin Kenan 

Temizan’ın 1951 yılında NATO’nun açtığı uluslararası afiş tasarım yarışmasında 
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aldığı üçüncülük veya Mesut Manioğlu’nun 1946 yılında Birleşmiş Milletler afişi 

için hazırladığı çalışma ile aldığı birincilik ödülü gibi (Url-13). 

Bu dönemdeki endüstriyel tasarım çalışmalarından bahsetmek, endüstrisi henüz 

kurulmaya çalışılan bir Türkiye için mümkün değildir. Tasarım disiplinleri arasında 

en genç disiplin olan endüstriyel tasarımın mesleki ve toplumsal kimliği 1920 –

1930’larda oluşmaya başlamıştır (Asatekin, 1999). 1945 – 1960 dönemi Türkiyesi 

için endüstriyel tasarım alanında, 1928 yılında kurulmuş olan Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisi’nde merkezlenen ve iç mimarların öncülük ettiği mobilya ve iç mekân 

çalışmalarından bahsedilebilir. Güncel üretim yöntemlerinin incelendiği ve denendiği 

çalışmalarda, yurtdışındaki görsel değerlerden esinlenilmekle beraber özgün niteliğe 

sahip mobilya örnekleri de görmek mümkündür (Asatekin, 1999). 

1956 yılında Ankara’da kurulmuş olan ODTÜ’de, endüstri ürünleri tasarımı 

eğitiminin başlatılabilmesi adına Amerika Birleşik Devletleri merkezli 

sonuçlanmamış iki yabancı girişim de bu döneme denk gelmiştir (Er, Korkut ve Er,  

2003). 

1960 - 1980 

Bu dönemde özellikle grafik tasarım alanında gelişmeler göze çarpmaktadır. Maden, 

bugünün grafik olgusunu hazırlayan elverişli koşulların, 1950’lerle başladığını ve 

etkilerinin de 1960’tan sonraki yıllarda görüldüğünü söylemiştir. Aslında sadece 

grafik için değil, genel olarak Türkiye’de tasarımının tohumlarının atılışını da 

özetlemiştir: 

O yıllar, bir tarım ülkesi olmaktan bir sanayi ülkesi olmaya geçebilmek için 
özel girişimciliğin yeğlendiği, uygulamaya konulduğu yıllar: Bu seçim 
doğrultusunda dışa bağımlılık, ünlü Marshall yardımı, Türkiye’yi üretken 
bir pazar olarak ele geçiren Amerika’nın istekleri doğrultusunda hazırlanan 
kalkınma planı, bu plan gereğince tarıma, altyapı tesislerine öncelik tanıyan 
yatırım programları, (…) köylerin (…) yeni yollar aracılığıyla sermaye 
akışına katılması, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, devlet kaynaklarının 
özel kesime aktarılması, taşımacılığın karayollarına kaydırılmasından doğan 
devingenlik, sağlanan tarım kredilerinin yarattığı hızlı makineleşme, ekime 
açılan yeni alanlar nedeniyle artan üretim, tarım vergilerinin hafiflemesi 
yüzünden lüks tüketime kayan büyük gelirler… (1999, s. 75) 

Maden’e göre tüm bu üretimdeki çeşitlenme ve çeşitlenme ile paralel olarak artan 

tüketim istekleri, pazarlama gereksinimini de doğurmuştur. Bir yandan reklâmcılık 

gelişmiş, diğer yandan da etiket, ambalaj gibi tanıtıma yönelik unsurların ihtiyacı 
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ortaya çıkmıştır. Bunlara paralel olarak ofset tekniğiyle çalışan basımevlerinin, 

gelişimi de yine bu dönemde olmuştur. Tanıtım alanında çalışacak insan gücünü 

karşılamak adına hem yeni okullar açılmış hem de okullardaki eğitimin kapsamı 

değişiklik göstermiştir. Bu doğrultuda 1956 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki 

Afiş Atölyesi, Grafik Bölümü olarak tanımlanmış (Kültür ve Turizm Bakanlığı web 

sitesi, 2009), 1957’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu (DTGSO), 1968’de 

Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu (UESYO), 1969’da İstanbul Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi (İDGSA) kurulmuştur.  

Asatekin, endüstriyel tasarımı rekabetin ve pazar payı arttırmanın bir aracı olarak 

tanımlamıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet Türkiyesi’nde korunan ve kendi içinde bile 

rekabet etmesi gerekmeyen, “ne yapsa satan” bir ortamda endüstriyel tasarımın 

gelişmemiş olmasını doğal karşılamıştır (1999, s.137). Er ve Er (2004) ise 

endüstriyel tasarımın uzunca bir süre toplumun üst gelir gruplarına hitap eden lüks 

tüketim ürünlerine özgü bir unsur olarak değerlendirildiğini, ancak rekabet açısından 

stratejik bir faktör olarak anlaşılmadığını belirtmiştir. 

1960 - 1980 döneminin başı, özellikle mobilya alanında, atölye bazlı da olsa seri 

üretim ve pazarlama aktivitelerinin görülmeye başlandığı dönemlerdir. Her ne kadar 

İstanbul’un belirli bir kesimi ile sınırlı kalsa da, “İstanbul’daki bu çalışmalar sonucu 

toplumun yeni ve özgün biçimsel değerlere açılmaya başlaması dikkate değer” 

(Asatekin, 1999, s.139). 

1960 - 1980 dönemi, Türkiye için tasarım açısından yeni açılımların ve kimi ilklerin 

yaşandığı yıllardır. Asatekin, 1970’lerde, hem endüstride, hem akademik ortamda 

hem de mesleki yapılanmada endüstriyel tasarımın daha geniş kapsamıyla 

görüldüğünü belirtmiştir. 1972’de ODTÜ’de “Endüstri Tasarımı Dünyası” başlıklı 

bir sergi açılmış, ilk endüstri ürünleri tasarımı yarışması da bu dönemde 

düzenlenmiştir (Eczacıbaşı/Vitra grubunun, Or-An yapı grubu ile ortak olarak 

düzenlediği Seramik Sağlık Gereçleri Yarışması - 1999). 1970’lerde ODTÜ’de 

Mimarlık Bölümü’nde Endüstriyel Tasarım seçmeli ders olarak verilmiştir (Er, 

Korkut ve Er, 2003). 1973 yılında ise İDGSA Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü İç 

Mimarlık Kürsüsü, İç Mimarlık ve Endüstri Tasarımı Kürsüsü olarak değişmiş, bu 

bölümün öğrenci çalışmaları 1976 yılında ulusal düzeyde sergilenmiştir (Er ve 

Korkut, 1998). 
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Koç Grubu içerisindeki Arçelik’in ürettim yaptığı beyaz eşya alanında endüstriyel 

tasarıma eğilmesi, bu dönemde sanayide gerçekleşen endüstri ürünleri tasarımı 

aktivitelerine örnek olarak verilebilir (Asatekin, 1999). Ancak gerek üretici ve ürün 

sayısının düşük olduğu, gerekse alım gücünün sınırlı olduğu kapalı ekonomi 

şartlarında, bir iki öncü sanayi kuruluşunda gözlemlenen tasarım aktiviteleri, tasarım 

ve rekabeti özendirici rekabet koşullarının oluşmaması nedeniyle sınırlı kalmıştır (Er 

ve Er, 2004). 

1960'larda grafik tasarım alanında yayımcılık çalışmalarının hız kazanması ve kitap 

yayımının artmasıyla, kitap ve dergi kapağı çiziminde de büyük gelişme 

görülmüştür. Ayrıca ekonomik alandaki gelişmelerin etkisiyle afiş, ilan, pano ile 

gazete ve dergilerdeki reklâmlarda artma ve nitelik değişmesi olmuştur. 1970'lerde 

ise televizyon yayınlarının başlamasıyla reklâma yönelik çalışmalarda grafik sanatlar 

iyice ağırlık kazanmıştır. Hızlı kentleşmenin sonucu olarak kent içi reklâm ve tanıtım 

konusunda yeni yollara başvurulmuş ve reklâm panoları grafik sanatlar için yeni bir 

uğraş alanı olmuştur. Bu yıllar aynı zamanda “grafik sanatı” aşamasından “grafik 

tasarımı” aşamasına geçişin başladığı yılar olarak tanımlanmaktadır (Karamustafa, 

1999, s. 84). 

1980 - 1995 

1980 - 1995 dönemi, hem grafik tasarım hem de endüstriyel tasarım alanında 

örgütlenmelerin görüldüğü dönemdir. 1970’lerden sonra sivil toplum örgütleri, 

toplumsal yaşamda yerlerini almaya başlamışlardır (Kültür ve Turizm Bakanlığı web 

sitesi, 2009). Gerek grafik tasarım alanında, gerekse endüstriyel tasarım alanında 

meslek örgütlerinin kuruluşu, on yıl arayla da olsa paralellikler göstermiştir. 1968 

yılında kurulan Türkiye Grafik Sanatçıları Derneği, birkaç yıl sonra kapanmıştır 

(Maden, 1989). 1978 yılında ise halen aktivitelerine devam eden Grafikerler Meslek 

Kuruluşu (GMK) İstanbul’da kurulmuştur. Aynı yıl Endüstri Tasarımı Derneği’nin 

kuruluşu açısından önem taşımaktadır ancak Endüstri Tasarım Derneği de Türkiye 

Grafik Sanatçıları Derneği gibi kapanmış (1984) ve Grafikerler Meslek 

Kuruluşu’nun kuruluşundan on yıl sonra Ankara’da 1988’de Endüstriyel 

Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) kurulmuştur. GMK, kuruluşunun hemen 

ardından 1981 yılından itibaren Grafik Ürünler Sergisi düzenlemeye başlamıştır. 
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1970’lerden sonra çoğalan reklâm ajansları ile beraber grafik tasarımı hizmetleri 

kurumsallaşmaya başlamış ve bireysel aktiviteden ekip çalışmasına geçiş yaşanmıştır 

(Url-21). 1980’li yılların başlarında Türk grafik tasarımcıları, hizmet verdikleri 

kurumlardaki gelişme ve büyüme ile birlikte kurumsal kimlik, görsel kimlik, kurum 

imajı, kurumsal literatür gibi kavramlarla tanışmışlardır. Grafik tasarım alanına giren 

yeni bir konu da ofset baskı tekniklerinin gelişimi ile gazete ve dergiler olmuştur. 

1982 yılında ilk kez Cumhuriyet gazetesi ofset baskı tekniğine geçerken görsel 

kimliğini bir grafik tasarımcı olan Bülent Erkmen yapmıştır. (Karamustafa, 1999). 

Dönemin ilk yıllarında endüstriyel tasarım alanında bazı çalışmalar büyük firmaların 

kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1975’de kurulmuş olan Koç Ar-Ge, dönemin 

endüstriyel tasarım alanındaki öncü projelerine ev sahipliği yapmıştır. Özgün 

tasarımı İngiltere’de yapılmış olan Anadol otomobilinin çeşitli tasarım / model 

modifikasyonları, daha özgün bir çalışma olan Çağdaş modeli, Böcek aracı, Panter 

bisikleti bu dönemde geliştirilmiş ve üretilmiş endüstriyel tasarım ürünleridir 

(Asatekin, 1999). 1980’lerden sonra ise ihracatla tanışan birçok firma, özellikle de 

yurtdışı pazarlarla ilişkisi yoğun tekstil, elektronik gibi firmalarda tasarımın katma 

değer yaratmadaki önemini kavranmaya başlamıştır (Er ve Er, 2004). 

1980’lerin başındaki yasal düzenlemelerle Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 

Okulu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne, İstanbul Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisi ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne dönüşmüştür. 

1980’lerde Hacettepe, Bilkent, Dokuz Eylül, Anadolu Üniversitesi gibi farklı 

okullarda grafik tasarım bölümlerinin açıldığını görmek mümkündür (Karamustafa, 

1999). Endüstriyel tasarım alanında bu döneme denk gelen eğitim alanındaki önemli 

bir gelişme ise 1979’da ODTÜ’de Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde lisans 

programının açılmasıdır. 1982 yılında ise Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri 

Ürünleri Tasarımı Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programı açılmıştır (Er, 

A. ve Korkut, 1998). 

Gelişen ekonomi ve üretim ile beraber endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde de 

artış olmuş, Mimar Sinan, Marmara ve İstanbul Teknik Üniversiteleri’nde Endüstri 

Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalları kurulmuş,  endüstri ürünleri tasarımı alanında 

lisans veya yüksek lisans eğitimi başlamıştır. Grafik tasarım alanında ise Ankara’da 

Gazi, Bursa’da Uludağ, Erzurum’da Atatürk, Malatya’da İnönü, Adana’da Çukurova, 

Samsun’da Ondokuz Mayıs üniversiteleri gibi farklı yerlerdeki birçok kurumun 
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eğitim fakültelerinin resim-iş bölümlerinde grafik programları açılmıştır 

(Karamustafa, 1999). 

Daha önceleri ağırlıkla reklâm ajanslarının grafik bölümlerinde çalışan grafik 

tasarımcılar, 1980’lerde yavaş yavaş serbest çalışmaya veya sadece tasarım işi yapan 

şirketler kurmaya başlamışlardır. Bunun nedenleri arasında medyanın gelişerek 

çeşitlenmesi ile beraber reklâm ajansları için tasarım yükünün artması ve reklâm dışı 

iletişim tasarımı hizmetlerine duyulan ihtiyacın çoğalmasıdır (Karamustafa, 1999). 

Endüstri ürünleri tasarımı eğitimi kapsamında ambalaj tasarımının ele alınış biçimi 

de zamanla değişiklik göstermiştir. Örneğin 1982 yılında ODTÜ’de portatif ütü 

tasarımı üzerine bir stüdyo projesinde öğrencilerden ütünün kendisi ile beraber 

ambalajı ve kullanma kılavuzunu da tasarlamaları istenmiştir. 1993 yılında ODTÜ’de 

tamamen ambalaj tasarımı odaklı bir proje verilmiştir. Yurt dışındaki özel gıda 

ürünleri satan dükkanlar ve freeshoplarda satılmak üzere, geleneksel Türk yiyecek ve 

içecekleri için ambalaj tasarımını içeren iki haftalık proje, üçüncü sınıf stüdyosunda 

Gülay Hasdoğan, Çiğdem Erbuğ ve John Payne tarafından yürütülmüştür. Bu 

projenin özeti Ek 3’de görülebilir. Bu projeden bir yıl sonra, Fransız Ambalaj 

Konseyi tarafından düzenlenen Pari Embalage 1994 uluslararası ambalaj tasarım 

yarışmasında, ODTÜ EÜTB 3. sınıf öğrencisi N. Eden Ünlüata, katılan 200 proje 

arasından ilk 10’a girerek finalist olmuştur (Hasdoğan, 2008). 

Endüstrinin giderek dışa açılma eğilimleri, oluşan rekabet koşulları ve iç üretimin 

yapılanması gibi değişimler, endüstriyel tasarım alanında endüstri güdümlü bir 

gelişmenin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Böylece birçok kuruluşta endüstri 

ürünleri tasarımcıları istihdam edilmeye başlanmış ve serbest tasarım bürolarının ilk 

örnekleri görülür olmuştur. Bu dönemde Türk endüstrisinin özgün tasarım ürünlerine 

daha fazla yer vermeye başlamasına karşın, bu ürünlerin tamamının Türk tasarımcılar 

tarafından tasarlandığı anlamına gelmemektedir. Bu dönemde endüstri, tasarım 

ihtiyacı için yabancı tasarım ofislerine de yönelmeye başlamıştır: “Türk endüstrisi 

nihayet özgün tasarımın değerini kavramış, ancak anlaşılan bu kez o denli değerli 

bulmuştur ki (tümü değilse de ihmal edilemeyecek bir bölümü) onu Türk 

tasarımcılarının yeteneklerine emanet etmekte çekimser davran[mıştır]” (Asatekin, 

1999). 
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1990’larda tasarım alanındaki her iki meslek örgütü de çalışmalarını arttırmışlardır. 

1991’de GMK örgütsel düzeyde yurt dışı ilişkilere başlamış ve 1993 yılında Grafik 

Tasarım Dernekleri Uluslararası Konseyi’ne (ICOGRADA) kabul edilmiştir 

(Karamustafa, 1999). 1994 yılı içerisinde, Türk endüstriyel tasarım tarihi açısından 

önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilecek “Designers’ Odyssey: Türk 

Tasarımcısının Serüveni” sergisi ETMK tarafından İstanbul’da düzenlenmiştir. Sergi 

kapsamında verilen kavramsal proje ödüllerinde ODTÜ EÜTB 2. sınıf öğrencisi 

Tolgahan Dönmez, Life isimli soyulmuş sarımsak ambalajı tasarımı ile ödül almıştır 

(Hasdoğan, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 : ETMK tarafından düzenlenen “Designers’ Odyssey: Türk Tasarımcısının 
Serüveni” sergisi kapsamında Kavramsal Tasarım Ödülü’nü kazanan 
soyulmuş sarımsak ambalajı tasarımı. Tasarımcı: Tolgahan Dönmez. 

 

1995 - 2010 

1995 - 2010 döneminde gerek grafik tasarım gerekse endüstriyel tasarım alanında 

hizmet veren üniversitelerin sayısında artış gözlenmiştir. Bu dönemde aynı zamanda 

devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerinde de (Yeditepe Üniversitesi, 

Bilgi Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi gibi) grafik ve endüstriyel tasarım ile ilgili 

bölümler açılmıştır. 
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Endüstri ürünleri tasarımı eğitimine pazarlama, semantik gibi ambalaj ile yakından 

ilişkili konular bu dönemde dahil edilmiş ve ambalaj tasarımının projenin 

merkezinde olduğu konular stüdyolarda işlenmeye başlamıştır. Örneğin 1998 yılında 

2. sınıf stüdyosunda verilen projelerden biri bir parfüm markası yaratmak ve bu 

marka için logo, parfüm şişesi ve kutusu tasarlamak olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2 : 1998 yılında ODTÜ EÜTB 2. sınıf stüdyosunda verilen bir tasarım 
projesi: Bir parfüm markası için isim ve slogan bulunması, daha sonra bu 
markaya parfüm şişesi ve kutusu tasarımı. Tasarımcı: Orhan Irmak. 

 

Benzer bir proje, İTÜ EÜTB’de 2003 yılında verilmiş, 2. sınıf  öğrencileri ile 

geleneksel Türk gıda ürünlerinin pazarlanmasına yönelik, son tüketiciye hitap eden 

ambalaj tasarımları üzerine 14 haftalık geniş kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışma kapsamında, ambalajların depolama, saklama ve satışa sunulmasına yönelik 

sergileme unsurları da projeye dahil edilmiştir. Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin 

desteklediği proje, ambalaj sanayi alanında bilgi ve deneyim sahibi endüstri ürünleri 

tasarımcıları yetiştirilmesini hedeflemiştir (Er, Ö. ve Çelik, 2003). 

2000’li yıllarla beraber serbest olarak daha fazla projeye imza atan grafik 

tasarımcılar ve endüstri ürünleri tasarımcıları, yurt dışındaki yarışmalarda çeşitli 

ödüller almaya başlamıştır. Ancak Karamustafa (1999), Türk grafik tasarımcıların 

uluslararası çabalarının, Türkiye için ürettikleri işlerin sergi ve yayınlarda yer 

almasıyla sınırlı kaldığını belirtiyor. Endüstri ürünleri tasarımı alanında ise Er, A. 
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(2002), yurtdışında çalışan Ayşe Birsel, Murat Günak ve Defne Koz gibi Türk 

kökenli tasarımcıların başarılı tasarımları ile görsel medyada geniş şekilde yer 

bulmasını, Türk endüstrisinin tasarımı dikkate almasına yardımcı olduğunu 

belirtiyor. 15 - 20 sene önce mevcut olmayan bu tarz örnekler, Er, A. (2002)’a göre 

genç tasarımcılar için de rol modeller oluşturmaktadır. 

Bu dönem, bugünkü tanımı ile endüstriyel tasarımın endüstri tarafından tanınmaya 

başladığı, hatta az sayıda da olsa büyük ölçekli firma tarafından endüstriyel tasarımın 

bir rekabet unsuru olarak değerlendirmeye başladığı dönemdir. Beyaz eşya, seramik 

vitrifiye, elektronik, mobilya gibi bazı sektörlerdeki büyük firmalar, ilk defa endüstri 

ürünleri tasarımına ciddi anlamda yatırım yapmaya başlamıştır (Er ve Er, 2004). 

2003 yılında “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının 

Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ” ile hukuki alt yapısı oluşturulan ve 2004 yılında “10 

yılda 10 dünya markası” yaratmak hedefi ile hayata geçen Turquality ulusal 

markalaşma programı, kapsamında bulunan tasarım hizmetlerinin desteklenmesi 

nedeniyle (Url-22), dolaylı da olsa tasarımın devlet tarafından desteklenmesi olarak 

yorumlanabilir. 

Devlet tarafından yapılan dolaylı desteklere bir örnek de 2008 yılında ETMK, 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından 

düzenlenmiş olan Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’dir. Bir Turquality 

etkinliği olarak düzenlenen ödül sisteminde endüstriyel tasarım alanında 12 farklı 

kategoride ödüller verilmiştir. Bu 12 kategoriden birisi de ambalaj tasarımıdır (Url-

23). Ödül sisteminin 2010 yılında tekrar etmesi planlanmıştır. 

Son olarak genel anlamda Türk tasarımı adına gerçekleşen önemli bir adım olarak 

Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin kurulması gösterilebilir. 3 Eylül 2009’da Türk 

Tasarım Danışma Konseyi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe konulmuş ve 23 Ekim 2009 tarihinde Konsey, Sanayi ve 

Ticaret Bakanı’nın katılımı ile ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Devlet düzeyinde 

tasarıma ilişkin politika geliştirmek, Türkiye’nin uluslararası alanda rekabet gücünün 

artırılması ve tasarımcı ve sanayici işbirliğinin sağlanması gibi hedeflerle kurulan  

Konsey, Sanayi ve Ticaret Bakanının başkanlığında, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve 

Turizm ve Milli Eğitim Bakanlıklarının Müsteşarları, DPT, Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarları, YÖK tarafından belirlenen bir üniversite öğretim üyesi, TÜBİTAK, 
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TPE, KOSGEB,TOBB, TESK, TİM, TÜSİAD, TMMOB, ETMK, GMK (Grafikerler 

Meslek Kuruluşu) ve MTD (Moda Tasarımcıları Derneği) başkanlarından oluşmuştur 

(Hasdoğan, 2009).  

3.5 Değerlendirme 

1945 yılından günümüze kadar geçen süreçte Türkiye’de yaşanan çok çeşitli 

gelişmeler, hızlı tüketim ürünleri alanında tüketimin ve üretimin artmasına, bu 

eksende ambalajlı ürünlerin yaygınlaşmasına ve daha sonra ambalaj tasarımının 

gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak etki etmiş olabilir. Bu bölümde, genel 

hatları ile etkisi olduğu düşünülen bu gelişmelerin bir değerlendirmesi yer 

almaktadır. 

Öncelikle 1945 – 1960 dönemi Türkiye için yapılan kara yolları yatırımıyla ülkenin 

birbirine bağlandığı ve tarıma dayalı sanayileşme politikalarının uygulandığı 

yıllardır. Nüfusun o dönem çoğunluğunu oluşturan kırsal kesimin alım gücünün 

artması, iç pazarın genişlemesini de beraberinde getirmiştir. Bu dönemde kentlere 

doğru göçler başlamış ve lüks tüketim ürünlerine olan ilgi artmıştır. Henüz 

marketlerin olmadığı bu dönemde, alışverişler bakkal, kasap, manav benzeri 

geleneksel kanallardan yapılmaktadır. Grafik tasarımın grafik sanat olarak 

adlandırıldığı ve kimi devlet kuruluşlarının kurumsal kimlik çalışmalarının 

gerçekleştirildiği bu dönemde endüstriyel tasarım adına herhangi bir eğitim veya 

uygulamaya rastlanmazken, ambalaj tasarımı adına çalışmalar yine Tekel gibi devlet 

kurumlarının ürünleri ile sınırlıdır. 

1960 – 1980 döneminde izlenen planlı ekonomi ve ithal ikameci sanayileşme, 

dışarıdan mal alımını zorlaştırırken bu malların yurt içinde üretimine öncelik 

vermiştir. Yerli sanayinin ve özel sektörün temelinin atıldığı bu dönemde, sanayi 

sektörünün ekonominin sürükleyicisi olması benimsenmiştir. Ancak aşırı korunan 

yerli sanayide verimlilik artışı sağlanamamış ve dış dünya ile rekabet gücü elde 

edilememiştir. Yine de düşük yatırım maliyeti gerektiren alanlarda gelişmeler 

görülmüştür. Sanayi ile beraber üretimde ve tüketim isteklerindeki çeşitlenme, 

pazarlama gereksinimini doğurmuş ve böylece ambalaj gibi tanıtıma yönelik 

unsurlara ihtiyaç başlamıştır. Yine bu dönemde grafik sanatı, grafik tasarımı olarak 

anılmaya başlamıştır. Ancak dönemin rekabet gerektirmeyen ve dışarıya karşı 

korunmuş piyasa koşulları, gerek grafik gerekse endüstriyel tasarım alanlarında 
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nitelikli bir gelişim sağlamamıştır. Kırsal kesimden kentlere yerleşen kitlelerin kent 

yaşamı ile entegrasyonu sağlanamamış ve bu durum gecekondulaşmanın ve arabesk 

kültürün oluşmasına neden olmuştur. Büyük şehirlerde önce belediyeler ve kamu 

iktisadi teşekkülleri ile kurulan ilk marketlerin ardından, özel sektör de 

perakendeciliğe adım atmıştır. Anadolu’daki diğer şehirlerde de bakkallardan 

marketlere geçiş süreci bu dönemde başlamıştır. 

Ekonomi politikalarında radikal bir değişimin yaşandığı 1980 – 1995 döneminde, 

ithal ikamesi yerine ihracat hamlesi ile dışa açık büyüme hedeflenmiştir. Sanayinin 

ve ihracatın geliştiği dönemde, özellikle İran – Irak savaşı, bölgeyi Türkiye açısından 

önemli bir pazar haline getirmiştir. Ancak sanayide ürün kalitesini arttırmaya ve yeni 

tasarımlara yönelik gelişmelerin olmaması nedeniyle, Türkiye açısından dış pazarda 

rekabet yüksek kaliteli ürünlerle değil, ucuz iş gücü ve emek yoğun alt sektörler ile 

sağlanmıştır. Orta direk tanımının çıktığı bu dönemde, ithalat kısıtlamalarının da 

kalkmasıyla yurt dışından bir çok tüketim malı market raflarını doldurmuş, lüks ve 

modern yaşama duyulan ilgi toplumun geneline hakim olmuştur. Uluslar arası 

perakendecilik firmaları Türkiye’ye gelmeye başlamış ve yerli holdinglerin de 

perakendecilik alanına yatırım yapmasıyla alışveriş alışkanlıklarında yaygın bir 

değişim başlamıştır. Küçük ölçekli yerel toptancı ve marketler de yine bu dönemde  

süpermarket zincirlerine dönüşmüştür. 1980’den sonra tasarım alanında eğitim 

yaygınlaşmış, serbest çalışan veya tasarıma odaklanmış ofisler görülmeye 

başlanmıştır. 1978 yılında Grafikerler Meslek Kuruluşu ve 1988 yılında Endüstriyel 

tasarımcılar Meslek Kuruluşu kurularak bu alandaki mesleki örgütlenmenin ilk 

adımları atılmıştır. Bununla beraber yabancı tasarımcılar ve tasarım ofisleri de 

gelişen sanayinin ilgisini çekmeye başlamıştır. 

1995 – 2010 döneminin başlangıcı olan Gümrük Birliği Anlaşması, Türk firmaları 

açısından rekabetçi koşulların oluşumunu sağlamıştır. Uluslararası firmalar 

Türkiye’deki etkinliğini arttırmış ve iç piyasada güçlü bir çok yerli firmayı satın 

almıştır. Ekonomi politikalarında özel sektör faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve 

doğrudan yabancı yatırımın teşviki öne çıkmıştır. Perakendeciliğin çeşitlendiği ve 

yaygınlaştığı dönemde, Türk tüketicisi süpermarketlerin ardından hipermarketlere 

tanışmış, yeni alışveriş alışkanlıklarında ve hatta yaşam biçimlerinde hızla 

yaygınlaşan alışveriş merkezleri büyük önem kazanmıştır. Endüstriyel ve grafik 

tasarım alanında eğitim, sayıları artan vakıf üniversiteleri ile birlikte yaygınlaşmıştır. 
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Bağımsız tasarım ofislerinin ve yurt dışındaki tasarım ofislerinin Türkiye şubelerinin 

açıldığı dönemde, firmaların gerek endüstriyel tasarıma gerekse grafik tasarıma 

gösterdikleri ilgi ve atfettikleri önem artmış ve tasarım, bir rekabet unsuru olarak 

görülmeye başlanmıştır. Tasarıma devlet desteğinin sağlanması ve tasarım alanında 

bir politika belirlenmesi amacıyla Türk Tasarım Danışma Konseyi 2009 yılında 

kurulmuştur. 
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4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ  

Bir önceki bölümde Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişimindeki etkenler 1945’den 

günümüze tarihsel bir perspektif ile ortaya konulmuştur. Bu bölüm ise öncelikle 

araştırmanın amaçlarını açıklamaktadır. Daha sonra araştırma yönteminin 

detaylandırıldığı bölümde, son olarak araştırma kapsamında incelenen firma ve 

markaların seçimi ve ne şekilde ele alındığı ortaya konulmuştur.   

4.1 Araştırmanın Amaçları 

Tez kapsamındaki araştırmanın amaçları şu şekildedir: 

1 - Türkiye’de, 1945’den günümüze sosyoekonomik değişimler, perakendecilik ve 

tasarım alanındaki gelişmeler ile ambalaj tasarımının gelişimi arasındaki ilişkileri 

ortaya koymak, 

2 - Türk firmalarında ambalaj tasarımının kullanımının 1945’den günümüze nasıl 

geliştiğini anlamak, 

3 -  Türkiye’de ambalaj tasarımının bugün ne şekilde ele alındığını irdelemek, 

4 - Hızlı tüketim ürünleri alanında ambalaj tasarımının önemine ve Türkiye özelinde 

gelişme dinamiklerine dair literatüre katkı sağlamak.  

4.2 Araştırmada Kullanılan Yöntemlerin Seçimi  

Araştırma yöntemlerinin seçimi, Turner (1993)’in de bahsettiği şekilde araştırılan 

bilgi, bu bilgiyi sağlayacak kişiler ve kaynaklar arasında kurulacak dengeye bağlıdır 

(Er,Ö., 1995’den alınmıştır). 

Çalışma için öncelikle literatüre dayalı ve keşif amaçlı bir ön araştırma (exploratory 

research) gerekmiştir. 1945’den günümüze Türkiye’deki gelişmelere odaklanan bu 

ön araştırma, konu ve kapsam itibariyle genel araştırma sınıflandırmaları arasında 

test etme (testing-out research) veya problem çözme (problem solving research)’den 

çok keşif amaçlı (exploratory research) araştırmalara daha yakın durmaktadır 

(Phillips ve Pugh, 1992). Keşif amaçlı araştırmalar, kalitatif araştırma metodunun 

önemli bir parçası olarak, özellikle karmaşık konuların anlaşılmasında ve tek yönlü 
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kantitatif araştırmaların ölçeğinde izahı mümkün olmayan ilişkilerin kurgulanması ve 

bütünsel bir bakış açısı getirmesi gerektiğinde tercih edilmektedir. Ayrıca literatürde 

üzerinde fazla çalışma yapılmamış alanlar ile ilgili derinlemesine bilgi toplamak için 

keşif amaçlı araştırmalar tercih edilmektedir (Krathwohl, 1998). Benzer şekilde 

araştırma probleminin daha net bir şekilde ortaya konulması ve araştırma için 

alternatif yönelimlerin belirlenmesi, keşif amaçlı araştırmaların amaçları arasında 

gösterilmektedir (Green ve Tull, 1970). 

Araştırma kapsamındaki ve bir önceki bölümde detaylandırılmış olan tarihsel 

literatür araştırmasının temel amacı 1945’den günümüze kadar geçen süre zarfında 

Türkiye’deki gelişmeleri incelemek ve örnek olay çalışmalara dayanan ana  araştırma 

safhalarında daha detayına inmek üzere nelerin ambalaj tasarımının gelişimini 

etkilemiş olabileceğini görebilmektir. Bu nedenle ön araştırma, keşif amacı kadar 

geçmişi aydınlatma hedefinden ötürü tarihsel araştırma (historical research) yapısına 

sahiptir. Tarihsel araştırmalar, tarihte araştırmanın perspektifiyle henüz 

aydınlatılmamış bölümler üzerine ışık tutmak amacını taşır (Krathwohl, 1998). 

Tarihsel araştırmaların, hizmet ettiği disiplin için faydası, o alanda çalışan 

akademisyenlerin ve genel anlamda toplumun, ilgili alanın kaynağı ve zaman 

içindeki değişimi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamasıdır (Savitt, 1980). 

Dolayısıyla Türkiye’de ambalaj tasarımı alanında tarihsel bir araştırmanın, bu alanın 

derinlemesine aydınlatılmasına faydası olacağı düşünülmüştür. 

Tarihsel araştırma, kendi başına bir araştırma yöntemi değildir ve araştırdığı alan ve 

araştırma konusuna uygun olacak şekilde farklı araştırma yöntemleri içerebilir 

(Krathwohl, 1998; Savitt, 1980). Dolayısıyla tez kapsamında seçilen araştırma 

yönteminin ilk bölümü, keşif amaçlı bir literatür araştırmasıdır ve tarihsel bir 

perspektif ile 1945’den günümüze geçen dönemi, ambalaj tasarımına gelişimine etki 

etme potansiyeline sahip olayları ve gelişmeleri ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu 

bölüm aynı zamanda araştırmacının geçen zaman dilimine dair derinlemesine bilgi 

edinmesini de sağlamıştır. 

Literatür araştırması ile elde edilen bulguların ve ambalaj tasarımının gelişiminde 

etkili olan faktörlerin somut olaylarla örneklenebilmesi için örnek olay çalışması 

yöntemi ana araştırma yöntemi olarak kullanılmıştır. Örnek olay çalışmaları ile elde 

edilecek verilerin, tarihsel olayların ambalaj tasarımına etkilerini örnekler üzerinden 
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gözlemleme imkanı sağlayacağı ve böylece araştırmaya somut bir çerçeve 

kazandıracağı düşünülmüştür.  

Örnek olay çalışmaları, tarihsel açıdan medikal ve hukuki araştırmalarda, tek bir kişi, 

durum ya da problemin detaylı bir şekilde araştırılmasıyla daha genel bir problemin 

aydınlatılmasına dayanmaktadır (Krathwohl, 1998). Geleneksel perspektifle uzun bir 

süre örnek olay çalışmalarının, daha geniş bir popülasyona yönelik genellenebilir 

bilgi sağlayamayacağı ve test edilemeyeceği için tek başına bilimsel bir yöntem 

olmadığı savunulmuş, dolayısıyla sadece test edilebilir araştırmalar öncesinde ve 

hipotez geliştirme amaçlı olarak kullanılabileceği dile getirilmiştir (Flyvbjerg, 2006). 

Bugün ise örnek olay çalışması yöntemi, sosyal araştırmalarda oldukça yoğun olarak 

kullanılmakta ve son dönemlerde kendi başına bilimsel bir araştırma yöntemi olarak 

kabul görmektedir (Krathwohl, 1998; Langrish, 1993; Stake, 1995; Svengren, 1993; 

Yin, 2009). Özenli hazırlanmış örnek olay çalışmaları, farklı bilgi kaynaklarının bir 

arada kullanılmasına olanak veren ve araştırmacının incelediği olaya dair çok yönlü 

bilgi edinmesini sağlayan bir araştırma yöntemi olarak görülmektedir (Baxter ve 

Jack, 2008). Ayrıca örnek olay çalışmaları, sosyal gerçeklerin karışıklığını ve 

güçlüğünü anlamada, gerçek yapısıyla güçlü ve hayatın kendinden verilerle hareket 

etmesi nedeniyle tercih edilmektedir ve bu yönüyle bir örnek hakkında detaylı bilgi 

verebileceği veya örnek olayların geneli yansıtabileceği savunulmaktadır (Köklü, 

1994). 

Örnek olay çalışmaları, sosyal bilimler alanındaki doktora çalışmaları için de birçok 

açıdan önemli bir araştırma yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Doktora 

çalışmalarının orijinal bir sonuç getirmesi beklenir ve bu sonuç başkalarının 

araştırma sonuçları üzerine kurulur. Bu sonuçları irdelemesi bakımından örnek olay 

çalışmalarının güçlü yanı şu üç özelliğinden gelmektedir:  

Örnek olay çalışmaları ile; 

a. Daha önceden bilinen bir konu detaylandırılabilinir, 

b. Daha önceden bilinmeyen bir olay keşfedilebilinir, 

c. Bilinen bir düşünce veya kavramın yanlış olduğu gösterilebilinir (Langrish, 

1993). 
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Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişimi alanında yeterli araştırma henüz yapılmadığı 

için, örnek olay çalışması metodu ile bu alanın somut bulgular üzerinden 

aydınlatılması hedeflenmiştir. Bu noktada, örnek olay çalışmalarının özellikle az 

araştırılmış yani yeterli akademik kaynağın ve teorik çerçevenin oluşturulmadığı 

alanlarda önemli oluşu (Freeze, 1992), araştırma konusu için seçilen yöntemin 

doğruluğuna işaret etmektedir.  

Yin (2009)’e göre bir araştırma metodu olarak örnek olay çalışmasının özellikle  

1 – “Nasıl?” ve “Neden?” sorularının cevabı arandığında,  

2 – Araştırmacının incelenen konu üzerinde fazla kontrol sahibi olamadığı 

durumlarda ve,  

3 – Odağın gerçek yaşam ile bağlantısı olan, güncel bir konu üzerinde olduğu 

durumlarda tercih edilir. 

Yin’in çizdiği çerçeveden bakacak olursak: 

1 – Tez kapsamında, geçmişte ve bugün firmaların neden ambalaj tasarımına 

yöneldiği temel olarak incelenen konudur. Bunu nasıl yaptıkları da yine örnek olay 

çalışmaları sonucunda aydınlatılması hedeflenen unsurlardandır. Yani Yin’in (2009) 

öngördüğü gibi “Neden?” ve “Nasıl?” soruları ile tez için seçilen konu 

detaylandırılmaya çalışılmaktadır. 

2 – Geçmişe dönük olarak 1945’den günümüze kadar geçen 65 yıllık bir dönemi 

inceleyen araştırmacı, bu sürenin 1945’den itibaren büyük bir bölümüne tanık 

olamamıştır. Bu nedenle araştırılan dönemin son beş yılı dışında araştırmacı, olaylar 

üzerinde kontrol sahibi değildir. 

3 –  Ambalaj tasarımı, gelişen ekonomi ve değişen yaşam şekilleri ile beraber günlük 

yaşamın giderek daha fazla içinden bir parçası olmaktadır. Bu alandaki gelişmeler, 

ikinci ve üçüncü bölümlerde detaylıca ele alınmıştır. Dolayısıyla araştırılan konu 

güncel ve gerçek yaşamın içinden bir konudur. Benzer şekilde örnek olay 

çalışmalarında irdelenen firmalar halen aktif olarak var olan firmalardır.  

4.3 Örnek Olay Çalışmaları 

Ambalaj tasarımının gelişimine etkisi olduğu düşünülen alanların sadece literatür 

kanalı ile ve tarihsel bir araştırma çerçevesinde incelenmesi, Türkiye’de ambalaj 
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tasarımının gelişim dinamiklerini ortaya koymak adına yeterli görülmemiştir. Bunun 

nedeni, bu kaynakların dolaylı bilgiler içeriyor oluşu ve doğrudan ambalaj tasarımına 

etkilerinin henüz incelenmemiş oluşudur. Bu nedenle çalışmanın arka planını 

oluşturan literatüre dayalı tarihsel araştırma ile elde edilen verilerin ve ambalaj 

tasarımının gelişimine etki ettiği düşünülen faktörlerin örneklendirilebilmesi için, 

ambalaj tasarımını yoğun olarak kullanan firmalar ile örnek olay çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

Özellikle “Nasıl?” ve “Neden?” sorularının cevapları arandığında (Yin, 2009) ve 

sosyal gerçeklerin karışıklığını ve güçlüğünü anlamada (Köklü, 1994) kullanılan 

örnek olay çalışması yöntemi, bu tez kapsamında özellikle tercih edilmiş ve ambalaj 

tasarımının gelişimini etkileyen dinamikler, literatüre dayalı tarihsel araştırma 

paralelinde örnek olaylar üzerinden de anlaşılmaya çalışılmıştır. Başka bir deyişle, 

literatür araştırmasında elde edilen bulguların firmalar özelinde yansımalarının olup 

olmadığı incelenmiş ve bu şekilde araştırmanın iç tutarlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. 

Örnek olay çalışmasının amaçları şu şekildedir: 

1 – Türkiye’de 1945’den günümüze geçen süreç içerisinde yaşanan gelişmelerin, 

incelenen firmaların ambalaj tasarımı çalışmalarına olan etkilerini anlamak, 

2 – Türkiye’de incelenen firmalarda ambalaj tasarımının kullanımının ve ambalaj 

tasarımına verilen önemin zaman içerisindeki gelişimini anlamak 

3 – Yakın geçmişte incelenen firmalarca gerçekleştirilmiş olan ambalaj tasarımı 

projelerinin detaylarını ortaya koymak 

4 – Bugün incelenmiş olan firmalardan hareketle Türk firmalarında ambalaj 

tasarımının ne şekilde ele alındığını anlamak. 

4.3.1 Örnek olayların seçimi 

Örnek olay çalışmaları için hangi firmaların tercih edileceği kararı, tezin hedeflediği 

amaçlara ulaşabilmesi için kritik önem taşımaktadır. Örnek olay çalışmalarına konu 

olacak kişi veya organizasyonların seçiminde, bazı ön kriterlerin belirlenmesi gerekir 

(Yin, 2009). Başka bir deyişle örnek olayların neyi örneklediği, aynı zamanda neyin 

araştırıldığını da belirler (Langrish, 1993). Bu tez kapsamında incelenecek olan 

firmaların seçim kriterleri, araştırma öncesinde şu şekilde belirlenmiştir: 
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- Türkiye’de hızlı tüketim ürünleri alanında kendi markalarıyla faaliyet 

gösteriyor ve ambalaj tasarımını yoğun olarak kullanıyor olması, 

- Araştırılan 1945’den günümüze kadar olan döneminde var olmuş ve halen 

Türk kimliğini devam ettiriyor olması, 

- Ambalaj tasarımını yoğun olarak kullanabilmesi için yeterli büyüklükte ve 

çeşitli markalara sahip olması, 

- Sektörel anlamda bir çeşitlilik sağlanması. 

Bu tez firmaların ambalaj tasarımına yönelmelerine odaklandığı için, örnek olay 

çalışması olarak ele alınacak firmaların, ambalaj tasarımını yoğun olarak kullanıyor 

olması bir gereklilik olarak görülmüştür. Tezin ilgilendiği ambalajlar, spesifik olarak 

market raflarında tüketiciler ile buluşan hızlı tüketim ürünleri ambalajları olması 

nedeniyle, örnek olay çalışmalarında incelenecek firmaların da yine hızlı tüketim 

ürünleri alanından faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. 

Özellikle yabancı ve çokuluslu firmalarca satın alınmış Türk firmaları veya 

markalarındaki ambalaj tasarımı aktiviteleri, Türkiye’nin sosyoekonomik ve kültürel 

yapısıyla beraber satın alan yabancı firmanın kültürü ile de doğrudan ilişkilidir. Bu 

nedenle “Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişimi” konusuna odaklanan çalışmada, 

ilgili süre boyunca Türk kimliğini devam ettirmiş firmalar tercih edilmiştir. Ancak 

kimi çokuluslu firmalardaki ambalaj tasarımı aktiviteleri, genel hatları ile 2. 

Bölümde verilmeye çalışılmıştır. 

Ölçek ve yapı olarak birbirine yakın firmaların birden çok örnek olay çalışmasının 

konusu olması, özellikle amacı karşılaştırmadan ve farklılıkları ortaya koymaktan 

çok ortak bazı bilgilere ulaşarak bu bilgileri doğrulamak ve birlikte değerlendirmek 

olan tezde, önemli bir gerekliliktir. 

Son olarak sektörel olarak farklı firmaların seçimi hedeflenmiş, hangi sektörlerin 

örnek olaylar ile kapsanması gerektiğine ise perakendecilik alanındaki ilk on firmaya 

ve bu on firmanın iş alanlarına bakılarak karar verilmiştir. 
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Çizelge 4.1: Türkiye’de perakende sektöründe ilk on firma – 2009. (Evyap’dan  
          temin edilen Nielsen verilerine dayanmaktadır). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 4.1’den de anlaşılacağı üzere, perakende alanında ticaretteki payları göz 

önüne alındığında sigara, gıda, kişisel bakım ve alkollü içecek sektörleri, Türkiye’de 

perakendecilik alanındaki ticaretin %50’sinden fazlasını gerçekleştiren ilk on 

firmanın aktif olduğu sektörlerdir. Dolayısıyla diğer kriterlere de uygun firmaların, 

bu sektörleri örneklemeleri hedeflenmiştir. Sigara alanında yerli firmanın olmayışı, 

bu alanın kapsam dışında bırakılmasına neden olmuştur. 

Sektörel olarak dağılım kararı, Türkiye’de ofisi bulunan uluslararası ambalaj tasarımı 

ofislerinin (CB’a, Landor, Dragon Rouge) portfolyolarındaki dağılım ile teyit 

edilmiştir. Yapılan incelemede, gıda, kişisel bakım ve alkollü içecek alanlarının, her 

üç uluslararası tasarım ofisinin de yoğunlukla ambalaj tasarımı projeleri ürettiği 

alanlar olduğu görülmüştür. Benzer bir dağılım yerli ambalaj tasarımı ofislerinin 

portfolyolarında da gözlenmiş, Orhan Irmak Tasarım’ın ağırlıklı olarak kişisel bakım 

ve gıda, Tasarım Üssü’nün ağırlıklı olarak alkollü içecek, Paristanbul, FZS ve Umay 

Creative Packaging’in ise ağırlıklı olarak gıda alanında projeler ürettiği 

gözlemlenmiştir. Bu gözlemler doğrultusunda, örnek olay çalışmaları için seçilecek 

firmaların kişisel bakım, gıda ve alkollü içecek alanından olmasına karar verilmiştir. 

Firmaların seçimindeki kriterlerin biri de, firmaların incelenen zaman aralığı olan 

1945’den günümüze geçen süreçte var olmuş ve Türk kimliğini devam ettirmiş 

olmalarıdır. Bu perspektifle, 1944 yılında kurulmuş olan ve Nielsen verilerine göre 

Türkiye’de perakendecilik alanındaki ilk on firma arasında yer alan Ülker firması, 

gıda alanını örneklemesi açısından tercih edilmiştir. Kişisel bakım alanında, Nielsen 

Firma Sektör Ticaretteki Payı 

                    

Philip Morris Inc. Sigara % 19,3 

BAT Sigara % 12,2 

JTI Sigara % 6,7 

Ülker Gıda - Kişisel Bakım % 6,2 

Efes Pilsen Alkollü İçecek % 3,8 

Coca-Cola Company Gıda % 3,1 

Procter & Gamble Kişisel Bakım - Temizlik % 2,8 

Unilever Gıda - Kişisel Bakım - Temizlik % 2,7 

Mey Alkollü İçecek % 2,3 

Eti Gıda Gıda % 1,5 
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verilerinde ilk on firma sıralamasında Ülker dışında Procter & Gamble ve Unilever 

firmaları yer almaktadır. Örnek olay olarak yerli firma oluşu bir ön kriter olduğu için, 

Türkiye’deki kişisel bakım sektöründe yer alan firmalara daha detaylı bakılmıştır.  

Çizelge 4.2: Türkiye’de kişisel bakım sektöründe ilk on firma – 2009. (Evyap’dan 
           temin edilen Nielsen verilerine dayanmaktadır). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nielsen verilerine göre (Çizelge 4.2) Türkiye’de perakendecilik alanında yer alan ilk 

on firma arasında üç tane yerli firma bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Eczacıbaşı, 

Hayat Kimya ve Evyap’tır. Eczacıbaşı firması, kişisel bakım alanında ağırlıklı olarak 

Nivea ve 8x4 gibi uluslararası markaların üreticisi olan Beiersdorf firması ile 1993 

yılında kurmuş olduğu ortaklık (Url-24) nedeniyle bu sıralamada üst sırada yer 

almaktadır. Bu markaların ambalaj tasarımı çalışmalarının yurt dışında yürütülüyor 

oluşu, Eczacıbaşı firmasının tercih edilmemesinin nedenidir. Diğer taraftan Evyap 

firması ise araştırmacının ortağı olduğu Orhan Irmak Tasarım’ın yaklaşık üç yıldır 

bütün markalarına ambalaj tasarımı hizmeti verdiği bir firmadır. Bu durum, özellikle 

çoklu delil kaynaklarına ulaşım ve firma içindeki ambalaj tasarımı süreçlerinin daha 

yakından gözlemlenebilmesi açısından avantaj olarak görülmüştür. Dolayısıyla 

Hayat Kimya ile Evyap firmaları arasında, örnek olay çalışması için Evyap 

firmasının tercih edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Son olarak alkollü içecek alanında Nielsen listesinde (Çizelge 4.2) iki firma yer 

almaktadır: Efes Pilsen ve Mey. Efes Pilsen, 1969 yılından bu yana Türkiye’de bira 

üretimi gerçekleştirmektedir (Url-25). Mey içki ise kuruluşu 1931 yılına dayanan ve 

2005 yılındaki özelleştirmeye kadar devlet tekelinde alkollü içecek üretimi yapan 

Tekel firmasının devamıdır. Hem 1945’den günümüze kadar geçen sürede var olmuş 

Firma Ticaretteki Payı 
                   

Procter & Gamble % 24,1 
Eczacıbaşı % 9,1 
Hayat Kimya % 8,2 
Unilever % 6,3 
Evyap % 5,7 
Colgate % 5,0 
Kimberley-Clark % 3,0 
Astelr % 2,6 
Loreal % 2,3 
Henkel % 1,8 
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olması, hem de örnek olay çalışması için seçilen diğer iki firmadan (Ülker ve Evyap) 

farklı olarak devlet kontrolünde geçen bir dönemi örneklemesi ve daha sonra özel 

sektöre geçişin getirdiği değişimi belgelemesi açısından Mey firmasının, ambalaj 

tasarımı adına daha zengin bir kaynak sağlayacağı öngörülmüştür. 

Yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda Ülker, Evyap ve Mey firmaları örnek olay 

çalışmaları için seçilmiştir. Sektörel bazda çeşitlilik, hızlı tüketim ürünlerinde öne 

çıkan  kişisel bakım,  gıda ve alkollü içecek gibi ambalaj tasarımının yüksek önem 

taşıdığı sektörleri örnekleyen üç firmanın seçimi ile sağlanmıştır. Seçilen her üç 

firma da Türkiye’de en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer almaktadır. 

Dolayısıyla örnek olay çalışmalarındaki örnekler arasında da ölçek anlamında bir 

benzerlik yakalanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1: Örnek olay çalışmalarında incelenen firmalar ve kuruluş dönemleri. 

Ancak seçilmiş olan her üç firma da büyük ölçekli ve Türkiye’deki öncü firmalardır. 

Ambalaj tasarımını yoğun olarak kullanan firmaların tercih edilmiş oluşu, öncü ve 

büyük ölçekli firmaların seçimini zorunlu kılmıştır. Ancak bu durum özellikle 

sektörün tamamını ambalaj tasarımı çalışmaları perspektifiyle temsil etme noktasında 

bias olarak da algılanabilir. Sonuçta seçilen üç firma dışında sektörlerinde yer alan 

diğer firmalar, birkaç diğer öncü firma dışında daha küçük ölçekli, daha az ürün 

çeşitliliğine sahip ve ambalaj tasarımını daha dar kapsamlı olarak kullanan 
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firmalardan oluşmaktadır. Bu noktada, tezin genel amacı 1945’den günümüze 

Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişim dinamiklerini ortaya koymak olduğu için, 

sektörün genel anlamda temsilinden çok Türkiye’nin incelenen zaman aralığındaki 

gelişimine paralel olarak zaman içerisinde gelişmiş ve bugün ambalaj tasarımını 

yoğun olarak kullanıyor olmaları, firmaların seçim kriteri olarak öne çıkmıştır.  

Örnek olayların seçimi kadar, örnek olaylarda hangi analiz biriminin (unit of 

analysis) inceleneceği önem taşımaktadır. Araştırma birimi olarak her firmaya ait 

olan bir marka tercih edilmiştir. Böylece doğrudan marka – ambalaj tasarımı 

ekseninde gelişim süreci gözlemlenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca firma 

içerisindeki ambalaj tasarımı aktivitelerinin somut örnekler üzerinden incelenmesi, 

ambalaj tasarımı çalışmalarının ve geçirdiği evrelerin daha net gözlemlenebilmesine 

olanak sağlayacağı düşünülmüştür. Aynı şekilde çok yönlü bilgi toplama aşamasında 

ve firma yetkilileriyle yapılan röportajlarda belirli bir markanın odakta olması, 

bilgilerin doğruluğunu kontrolde ve ilgili markaya ait eski ambalajlar gibi somut 

verilere ulaşmada kolaylıklar sağlamıştır. 

İncelenecek olan firmalar, kendi sektörlerinde bir çok marka ile hizmet 

vermektedirler. Örnek olaylarla incelenecek firmalarda, hangi markanın analiz birimi 

olacağı kararında şu kriterler rol oynamıştır: 

- Seçilen markanın, örnek olay kapsamında incelenecek firmanın en köklü ve 

en güçlü markalarından biri oluşu, 

- Seçilen markanın halen piyasada yer alıyor oluşu, 

- Seçilen marka için firmanın halen ambalaj tasarımı çalışmalarına devam 

ediyor oluşu, 

- Seçilen markaya ilişkin yapılan ambalaj tasarımı çalışmaları hakkında 

bilgilerin erişilebilir oluşu. 

Bu kriterler çerçevesinde Ülker firmasına ait markalar ve bu markalara ait ürün 

ambalajları, firma web sitesinden (Url-26), eski reklam filmlerinden ve market 

raflarından incelenmiştir. İnceleme sonucunda Ülker firması’nın Ülker Çikolatalı 

Gofret, Çokonat, Albeni, Halley gibi bir çok köklü ve halen market raflarında yer 

alan markası bulunduğu gözlemlenmiştir. Ancak bunların bir çoğu klasikleşmiş 

markalardır ve Ülker firmasının eski reklam filmleri incelendiğinde, ambalaj 

tasarımlarının bugün bile neredeyse hiç değiştirilmeden korunduğu gözlenmiştir. 
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Ancak Çokokrem markasının diğer klasikleşmiş markalardan farklı olarak hem 

zaman içerisinde ürün gamı anlamında genişlemiş, hem de ambalaj tasarımı 

açısından yenilendiği gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda Ülker firmasının Çokokrem 

markasının araştırma birimi olmasına karar verilmiştir. Ülker’e ait olan Alpella, 

Biskrem, Golf gibi yüksek bilinirliğe sahip markalar ise oldukça yeni markalar 

olmaları ve incelenen zaman dilimi içerisinde oldukça kısa bir dönemi yansıtmaları 

nedeniyle tercih edilmemiştir. 

Benzer şekilde Evyap firmasının Arko Men, Arko Nem, Duru, Fax, Evy Baby, Evy 

Lady, Gibbs, Fax, Activex gibi kişisel temizlik ve kozmetik alanında çok çeşitli 

markaları olduğu firma web sitesi (Url-27), market rafları ve araştırmacının firma ile 

gerçekleştirdiği projelere dayanan gözlemleri doğrultusunda anlaşılmıştır. Bu 

markalar arasından en eski olan Arko Men ve Duru markaları, araştırılan zaman 

diliminin büyük bir bölümünü örnekliyor oluşları nedeniyle analiz birimi olarak 

değerlendirilebilir bulunmuştur. Ancak Duru markasının şampuan, duş jeli, güzellik 

sabunu, kalıp sabun gibi çok çeşitli ürünler üzerinde yer alıyor oluşu ve bu ürünlerde 

artık Duru Shine, Duru Gourmet, Duru Fruit’n Milk gibi kendi kimlikleri olan alt 

markaların kullanılıyor oluşu, tek başına Duru markasının incelenmesini zorlaştıran 

bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Arko Men markası ise tıraş kremi, tıraş köpüğü, 

tıraş jeli, tıraş kolonyası gibi daha dar bir ürün grubunda ve marka olarak tek başına 

kullanıldığı için Evyap örnek olay çalışmasında analiz birimi olarak tercih edilmiştir. 

Arko Men markasının seçilmesinde diğer bir kriter ise, 2008 yılında yenilenen 

ambalaj tasarımlarının araştırmacının da içinde yer aldığı Orhan Irmak Tasarım ekibi 

tarafından yapılmış olmasıdır. Dolayısıyla ambalaj yenileme sürecine araştırmacı 

bizzat tanık olma fırsatı yakalamıştır. 

Tekel / Mey örnek olay çalışmasında, analiz birimi olarak hangi markanın analiz 

birimi olarak seçileceği, diğer örnek olay çalışmaları ile karşılaştırıldığında daha 

kolay olmuştur. Her ne kadar Tekel döneminde ve sonrasında Mey tarafından rakı, 

votka, likör, cin gibi çeşitli alkollü içecek kategorilerinde farklı markalar altında 

ürünler bulunsa da, rakı kategorisi Türkiye’nin geleneksel içkisi oluşu ve tüketimin 

diğer alkollü içkilere göre çok daha yüksek oluşu nedeniyle tercih edilmiştir. 2009 

yılı içerisinde Türkiye’de yaklaşık 44,7 milyon litre rakı üretimi yapılırken, votkada 

yaklaşık toplam 10,4 milyon litre yerli üretim ve ithalat yapılmış, bunu yaklaşık 1,2 

milyon litre ile cin ve yaklaşık 1,1 milyon litre ile likör çeşitleri takip etmiştir 
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(TAPDK, 2010). Tekel / Mey’e ait Rakı markaları arasından ise hem en yaygın 

bilinirliğe sahip hem de ambalaj tasarımı yenileme çalışmaları basında genişçe yer 

almış olan Yeni Rakı markası inceleme birimi olarak tercih edilmiştir. 

Bu noktadan hareketle örnek olay çalışmalarının kapsamı, neyi örnekledikleri ve 

araştırma birimleri şu şekilde özetlenebilir: 

Örnek Olay 1 

Türkiye’de ambalaj tasarımı > 

Kişisel bakım ve kozmetik sektöründe ambalaj tasarımı > 

Evyap firmasında ambalaj tasarımı > 

Arko Men markası için ambalaj tasarımı çalışmaları 

Örnek Olay 2 

Türkiye’de ambalaj tasarımı > 

Gıda sektöründe ambalaj tasarımı > 

Ülker firmasında ambalaj tasarımı > 

Çokokrem markası için ambalaj tasarımı çalışmaları 

Örnek Olay 3 

Türkiye’de ambalaj tasarımı > 

Alkollü içki sektöründe ambalaj tasarımı > 

Tekel / Mey İçki firmasında ambalaj tasarımı > 

Yeni Rakı markası için ambalaj tasarımı çalışmaları 

Evyap, Ülker ve Mey İçki firmaları, gelecek bölümlerde bağımsız örnek olay 

çalışmaları olarak ele alınmıştır. Bu tez, daha çok bir dönemin detaylı araştırılmasını 

ve o dönemdeki olayların örnek olaylar üzerinden aydınlatılmasını hedeflediği için, 

tez kapsamındaki araştırma tasarımı benzer özellikleri taşıyan üç firmanın işlendiği, 

çoklu örnek olay çalışması niteliğinde kurgulanmıştır. Sadece Mey İçki firması, daha 

önce değinildiği üzere diğer iki örnekten farklı olarak devlet tekeli dönemindeki 

ambalaj çalışmalarının irdelenmesine de olanak sağlamaktadır. Bu doğrultuda her bir 

örnek olay çalışması bağımsız olarak ele alınmış ve daha sonra birlikte 

değerlendirilmiştir. Bu noktada sadece Mey İçki firması, yabancı bir sermaye 

şirketine satılmış olması nedeniyle diğer iki firma gibi “yerli firma olma” kriterini 

devam ettirememektedir. Ancak araştırılan Yeni Rakı markasının değişiminin bu 

satıştan önce yani firmanın yerli firma oluşu döneminde gerçekleşmiş oluşu önemli 
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bir noktadır. Ayrıca Mey İçki firmasının özelleştirme kararları gibi devlet 

politikalarının ambalaj tasarımına yansımalarını gözlemleme imkanı sunan ender bir 

örnek oluşu, örnek olay olarak seçilmesindeki diğer önemli bir nedendir.  

4.3.2 Örnek olay çalışmalarında araştırma tasarımı ve detayları  

Yin (2009), araştırma tasarımını oluşturan unsurları beş başlık altında toplamıştır: 

1 – Araştırma sorusu, 

2 – Eğer varsa önermeleri, 

3 – Analiz birimi/birimleri, 

4 – Verilerle önermeleri birbirine bağlayan mantık, 

5 – Bulguları yorumlama kriterleri (Yin, 2009, s.27). 

Bu kapsamda tezin içerdiği örnek olay çalışmaları için ortak araştırma sorusu şu 

şekilde oluşturulmuştur: Türkiye’de  araştırılan zaman dilimi olan 1945’den 

günümüze geçen süre içerisinde firmaların ambalaj tasarımına yönelme nedenleri 

nelerdir? Bu nedenlerle sosyoekonomik ve kültürel gelişimler, perakendecilik ve 

tasarım alanındaki gelişmeler birbirlerini nasıl etkilemektedir? 

Bu araştırma soruları doğrultusunda 1945’den günümüze Türkiye’deki 

sosyoekonomik gelişmeler tarihsel araştırma kapsamında detaylı bir şekilde 

incelenmiştir. Aynı dönemde perakendecilik alanında yaşananlar ve ambalaj tasarımı 

ile ilgili disiplinler olan endüstriyel tasarım ve grafik tasarım alanındaki adımlar yine 

tarihsel araştırma ile irdelenmiştir. Bu incelemelerin amacı, örnek olay 

çalışmalarında tespit edilecek bulguları doğru yorumlayabilmek ve bu bulgular 

arasındaki olası paralellikleri ortaya koyabilmektir. Literatürde tespit edilmiş olan ve 

ambalaj tasarımının gelişiminde etki ettiği düşünülen faktörler, örnek olaylar ile 

firma özelinde ve somut ambalaj çalışmaları ölçeğinde değerlendirilmiştir. Başka bir 

deyişle araştırmanın amacı, Türkiye’de sosyoekonomik alanlardaki, perakendecilik 

alanındaki ve tasarım alanındaki gelişmeler ve incelenen firmalarda yaşanan eş 

zamanlı ambalaj tasarımı alanında yapılan aktiviteler arasındaki ilişkilerin kurularak 

ortaya konulmasıdır.Yin (2009) tarafından “pattern-matching” (örüntü eşlemesi) 

olarak adlandırılan bu yöntem, örnek olay çalışmalarının güvenilir bir araştırma 

metodu olarak görülmesini sağlayan önemli kriterlerden biridir. 

Örnek olay çalışmasındaki analiz birimi, araştırılan dönem boyunca Türk firmaları 

olarak var olmuş ve halen aynı kimlikle var olan, bu süre zarfında ambalaj tasarımını 
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yaygın bir şekilde kullanmış, hızlı tüketim ürünleri üreticisi ve pazarlayıcısı 

firmaların seçilen markalarıdır (Arko Men, Çokokrem ve Yeni Rakı). 

Örnek olay çalışmaları için Yin (2009, s. 46) Şekil 4.2’de gösterilen dört farklı 

araştırma tasarımı tanımlamıştır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.2: Örnek olay çalışmaları için temel araştırma tasarımı çeşitleri (Yin, 2009, 
       s. 46).  

Yin (2009, s. 47-49) tek örnek olay çalışmasının belirli durumlarda yeterli veya tek 

olasılık olabileceğini belirtmiştir. Bu durumlar çok tanımlı bir teorinin 

netleştirilmesi, çok uç veya emsalsiz bir olayın araştırılması, araştırılan olayın tipik 

ve geneli temsil eder nitelikte olması veya daha önce bilinmeyen bir durumun açığa 

çıkarılmasıdır. Benzer şekilde daha önce incelenmiş bir olayın belirli bir aralıkla 

tekrar incelenmesinde ve zaman içerisinde kimi durumların nasıl değiştiğinin ortaya 

konulmasında, tek örnek olay çalışmaları tercih edilmelidir. Yine Yin (2009), çoklu 

örnek olay çalışmasının da farklı bir araştırma metodu olmadığını, benzer veya zıt 

sonuçların elde edilmesi beklentisiyle birden çok bağımsız örnek olay çalışmasının 

aynı araştırma içerisinde gerçekleştirilmesi olarak görülmesi gerektiğini 
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belirtmektedir. Benzer şekilde Tellis (1997) çoklu örnek olay çalışmalarında seçilen 

örneklerin, örnekleme (sampling) mantığı değil, tekrarlama (replication) mantığı 

takip etmesi gerektiğini belirtmiştir. Tellis (1997)’e göre her bir örnek olay çalışması 

kendi başına bir bütündür, çoklu örnek olay çalışmasında seçilen örnekler de, bir 

popülasyonu temsilen seçilmemelidir. Aslında bu bakış açısı, örnek olay analizini, 

özellikle kantitatif araştırma metotlarından ayıran en temel özelliklerden biridir ve 

tek veya çoklu olsun, örnek olay çalışması ile elde edilen sonuç genellenebilir ve bu 

genelleme bir popülasyona değil bir teoriye dönüktür. 

Analiz birimi olarak bakıldığında, genelde örnek olay çalışmalarının odağında tek bir 

analiz birimi bulunur. Ancak kimi durumlarda bu analiz birimi, birden çok iliştirilmiş 

analiz biriminden oluşabilir (Yin, 2009). Bu tez kapsamında tek bir konunun 

aydınlatılması için üç farklı firmanın birbiriyle benzerlikler göstermesi öngörülen 

örnek olaylar olarak incelenmesi söz konusudur. Bu durum, çoklu örnek olay 

analizleri ile ilerlemeyi ve her bir örnek olay analizini kendi içinde bütünsel yani tek 

bir analiz birimi olarak ele almayı gerektirmektir. Ele alınan örnek olayların üç farklı 

firma ve analiz birimlerinin bu firmalara ait markalar oluşu itibariyle, her üçünün de 

ortak bir kurgu çerçevesinde ama birbirinden bağımsız örnek olay çalışmaları olarak 

ele alınmaları ve tezin örnek olay araştırma tasarımının her biri bütünsel yani tek 

analiz birimi içeren çoklu örnek olay analizlerinden oluşması daha doğrudur. 

Buradaki analiz birimlerinin birbirlerini tekrarlaması yani örnek olay çalışmalarının 

sonucunda benzer bulgulara ulaşılması öngörüsü hakimdir. Örnek olay çalışmaları ile 

elde edilen bulgular, 8. Bölüm içerisinde toplu olarak da değerlendirilmiş ve 

aralarındaki bağlantılar tartışılmıştır. 

Genel çerçeve itibariyle çoklu örnek olay çalışması formatının benimsenmesi, her bir 

önek olay için bağımsız araştırmalar yapılmasını gerektirmiştir. Özellikle örnek olay 

çalışmalarının en değerli delil kaynağı olarak görüşmeler (interview) 

gösterilmektedir (Yin, 2009). Bu doğrultuda örnek olay çalışmaları kapsamında, 

ilgili firma yetkilileri ile planlı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Cohen ve Manion (1989) araştırmalar kapsamında kullanılan görüşmeleri temel 

olarak yapılandırılmış görüşmeler (structured interview), yapılandırılmamış 

görüşmeler (unstructured interview), odaklanmış görüşmeler (focused interview) ve 

yönlendirici olmayan görüşmeler (non-directive interview) olarak dört farklı grupta 

tanımlamıştır. Krathwohl (1997) ise araştırmanın amacı ile alakalı olarak görüşmeyi 
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yapan araştırmacının ve görüşme yapılan kişinin rollerinin görüşmeden önce ne 

oranda belirlenmiş olmasının, görüşmenin yapısında belirleyici olduğunu ifade 

etmiştir. Bu doğrultuda yapılandırılmış, kısmen yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış, 

yapılandırılmış ve tamamen yapılandırılmış olmak üzere görüşmelerin yapısını beş 

farklı seviyede tanımlamıştır. Soruların görüşmenin akışına göre kendiliğinden 

oluştuğu ve araştırmacının daha çok pasif dinleyici olarak yer aldığı 

yapılandırılmamış görüşmelerden; araştırılan konunun kapsamı kadar sorulacak olan 

soruların ve beklenen cevap kodlarının önceden belirlenmiş olduğu, araştırmacının 

aktif olarak yönlendirmesi ile ilerleyen tamamen yapılandırılmış görüşmelere kadar 

çok farklı yapılarda görüşmeler, araştırmanın ve özellikle görüşmenin hedefleri 

doğrultusunda kullanılabilinir. Ancak tüm bu yapıların belirli oranda bir arada 

kullanıldığı, geniş perspektifli ve keşif amaçlı sorulardan daha odaklı ve hedeflenen 

bilgiye doğru kapsamı daralan soruları içeren karma yapılar, genel olarak 

görüşmelerde tercih edilmektedir (Krathwohl, 1997). 

Yönlendirici olmayan görüşmeler genel olarak görüşme yapılan kişinin bir konu 

hakkındaki ucu açık görüş ve düşüncelerini almayı hedeflerken, odaklanmış 

görüşmeler araştırmacının görüşme öncesinde hakkında bilgi topladığı bir konuya 

ilişkilin görüşülen kişinin sübjektif cevaplarına odaklanır (Cohen ve Manion, 1989). 

Örnek olay çalışmaları kapsamında yapılan görüşmeler, Krathwohl’un (1997) 

belirttiği gibi keşif amaçlı sorular ile araştırılan konuya özel hazırlanmış soruları bir 

arada içermektedir. Dolayısıyla soruların ve sorulma sıralarının önceden belli olduğu 

ancak soruların belirli oranda ucu açık cevaplar aradığı, yarı yapılandırılmış ve 

odaklanmış bir yapı benimsenmiştir. 

Görüşmeler öncesinde örnek olay çalışmasında incelenecek olan firma ve analiz 

birimi olarak seçilen marka hakkında bir ön araştırma yapılmıştır. Özellikle 

firmaların tarihçelerine odaklanan bu ön araştırmayı takiben ilgilenilen markaların 

eski dönem ambalajları araştırılmıştır. Tüm bu araştırmanın ardından da 

görüşmelerde sorulacak olan sorular hazırlanmıştır. 

Görüşme soruları (Ek D) genel yapı itibariyle üç grupta oluşturulmuştur. Birinci 

gruptaki sorular firmanın ve seçilen markanın tarihçesine odaklıdır. Özellikle geçmiş 

dönemlere ilişkin yaşanan gelişmeler, görüşme yapılan kişinin hatırladıklarına 

dayanılarak burada anlaşılmaya çalışılmıştır. Firma veya marka tarihçesinde ön 
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araştırma ile bulunan bazı kritik noktalar varsa, bunlar da bu ilk bölümde dile 

getirilmiş ve daha kapsamlı bilgi talep edilmiştir. Dolayısıyla bu gruptaki sorular 

kısmen ucu açık sorulardır. İkinci gruptaki sorular seçilen markaya ilişkin en son 

gerçekleştirilmiş olan ambalaj tasarımı projesine odaklanmıştır. İlk gruba göre daha 

somut olarak nedenler, süreçte yaşananlar ve proje detayları üzerinde durulmuştur. 

Firma ve markanın geçmişi ile son dönem gerçekleştirilmiş ambalaj tasarımı 

projesine ilişkin gerekli bilgiler alındıktan sonra görüşülen kişilerin tecrübelerine 

dayanan, açık uçlu sorulara geçilmiş ve bu sorularla ambalaj tasarımının ileride nasıl 

gelişeceğine dair tahminler ve öngörüler sorulmuştur. 

Görüşmelerle ilgili ön hazırlıklar sırasında görüşme yapılacak olan firma yetkilileri 

belirlenmiştir. Örnek olay çalışmaları kapsamında incelenen her üç firmadan ambalaj 

tasarımı süreçlerinin yönetimi ve firmanın tarihçesine hakim üst düzey yöneticiler 

görüşme için seçilmiş ve irtibata geçilmiştir. Ülker ve Evyap firmalarının aile şirketi 

oluşu ve aile bireylerinin halen aktif olarak yönetimde oluşu nedeniyle, görüşme 

yapılacak kişilerden birinin firma içinde üst düzey yönetimde yer alan aile 

üyelerinden olması, geçmişe yönelik daha kapsamlı bilgi edinilebilinmesi adına 

tercih edilmiştir. 

Görüşme öncesinde görüşme yapılacak kişi ile elektronik posta veya telefon 

vasıtasıyla görüşme yapılmış, araştırmacının kendisi ve araştırma konusu hakkında 

kısa bir bilgi verilmiş, ardından randevu talep edilmiştir. Randevu tarihinin 

belirlenmesinin ardından, görüşme yapılacak kişiye önceden hazırlanmış olan 

görüşme soruları elektronik posta ile gönderilmiştir. Burada amaç, hem görüşme 

yapılacak kişinin görüşme kapsamına ilişkin bir ön bilgiye sahip olması, hem de 

gerekiyorsa ön hazırlık yapabilmesi için imkan sağlanmasıdır. Hemen bütün 

görüşülen kişilerin, kendileri ile paylaşılmış olan soruları önceden okuduğu ve 

görüşme kapsamı hakkında bir ön fikre sahip olduğu, kimilerinin de beklendiği üzere 

özellikle görsel malzeme anlamında hazırlık yaptığı gözlemlenmiştir. Sadece bir 

görüşme, araştırmacının bilgisi haricinde organize edildiği için ve ilgili firma 

yöneticisi ile görüşme için buluşulduğunda, görüşmenin ardından diğer firma 

yöneticisi ile de görüşme ayarlandığı öğrenildiği için, spesifik olarak ön hazırlık 

çalışması yapılmadan gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmelerin tamamı ilgili firmalarda gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler için daha 

önce görüşme yapılacak kişilerle paylaşılmış olan sorular iki kopya halinde 
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hazırlanmış, biri görüşülen kişiye verilmiş, bir diğeri ise takip açısından 

araştırmacıda kalmıştır. Ayrıca firma ve marka ile ilgili ön araştırmada elde edilen 

kritik bulgular da görüşmeye götürülmüştür. 

Görüşme için buluşulduğunda, öncelikle araştırmanın amacı, araştırmacının geçmişi 

ve görüşmenin kapsamı sözlü olarak aktarılmıştır. Daha sonra görüşmenin ses 

kaydının alınması için izin istenmiş, bu kaydın tam metin olarak dökümünün 

hazırlanacağı ve daha sonra kendileri ile paylaşılacağı, dolayısıyla metinlerden 

çıkarmak istedikleri bölümler olursa daha sonra buna imkanlarının olacağı bilgisi 

görüşülen kişilere aktarılmıştır. 

Soruların sıralamasına genel itibariyle sadık kalınmıştır. Ancak kimi sorular 

cevaplanırken başka soruların cevapları da görüşülen kişi tarafından verilmişse, bu 

sorular tekrar edilmemiştir. Kimi durumlarda ise sorulan sorular daha detaylı bir 

şekilde izah edilmiş ve sorunun hedeflenen konu çerçevesinde cevaplanılmasına 

çalışılmıştır. Genel itibariyle görüşülen kişiler soruları cevaplarken müdahale 

edilmemiş, bu şekilde kimi sorularla önceden beklenilmeyen bazı detaylar da gün 

ışığına çıkarılmıştır. 

Görüşmede alınan kayıtlar görüşmenin ardından tam metin olarak dökülmüş ve 

analiz edilmiştir. Özellikle örnek olay çalışmasının raporunda alıntı yapılacak ve 

kritik öneme sahip olduğu düşünülen bölümler işaretlenmiştir. Bu çalışmanın 

ardından metinler elektronik posta ile görüşülen kişiye ulaştırılmış ve kendisinden 

alıntı yapılacak veya tezde dolaylı olarak yer verilecek bölümlere ilişkin görüşleri ve 

varsa düzeltmeleri talep edilmiştir. 

Ambalaj tasarımı, özellikle hızlı tüketim alanında stratejik öneme sahiptir. 

Araştırmacının dahil olduğu ambalaj tasarımı projelerinde elde ettiği tecrübe 

ışığında, firmalar açısında gizli kalması gereken veya stratejik öneme sahip kimi 

bilgilerin tez çalışması ile açığa çıkmış olabileceği düşünülmüştür. Görüşülen altı 

kişinin üçünden kimi düzeltmeler ve görüşmede bahsi geçen projelerin gizliliği 

nedeniyle çıkarılması istenen bölüm taleplerinin gelmiş olması, bu öngörüyü 

destekler niteliktedir. Çıkarılan veya değiştirilen bölümler, üzerinde görüşülen 

projelerin geleceğe dönük stratejileri ile ilgili olduğu için, tarihsel bir perspektife 

sahip örnek olay analizleri kapsamında kritik bir öneme sahip değildir. 
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4.3.3 Örnek olay çalışmalarındaki çoklu delil kaynakları  

Örnek olay çalışmalarını diğer araştırma yöntemlerinden güçlü kılan özelliklerden 

biri, araştırma boyunca çok çeşitli kaynakları delil olarak kullanmasıdır. Farklı 

kaynakların kullanımı hem delillerin inandırıcılığını güçlendirmektedir, hem de bir 

yapbozun parçaları gibi araştırmacının analiz sürecinde birbirini tamamlamaktadır 

(Baxter ve Jack, 2008). 

Tez kapsamında yapılmış olan örnek olay çalışmalarında, farklı delil kaynaklarından 

faydalanılmıştır. Öncelikle gazete ve dergilerde, araştırılan firmalar ve markalar ile 

ilgili çıkmış haberler ve firmaları inceleyen diğer yayınlar delil kaynakları arasında 

yer almıştır. Firmaların pazar paylarını ve sektörel istatistiki verileri kapsayan arşiv 

kayıtları, incelenmiş olan diğer delil kaynaklarıdır. 

Bu tezde ele alınan örnek olay çalışmalarında ana delil kaynağını, ilgili firmaların üst 

düzey yöneticileri ile gerçekleştirilmiş olan görüşmeler oluşturmuştur. Her bir 

görüşmenin kiminle yapıldığı, tarihi ve yeri ile ilgili detaylar örnek olay 

çalışmalarının başında, görüşmelerde kullanılmış olan soru akış şemaları ise Ek D’de 

verilmiştir. Görüşmeler, örnek olay çalışmalarındaki en önemli bilgi kaynaklarından 

biridir (Yin, 2009). 

Diğer bir delil kaynağı, araştırmacı tarafından yapılmış olan gözlemlerdir. Örnek 

olay çalışmalarındaki gözlemler, hem firma ziyaretlerinde ve görüşmeler esnasında, 

hem de firmaların ürünlerine yönelik olarak marketlerde yapılmıştır. Özellikle 

incelenen markaların market raflarındaki rakipleri gözlemlenmiştir. Katılımcı 

gözlemleri, örnek olay çalışmalarında araştırmacının da örnek olayın doğrudan veya 

dolaylı olarak bir parçası veya tanığı olduğu durumlar için geçerlidir (Yin, 2009). Bu 

perspektiften ele alınabilecek olan araştırmacıya ait gözlemler, örnek olay 

çalışmalarının analizinde diğer araştırma bulguları ile birlikte ele alınmıştır. Evyap 

örnek olayında ise, araştırmacının doğrudan ambalaj tasarımı sürecinin bir parçası 

olmuş olması, katılımcı gözlemler kanalı ile delil elde edilmesine olanak sağlamıştır. 

Araştırmacının ortağı ve yaratıcı yönetmeni olduğu Orhan Irmak Tasarım, Evyap 

örnek olay çalışmasında analiz birimi olarak ele alınan Arko men markasının ambalaj 

yenileme çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu nedenle araştırmacı sürecin bütün 

safhalarında doğrudan gözlem yapma imkanına sahip olmuştur. 
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Ambalaj tasarımına odaklanan tez, her ne kadar firmaların ambalaj tasarımını 

stratejik bir araç olarak kullanmasını ve bunun nelerden etkilendiğini araştırsa da, 

ambalajların kendisi (fiziksel objeler) de delil kaynakları olarak ele alınmıştır. 

Buradaki en temel sorun, hızlı tüketim ürünlerinde ambalajların çok sık değişmesi, 

yenilenmesidir. Bu durum güncel örneklerden önceki dönemlere ait ambalajlara 

ulaşmada sıkıntılar getirmiştir. Ancak Evyap ve Ülker firmalarından temin edilen 

eski tarihli reklam filmleri, eski ambalajların görünür kılınması açısından değerli bir 

kaynak olarak ele alınmıştır. Reklam filmlerinin özellikle son bölümünde ürünün 

bütün olarak göründüğü kareler kaydedilmiş, bu şekilde firmaların kimi markalarına 

ait ürünlerin eski dönem ambalaj görüntüleri elde edilmiştir. Firmaların yeni dönem 

ürünlerinin ambalajları ise firmalardan elde edilen, firma web sitelerinden toplanan 

veya araştırmacı tarafından çekilen fotoğraflarla sağlanmıştır. 

4.4 Bilgilerin Analizi  

Tellis (1997), örnek olay analizlerinin belirli bir kalitede olabilmesi için araştırma 

kapsamında bazı konuların dikkatlice ele alınması gerektiğini belirtmiştir: bütün ilgili 

delillerin kullanılması, bütün olası alternatif nedenlerin incelenmesi, analizin örnek 

olay çalışmasının en önemli ve en anlamlı kısmına odaklanmış olması ve 

araştırmacının bilgi ve tecrübesinin araştırmanın maksimum avantajına olacak 

şekilde değerlendirilmiş olması. 

Örnek olay çalışmaları ile elde edilen bulguların analizi, henüz bu alanın ve 

tekniklerin yeterince tanımlanmamış olması nedeniyle oldukça zordur. Ancak bu 

sıkıntının aşılması, örnek olay analizlerinde neyin analiz edileceği ve neden analiz 

edeceği konularında önceliklerin belirlenmesi için analitik bir stratejinin izlenmesi ile 

mümkün olabilir (Yin, 2009). 

Yin (2009), örnek olay çalışmalarının analizi için örüntü eşlemeden (pattern 

matching) anlamlandırmaya (explanation building) ve zaman serileri analizine (time-

series analysis) kadar çeşitli tekniklerin kullanılabileceğini ifade etmiştir. 

Trochim (1989), örüntü eşleme tekniğinin, örnek olaylar için en çok tercih edilen 

teknik olduğunu belirtmiştir. Özellikle ampirik bulgulara dayanan örüntülerle 

araştırma başında öngörülen veya tahmin edilen örüntüler arasındaki eşleşme, örnek 

olay çalışmasının iç tutarlılığını güçlendirecektir. 
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Türkiye’de 1945 yılından günümüze ambalaj tasarımının gelişme dinamiklerini yani 

firmalarca ambalaja, ambalaj tasarımına verilen önemin nasıl geliştiğini, ambalajın 

nasıl zaman içerisinde stratejik bir rekabet unsuru olarak kullanılmaya başladığını ve 

bugün niçin bu konunun daha önce olmadığı kadar ön planda yer aldığını araştıran 

çalışma, tarihsel araştırma ve örnek olay çalışmaları ile edilen bulguları araştırma 

konusu çerçevesinde ele almıştır. Tarihsel araştırma ile elde edilmiş olan bulguların, 

örnek olay çalışmaları ile firmalar özelinde elde edilen bulgularla eşleştirilmesi, 

analiz yöntemi olarak tercih edilmiştir. Dolayısıyla Yin (2009) ve Trochim (1989) 

tarafından detaylandırılmış olan örüntü eşleme yöntemi, tarihsel araştırma ile 

sosyoekonomik gelişmeler, perakendecilik alanındaki gelişmeler ve tasarım 

alanındaki gelişmelerin örnek olaylarda incelenen firmalardaki yansımalarını ve 

ambalaj tasarımına spesifik olarak bu gelişmelerin etkilerini ortaya koymak ve bu 

şekilde Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişim dinamiklerini analiz etmekte 

kullanılmıştır. 

Örnek olay çalışmalarının ana delil kaynağını oluşturan firma yetkilileri ile 

görüşmeler, daha önce belirtildiği gibi tam metin olarak dökülmüş ve kritik öneme 

sahip olduğu düşünülen bölümler işaretlenerek detaylıca analiz edilmiştir. Her ne 

kadar görüşme öncesi hazırlanmış olan sorular belirli bir kurgu takip etse de, 

görüşmelerde elde edilmiş olan bulgular, tarihsel analizdeki dönemler veya şirket içi 

tasarım birimlerinin gelişimi gibi farklı görüşmelerde ortaya çıkmış benzerlikler 

ışığında yeniden derlenmiştir. Her bir görüşmenin dökümü, önce kendi içerisinde 

tarihsel ve ambalaj tasarımının gelişimi perspektifiyle alt başlıklara ayrılmıştır. 

Ardından tek tek incelenen firmalar özelinde analiz edilen görüşmeler, bir arada 

topluca değerlendirilmiştir. Daha sonra her üç örnek olay çalışması için yapılan 

değerlendirme, benzerlikler, ortak noktalar veya farklılıklar açısından 

karşılaştırılmıştır. Böylece sadece tarihsel analiz ile değil örnek olay çalışmalarının 

bulguları arasında da örüntü eşlemesi yapılmış ve bulgular, ambalaj tasarımının 

gelişme dinamikleri perspektifiyle değerlendirilmiştir. 

Araştırmacı, 2005 yılından bu yana ortağı ve yaratıcı yönetmeni olduğu Orhan Irmak 

Tasarım çatısı altında ambalaj tasarımı alanında tasarım ve danışmanlık hizmeti 

vermektedir ve incelenen firmalar doğrudan veya dolaylı olarak hizmet verdiği 

firmalar arasındadır. İncelenen dönemin yaklaşık son beş yılında araştırmacı, ambalaj 

tasarımı hizmeti veren Orhan Irmak Tasarım firmasındaki görevi nedeniyle 
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araştırmaya konu olan iki firma ile (Evyap ve Ülker) iş ilişkisi içerisinde olmuş, Mey 

firmasının ise rakipleri için projeler geliştirmiştir (Orhan Irmak Tasarım’ın hizmet 

vermiş olduğu Burgaz Rakı markası, Mey firmasına ait olan ve Mey örnek olay 

çalışmasındaki analiz birimi olarak seçilen Yeni Rakı’nın rakibidir). İncelenen tarih 

aralığının geniş bir bölümü için araştırmacı tamamen dışarıdan bir gözlemci kimliği 

ile araştırma yapabilmektedir ancak araştırılan dönemin son yıllarında yazarın 

araştırılan marka veya firmalarla doğrudan veya dolaylı olarak iş ilişkisi içerisinde 

olmuş oluşu, özellikle kaynaklara erişim ve incelemenin detaylandırılması 

noktalarında bazı imkanlar sağlamıştır. Yin’in (2009) örnek olay çalışmalarında 

yüksek kalitede bir analiz elde edebilmek için önceden araştırılan konu ile ilgili 

tecrübe sahibi olma yönündeki önerisi, bu durum sayesinde karşılanmaktadır. 

Örnek olay çalışmalarında aranan bir diğer özellik de, araştırmacının sürecin içinden 

biri gibi olayları gözlemleyebilmesi ve sunabilmesidir (Freeze, 1992). Yazarın örnek 

olay çalışmalarında incelenen firmalarla daha sonraki dönemlerde bizzat projeler 

üretmiş / üretiyor olması, olayları çok yönlü olarak ve bütün detayları ile 

gözlemlemesine de olanak sağlamıştır ve ambalaj tasarımına ilişkin bilgilerin 

analizinde bir avantaj sağlamıştır. 
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5. ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI 1: TARİHSEL SÜREÇTE EVYAP – KİŞİSEL    
BAKIM SEKTÖRÜ 

Bu örnek olay çalışması, Türkiye’de hızlı tüketim ürünleri alanında kendi markaları 

ile yer alan ve ambalaj tasarımını yoğun olarak kullanan, 1945’den günümüze Türk 

kimliğini sürdürmüş öncü firmaları örneklemektedir. Bu örnek olay aynı zamanda 

hızlı tüketim ürünleri alanının önemli bir kolu olan kişisel bakım ve kozmetik 

sektörüne dair bir örnek konumundadır. Çalışmanın odağında yer alan Evyap firması, 

ambalaj tasarımının gelişimi perspektifi ile incelenmektedir. Bu inceleme, Evyap’ın 

en köklü markalarından biri olan Arko Men markasına ve bu marka için yapılmış 

olan son dönemdeki ambalaj tasarımı çalışmalarına odaklanmıştır. 

Örnek olay çalışması raporu altı ana bölümden oluşmaktadır. Metodolojik notların 

ardından ikinci bölüm, genel bir perspektifle kişisel bakım sektörünü, özellikle 

Evyap dışındaki firmaların da bilgilerini içerecek şekilde özetlemektedir.  Üçüncü  

bölümde ise Evyap firmasına odaklanılmıştır ve firmanın tarihçesi aktarılmıştır. 

Dördüncü bölüm Evyap özelinde ambalaj tasarımı çalışmalarının geçmişini 

incelemektedir ve takip eden bölümde örnek olay çalışmasının odağında yer alan 

Arko Men markası ile gerçekleştirilmiş en son ambalaj tasarımı çalışmaları 

detaylandırılmaktadır. Son olarak altıncı bölüm, çalışma ile elde edilen bulguları 

özetlemektedir. 

5.1 Metodolojik Notlar 

Bu örnek olay çalışmasında, çoklu delil kaynakları kullanılmış ve bunlar arasında 

firma yetkilileri ile yapılan görüşmeler ana bilgi kaynağını oluşturmuştur. Bu 

kapsamda Evyap örnek olay çalışması için iki üst düzey firma yetkilisi ile kapsamlı 

görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca firmanın sağladığı sektörel ve firmaya özel görsel ve 

yazılı bilgiler ile detaylı bir literatür araştırmasından elde edilmiş bulgular örnek olay 

çalışması kapsamında değerlendirilmiştir. 

Evyap örnek olay çalışmasını, tez kapsamında incelenmiş olan diğer iki örnek olay 

çalışmasından ayıran bazı özel durumların altının çizilmesi gerekmektedir. 

Bunlardan birincisi, araştırmacının Evyap firması ile ilgili bir ön araştırmayı doktora 
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eğitimi sırasında aldığı EUT 511 Endüstri Ürünleri Tasarımının Türkiye’deki 

Gelişimi dersi kapsamında gerçekleştirmiş olmasıdır. Her ne kadar ön araştırma 

esnasında doğrudan tez konusu kapsamında bir görüşme gerçekleştirilmemiş olsa da, 

firma yetkilileri ile o dönemde yapılmış olan görüşme kayıtları, görüşme notları, 

derlenmiş olan bilgiler ve bulunmuş kaynaklar tez kapsamında yeniden analiz 

edilerek değerlendirilmiştir. 

Evyap örnek olay çalışmasının metodolojik notlar bölümünde bahsedilmesi gereken 

diğer bir özel durumu, araştırmacının üç yılı aşkın süredir firmanın bütün 

markalarına, ortağı olduğu Orhan Irmak Tasarım aracılığıyla ambalaj tasarımı 

hizmeti sunuyor oluşudur. Bu durum özellikle firma ile ilgili bilgilere ve görüşülecek 

kişilere erişim konusunda araştırmacıya avantajlar sağlamıştır. Bu durum nedeniyle 

firma, örnek olay çalışmaları kapsamında ilk sırada araştırılmıştır. Firma ile 

kurulmuş olan yoğun iş birliği ve yakın tanışıklığın, örnek olay görüşmeleri için 

hazırlanmış olan soru kapsamını test etme ve herhangi bir eksiklik varsa bunları 

düzeltme veya yenileme imkanı sağlayacağı düşünülmüştür. Ancak sorular ve 

görüşme kapsamı ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadığı için, arkadan gelen diğer iki örnek 

olay çalışmasında da soru formatı ve süreç bu örnek olay çalışmasında kurgulandığı 

şekli ile devam ettirilmiştir. 

Son olarak Evyap örnek çalışmasının analiz birimini oluşturan Arko Men markası 

için 2009 senesinde gerçekleştirilmiş olan ambalaj tasarımı projesini Orhan Irmak 

Tasarım hayata geçirmiş, dolayısıyla araştırmacı bu süreci proje içerisinden bir göz 

ile değerlendirme şansı yakalamıştır. Bu durum, firma yetkililerinin sağladığı 

bilgilerle beraber araştırmacının gözlemlerinin bir arada sentezlenmesini ve diğer 

örnek olaylar ile karşılaştırıldığında daha derin bir analiz yapılabilmesini olanaklı 

kılmıştır. 
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Çizelge 5.1 : Evyap örnek olay çalışmasında gerçekleştirilen görüşmeler. 

 

Görüşülen Kişi Firmadaki Görevi Görüşme Yeri Tarihi 
          

Fikret Evyap* Yönetim Kurulu Üyesi Evyap, Ayazağa Tesisleri 09.12.2004
İstanbul 

          

Suat Baycılı* Ambalaj Geliştirme Bölümü Evyap, Ayazağa Tesisleri 20.12.2004
İstanbul 

          

Ahmet Durul* Pazarlama Bölümü Evyap, Ayazağa Tesisleri 11.01.2005
İstanbul 

          

Mustafa Arın Pazarlama ve AR-GE Grup Başkanı  Evyap, Ayazağa Tesisleri 17.06.2009
ve Yürütme Kurulu Üyesi İstanbul 

          

Burç Üstün Pazarlama Koordinatörü Evyap, Ayazağa Tesisleri 05.02.2010
İstanbul 

          
(*) Bu görüşmeler, daha önce araştırmacının EUT511 - Endüstri Ürünleri Tasarımının Türkiye’deki 
Gelişimi dersi kapsamında, “Evyap: Tarihi, Tasarım Anlayışı ve Markaları” başlıklı ve 17.01.2005 
tarihli araştırma raporu için yapılmıştır. 

5.2 Evyap ve Kişisel Bakım Sektörü 

Evyap, %100 Türk sermayeli bir şirket olarak dünyanın en büyük sabun üreticileri 

arasındadır. Firma, iç piyasada ve Rusya, Ukrayna, İran, Türk Cumhuriyetleri, 

Balkanlar gibi bölge coğrafyasındaki ülkelerde, kişisel bakım ürünleri piyasasında 

Unilever, Colgate-Palmolive, P&G, Beiersdorf gibi yabancı sermayeli dünya devleri 

ile rakip konuma gelmiştir (Balaban, 2004). 

Evyap’ın özellikle Türkiye piyasasında bugünkü yerli ve yabancı önemli rakiplerine 

ve markalarına daha yakından bakacak olursak bunlar Çizelge 5.2’de sıralanmıştır. 
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Çizelge 5.2 : Evyap’ın Türkiye pazarında yer alan markaları ve bu markaların  
  rekabet ettiği önemli yerli ve çokuluslu firmalara ait markaları       
            (Araştırmacı  tarafından firma web siteleri doğrultusunda   
  derlenmiştir). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evyap'ın Markaları Kategori Rakip Markalar Rakip Firmalar 
             
Arko Men Erkek Bakım Gilette Unilever 
Gibbs Nivea For Men Eczacıbaşı-Beiersdorf 
             
Arko Nem Kişisel Bakım Nivea Eczacıbaşı-Beiersdorf 
Arko Classic Dove Unilever 
             

Duru Sabun ve  Hacışakir Colgate-Palmolive 
Fax Şampuan Palmolive Colgate-Palmolive 

Komili Ülker 
Dalan Dalan 
Dove Unilever 
Lux Unilever 
Clear Unilever 
Elidor Unilever 
Blendax P&G 
Pantene P&G 
Head & Shoulders P&G 
Rejoice P&G 
İpek Loreal 

             
Activex Antibakteriyel  Protex Colgate-Palmolive 
    Sabun        
Evy Baby Bebek Bezi Prima P & G 

Huggies Kimberly - Clark 
Babystar Ülker 
Molfix Hayat Kimya 
Canbebe Ontex 

             
Evy Lady Hijyenik Ped Orkid P & G 

Kotex Kimberly - Clark 
Rozy Ülker 
Molped Hayat Kimya 
Canlady Ontex 

             
Sanino Diş Macunu İpana P&G 

Signal Unilever 
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20. yüzyılın ikinci yarısında, Türkiye’de sabun sektörü açısında üç firma öne 

çıkmaktadır: Evyap, Hacı Şakir ve Komili (Balaban, 2004). Evyap’ın 1950’li yıllarda 

fabrika yatırımı için planlar yaptığı dönemde sabun alanında fabrikasyon üretim 

sadece 1953’de tesis kuran Necmi Komili tarafından yapılmaktadır. Yine o yıllarda 

Komili ve Hacışakir’in yıllık üretimi 4.000 ton civarındayken Evyap yıllık 300 ton 

civarında üretim yapmaktadır (Dünya Gazetesi, 2004). 

Evyap’ın en güçlü olduğu sabun kategorisinde, bu önemli iki rakip marka yani 

Komili ve Hacı Şakir, zaman içerisinde Evyap’dan farklı bir gelişim izlemiştir. Hacı 

Şakir markasının temelleri 1889 yılında atılmış, 1925 yılında ise “Sabuncuzade M. 

Şakir ve Mahdumu Müessesatı Ticari ve Sınai Türk Anonim Şirketi” unvanı ile ve 

Atatürk’ün imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 91. şirketi olarak kurulmuştur. 

Sabuncuoğlu ailesi 1980’lere kadar yönetimde olmuştur. 1987 yılında ise şirketin 

%75’i ve daha sonra 1990’da kalan %25’i Maya İnşaat Grubu ortakları Özsüer 

Ailesi’ne satılmış ve 1991 yılında Hacı Şakir Şirketi’nin kuruluşunun 101. yılında 

Sabuncuoğlu ailesi ortaklıktan ve dolayısıyla yönetimden tamamen çekilmiştir 

(Vardar, 2007). Aynı yıl %100 yabancı sermayeli Colgate Palmolive, Hacı Şakir’in 

%67 hissesini almıştır. 1999 yılında ise Hacı Şakir ile Colgate Palmolive birleşmiş ve 

Hacı Şakir firması tasfiye olmuştur (Url-12). 

Bugün Evyap, Colgate Palmolive ile Palmolive markası karşısında Duru ve Fax ile 

sıvı sabun, katı sabun, duş jeli ve şampuan segmentlerinde, Protex markası karşısında 

ise 2009 yılında lansmanı yapılmış olan Activex markası ile rekabet etmektedir. 

Ancak rekabetin esas yoğun olduğu alan hiç kuşkusuz Hacı Şakir markasının yer 

aldığı katı sabun segmentidir. 

Diğer bir önemli rakip olan Komili’nin hikayesi ise 1878’e, Midilli Adası’na kadar 

uzanmaktadır. Zeytin yağı ve sabun üreterek geçimini sağlayan Komi’li Hasan, 

Lozan Antlaşması’ndan sonra mübadele gereği Ayvalık’a göç etmiş ve böylece 

Komili markasının devam eden adımları Türkiye’ye taşınmıştır (Vardar, 2007). Uzun 

yıllar Komili markası, kaliteli zeytin yağı ve sabun ile beraber anılmış bir Türk 

Şirketi kimliğini devam ettirmiştir. Ancak 1992 yılında Unikom adıyla yabancı 

sermayeli Unilever şirketi ile ortaklık başlamış, 1995 yılında ise Unilever’in tüm 

hisseleri satın almasıyla Komili markası tamamen el değiştirmiştir (Tosuner, 2008). 

Ancak daha sonra Komili markası yağ grubu, 2008 yılında Unilever’den Anadolu 

Grubu bünyesinde yer alan Ana Gıda’ya, kozmetik grubu ise Ülker’i de bünyesinde 
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bulunduran Yıldız Holding’e geçmiştir (Url-27). Böylece Evyap, bir rakibi olan Hacı 

Şakir markası ile uluslar arası bir şirket olan Colgate Palmolive çatısı altında, diğer 

rakibi olan Komili markası ile ise sabun kategorisinde Türkiye’nin en önemli gıda 

üreticilerinden Ülker ile rekabet etmektedir. 

Evyap’ın en güçlü olduğu alanlardan biri olan erkek bakım segmentinde Arko 

markası, 2005 yılında dünyaca ünlü tüketim ürünleri üreticisi Procter and Gamble 

(P&G) tarafından satın alınan Gillette markası karşısında yer almaktadır. 1987 

yılında Mintax markası ile % 50 ortaklık yaparak Türkiye’ye giren P&G için tüm 

dünyada faaliyet gösterdiği 180 ülke arasında Türkiye, 12. sırada yer almaktadır 

(Bilgin, 2006). P&G için Türkiye’deki ticareti ve Evyap ile rekabeti sadece Gillette 

markası ve erkek ürünleri ile sınırlı değil. Kişisel bakım kategorilerinde özellikle 

hijyenik ped ürünlerinde Orkid ve çocuk bezinde Prima markaları ile P&G, Türkiye 

pazarında lider konumdadır (Evyap’dan alınan Nielsen verileri). Blendax, Head & 

Shoulders, Rejoice ve Pantene markaları ile saç bakım, İpana ve Oral-B ile de diş 

bakımı kategorilerinde P&G, Evyap ile rekabet etmektedir (Url-6). 

Komili markasının zeytinyağı bölümünü bir süre elinde bulunduran Unilever, P&G 

gibi hızlı tüketim ürünleri alanındaki küresel anlamda en önemli oyunculardan 

biridir. Unilever, P&G ve Colgate Palmolive firmalarına göre çok daha erken bir 

tarihte, 1953 yılında Türkiye’de ilk yatırımını yapmıştır. Türkiye’nin ilk margarin 

markası olan Sana, o tarihten beri Türkiye’deki varlığını devam ettirmektedir. 1966 

yılında Türkiye’deki ilk markalı deterjan olan Omo’yu çıkaran Unilever, çay 

alanındaki ilk özel yatırımı da Lipton markası ile 1984 yılında gerçekleştirmiştir 

(Url-22). Evyap açısından rakip konumda olan Unilever markalarına baktığımızda, 

1993 yılında lansmanı yapılmış olan Dove, Arko Nem markası için cream bar ve 

krem kategorilerinde rekabet ederken, yine Dove, Clear ve Elidor, Duru şampuanları 

ile rakip konumdadır. Unilever’e ait olan Lux markası ise, katı ve sıvı sabun ile duş 

jeli kategorisinde Duru ve Fax ile rekabet etmektedir. Unilever’in diş bakımı 

kategorisindeki markası ise Signal’dir. 

Unilever ve P&G firmaları, temizleyiciler ve kumaş bakım kategorilerinde de çok 

güçlü markalara sahiptir ancak Evyap, Fax markalı deterjan ve yüzey temizlik 

ürünlerini sadece ihraç ettiği için, bu alanda Türkiye’de rakip konumda değillerdir. 
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Arko Nem markalı kozmetik ürünlerinin karşısındaki rakiplerden biri de Nivea’dır.  

Türkiye’nin önemli holdinglerinden Eczacıbaşı ile Beiersdorf’un 1993 yılında %50 

hisse ile kurdukları ortaklık, Nivea markalı ürünlerin ithalatını ve pazarlamasını 

gerçekleştirmektedir. Nivea aynı zamanda Arko Men erkek bakım ürünleri için de 

Nivea Men markası ile rakip pozisyondadır. 

Evyap daha önce de ifade edildiği üzere, hızlı tüketim ürünleri alanında dünyanın 

önemli oyuncuları arasında yer alan Colgate Palmolive, P&G, Unilever, Beiersdorf 

gibi firmalarla rekabet etmektedir. Güçlü yabancı rakiplerle beraber, Hayat Kimya, 

Ülker, Dalan, Hobi gibi kimi yerli firmalar da Evyap’ın iç piyasada ve kısmen de dış 

piyasada rekabet ettiği firmalar arasında yer almaktadır. 

Evyap’ın içinde olduğu rekabeti ve kişisel bakım – kozmetik sektörünü daha 

yakından inceleyebilmek adına Evyap ve rakip firma markalarının Evyap tarafından 

temin edilen pazar paylarına bakmak faydalı olacaktır. 

Evyap’ın Duru, Fax, Elvan ve Activex markaları ile güçlü olduğu alanlardan biri 

olan sabun kategorisinde, tüm alt kategoriler baz alındığında Evyap 2008 verilerine 

göre %20,7 pazar payı ile ikinci konumdadır. Pazar lideri %24,5 ile Colgate 

Palmolive iken diğer rakipler %5 civarında pazar paylarına sahiptir. Genel sabun 

kategorisindeki bu fark, Hacı Şakir markasının yüksek tonaja sahip kalıp sabun 

kategorisindeki bilinirliğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim sadece kalıp sabuna 

bakıldığında, Colgate Palmolive’in pazar payı %50,2’ye çıkmakta, Evyap %22,8 

pazar payı ile ikinci, Dalan da %11,4 pay ile üçüncü konumdadır. Ancak, Evyap’ın 

daha yenilikçi ürünleri ile var olduğu güzellik sabunu kategorisinde durum değişiklik 

göstermekte, Evyap %46,7 pazar payı ile liderliğe sahip olurken Colgate Palmolive 

%20,4, Dalan %10,1, Komili ise %6,1 pazar payına sahiptir. 

Erkek tıraş ürünlerini incelediğimizde, Evyap’ın ciddi bir üstünlüğü göze 

çarpmaktadır. Tıraşa hazırlık ürünleri olarak anılan tıraş kremi, tıraş köpüğü, tıraş jeli 

ve tıraş sabunu ürünlerinin toplamında sadece Arko markası ile Evyap %54,6, Gibbs 

ile beraber %57,6 pazar payına sahipken, en yakın rakip marka olan Gillette %28, 

Derby %6,4, Nivea ise %4 pazar payına sahiptir. 2006’da lansmanı yapılmış olan 

Arko tıraş sonrası yüz bakım kremi, %83,2 pazar payına sahiptir. Bu kategorideki 

ikinci marka olan Nivea Men ise %10,6 oranında satışa sahip bulunmaktadır. 
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Evyap’ın geliştirdiği tıraş kolonyası ise Arko’nun cirosal olarak en büyük ikinci 

ürünü konumundadır (Evyap Dünyası, 2009). 

Evyap’ın yıllardır ambalajında radikal bir değişiklik yapmadığı Arko Classic ve 

bayanlara özel markası Arko Nem ile el ve vücut kremi pazarındaki miktar olarak 

%38 pazar payına sahip ve lider konumdadır. Aynı kategoride Nivea’nın %26,7 ve 

Dove’un %22,7 pazar payı bulunmaktadır. 

5.3 Evyap’ın Tarihçesi 

Evyap’ın tarihi 1927 yılında Mehmet Rıfat Evyap’ın Erzurum’da sabun üretimine 

başlamasına kadar uzanmaktadır. Bu döneme ilişkin pek kayıtlı belge olmamasına 

karşın 1943 yılında sabunhanenin İstanbul’a taşınmasının Evyap açısından önemli bir 

dönüm noktası olduğundan bahsedilmiştir: 

 
Üretim için gerekli hammaddeyi İzmir ve İstanbul'dan getiren Mehmet Rıfat 
Evyap, bu konuda sık sık sorunlar yaşamaya başlayınca bölgesinde daha da 
genişlemek ve hammaddeyi kolayca temin edebilmek için Ağustos 1943’de 
sabunhanesini Erzurum’da bırakır ve İstanbul’da Vaniköy’de üretime 
başlar. Deniz üzerinden motorlarla gelen hammadde üretildikten sonra aynı 
yolla Tahtakale'deki satıcılara ulaştırır. (Url-27) 

 

İstanbul’a taşınan imalathane ile birlikte Evyap’ın tarihindeki ilk ortaklık da 

gerçekleşmiştir. Karneyle satılan mallar üreten Arisin firması ile ortaklık kurulmuş 

ve iç piyasaya yönelik sabun üretimi artarak devam etmiştir.  
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Şekil 5.1 : Evyap’ın ilk 
üretim 
tesislerinden 
Tuvalet Sabunu 
Ambalaj 
Dairesi. 
(Kaynak: Evyap 
arşivi). 

Şekil 5.2 : Evyap’ın ilk 
üretim 
tesislerinden 
kesme ve 
kurutma 
makineleri. 

 (Kaynak:  
Evyap arşivi). 

Şekil 5.3 : Evyap’ın ilk 
üretim 
tesislerinden 
çamaşır 
sabunu 
kesimhanesi. 
(Kaynak: 
Evyap arşivi). 
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1950’li yıllar Türkiye için liberal ekonomiye geçişle birlikte ithalatın hız kazandığı 

yıllardır. Bu dönemde Arisin ile ortaklık bitmesine karşın Evyap, Ayvansaray ve 

Tahtakale’deki üretim tesislerinde sabun üretimine devam etmiştir. Bu döneme ait 

bazı görsel belgeler dışında çok da fazla bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak o döneme ait 

fotoğrafların üzerine düşülen notlardan anlaşıldığı kadarıyla sabunlarda çeşitliliğe 

gidilmeye başlanmıştır: Marsilya Nevi Sabunları, Çamaşır Sabunu, Tuvalet Sabunu 

gibi. 

Evyap için büyük önem taşıyan Arko markası öncesindeki üretimler 1950’li yılları 

kapsamaktadır. Bu dönemde de markalaşma adına atılmış bazı adımlar yine o 

dönemdeki ürünlerde görülebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 5.4 : Evyap’ın Eski Türkçe yazılı, Taçlı Kare ve GS Talebe Sandığı baskılı 
       sabunları. (Kaynak: Evyap arşivi). 
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Şekil 5.5 : Arko markalı eski sabun ambalajları. (Kaynak: Evyap arşivi). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.6 : Arko markalı tıraş ve cilt bakım ürünlerinin eski ambalajları.  
      (Kaynak: Evyap Dünyası, 2009). 
 

1950’li yılların sonları Türkiye’de şehirlere göçlerin başladığı, tüketimin hızla arttığı 

ve sanayi ürünlerine taleplerin oluşmaya başladığı yıllardır. İşte bu dönemde, 1958 

yılında Silahtarağa Fabrikası’na geçilmiştir. Artık Evyap için modern yöntemlerle 

otomasyonlu üretime geçiş dönemi başlamıştır. Silahtarağa Fabrikasının diğer bir 

önemi ise daha sonra Evyap’ın en önemli markalarından biri olan Arko’nun temel 

ürünleri olan tıraş kremi ve cilt kremi üretiminin de burada başlamış olmasıdır. 
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Bu dönemlerde çıkan kimi ürünler, ambalaj anlamında çok fazla değişikliğe 

uğramadan bugüne kadar gelmeyi başarmıştır. Bu ürünler arasında 1957 yılında 

piyasaya sürülmüş olan 75gr’lık Arko Tıraş Sabunu ile daha sonra piyasaya çıkmış 

olan 20cc’lik metal tüplerde Arko Classic Yağlı Krem gösterilebilir (Vardar, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.7 : Uzun süredir ufak değişikliklerle yaşamaya devam eden Arko Classic 
      Yağlı Krem Ambalajı. Aşağıda önde duran ambalaj bugün piyasalarda yer 
      alan ambalajdır. (Üstteki fotoğraflar: Evyap Dünyası, 2009; Alttaki    
      Fotoğraf: Orhan Irmak).  
 

1996 – 2005 yılları arasında Evyap’da profesyonel yöneticilik yapmış olan Ahmet 

Durul, Arko Classic krem ambalajı üzerinde yer alan C harfinin zamanında ürünün 

cinsini ifade eden ve teknik bir terim olan cold cream (soğuk - serinletici krem)’den 

geldiğini ancak bugün bunu kimsenin bilmediğini ve bu nedenle de Classic (klasik) 

kelimesinin baş harfi ile özdeşleştirildiğini belirtmiştir. Ambalaj üzerinde yer alan 

kalkanın da zaman içinde sadeleştirildiğini ama korunmaya devam ettiğini 

belirtmiştir. Ambalajın ana unsurları olan yeşil renk, C harfi ve kalkan içerisindeki 
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Arko markası, bugün bu ürünü halen tüm Türkiye’de bilinir kılmakta ve yıllık 20 

milyon adetin üzerinde satılmasında önemli rol oynamaktadır (Durul, 2005). 

Evyap için 1960 – 1980 arasını kapsayan dönem, kurumsallaşma ve markalaşma 

açısından büyük önem taşımaktadır. 1960’lar Türkiyesinde ithalat, gümrük vergileri 

ve kotalarla zorlaştırılmış, üretimi koruyan sanayi politikaları ile üretimde gelişmeler 

kaydedilmiştir. Yerli bir firma olarak Evyap da bu dönemde hızla büyümeye, 

ürünlerini de çeşitlendirmeye başlamıştır. Bununla beraber o dönemi talep piyasası 

olarak tanımlayan Pazarlama ve AR-GE Grup Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyesi 

Mustafa Arın, çok temel ürünlerin bile o zamanlarda talep edilir olduğunu; 

fonksiyonellik, çeşitlilik veya ambalaj zenginliğinin henüz o dönemlerde 

aranmadığını ifade etmiştir (Arın, 2009). 

Ahmet Durul, bulduğu kimi kaynakların arkasında “1967’de Duru markalı sabunların 

üretimi gerçekleşir” ifadesinin yer aldığını belirtmiştir (Durul ile görüşme, 2005). 

Dolayısıyla 1967 yılında Duru markası da Evyap ürünleri üzerinde görülmeye 

başladı denilebilir. O dönemde bir çok isimde sabun yapılmış olduğunu belirten 

Mustafa Arın, firma sahiplerinin kız kardeşlerinin ismine varıncaya kadar bir çok 

marka altında sabun üretildiğini ancak Duru’nun halen hayatını devam ettiren 

markalardan biri olduğunu belirtmiştir (Arın ile görüşme, 2009). Bunun yanında 

çeşitlilik de artmış ve sabunlar ile beraber erkeklere yönelik ürünler Evyap’ın ürün 

yelpazesini genişletmiştir. 1971 yılında ilk Arko reklamı (Arko krem) televizyonda 

gösterilmeye başlanmıştır (Vardar, 2008). 

Bütün bu gelişmeler Evyap için yeni, modern ve daha büyük tesislerin ihtiyacını 

doğurmuştur. 1975 yılında Evyap’ın halen üretimine devam ettiği Ayazağa 

fabrikasının temelleri atılmıştır. Ancak 1970’lerin sonlarında yaşanan ekonomik ve 

sosyal bunalım nedeniyle fabrikanın açılışı 1980 yılında gerçekleşmiştir. 

1980 yılı, Türkiye açısından önemli bir tarihtir. Ekonomi politikalarında radikal bir 

değişikliğe gidilmiş ve ihracata dayalı büyüme politikaları önem kazanmıştır. Turgut 

Özal’ın tek başına iktidara gelmesi, ihracat teşviki ve İran - Irak savaşı nedeniyle 

bölgede oluşan pazar 1980’li yıllara damgasını vurmuştur. Evyap için de 1980 yılı ilk 

büyük ihracatın yapıldığı yıldır. Amber markası ile İran’a yapılan sabun ihracatı ve 

takip eden yıllarda bölgeye yapılan önemli miktardaki satış, Evyap’ın büyümesini, 

güçlenmesini ve iç pazarda etkinlik kazanmasını sağlamıştır. 
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İran’a yapılan bu ilk ihracat, Evyap için oldukça önemli bir adımdır. 6.000 ton sabun 

ve 30.000 ton deterjan alımını kapsayan ihale, Evyap’ın o günkü kapasitesi 

düşünülünce karşılaması zor bir miktardır. “O güne kadar yıllık en fazla 3.000 ton 

sabun üretmişken, 3-4 ayda 6.000 ton teslimatı, kardeşim Mehmet Fethi Evyap’ın 

katkılarıyla başardık” diyen A. Fikret Evyap, o dönemdeki büyümenin ve teknolojiye 

yatırımın da ipuçlarını vermiştir (Oğuz, 2004; Vardar, 2008’den alınmıştır). 8 milyon 

dolarlık bu sabun ihalesine, kapasite endişesi ile beraber kimi belgelerdeki 

uyumsuzluklardan dolayı kuşkuyla yaklaştığını dile getiren A. Fikret Evyap, 

dönemin başbakan yardımcısı Turgut Özal’ın böyle büyük ölçekte bir işin 

kaçırılmaması gerektiği yönündeki sözü ile hareket ederek Evyap tarihindeki önemli 

bir adımı da atmıştır (Dünya Gazetesi, 2004). O dönemdeki ham madde ithalatındaki 

zorluklar, makine parkındaki yetersizlikler düşünülünce altına girilen işin ciddi bir 

cesaret gerektirdiğini belirten Mustafa Arın, sanayiciliğin de bu olduğunu yani risk 

almak olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca 1979’daki İran devriminin ardından ihaleyi 

açan komisyon, kokusuz, parfümsüz ve ucuz bir sabun tipi istediğini belirtmiştir. 

Ancak ihaleyi alan Evyap, ihale şartlarının ötesinde kaliteli, parfümlü sabunlar 

göndermiştir ve Mustafa Arın’a göre bugün, o zamanki ileri görüşlü adımların 

karşılığı alınmaktadır (Arın, 2009). 

Evyap’ın tarihindeki ikinci önemli dönüm noktası ise yaklaşık on yıl sonra 

gerçekleşen Rusya ihracatıdır. 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasının etkileri, 

Sovyetler Birliği’nde de  hissedilmiş ve Ukrayna’daki maden işçilerinin isyanı, dalga 

dalga tüm Rusya’yı kaplamıştır. Moskova yönetimi, madende çalışan işçilerin 

temizlenmek için en temel ihtiyacı olan sabun tedarikinde iç piyasadaki üretimin 

yetersiz kalmasından dolayı 180.000 tonluk uluslar arası bir ihaleye gitmiş ve ihaleyi 

Evyap kazanmıştır (Hürriyet Ekonomi, 1998). Ancak Ahmet Durul, Evyap’ın sadece 

bu önemli ihaleyi almakla kalmadığını belirtmiş, ihale şartlarında belirtilen orta 

kalite, tek renk ve tek koku sabun yerine ihale şartlarının çok üstünde sabunlar 

üretildiğini dile getirmiştir (Durul, 2005). Beş renk ve beş farklı kokuda üretilen 

sabunlar, yokluktan yeni çıkılan piyasada büyük bir coşku ile karşılanmıştır. Böylece 

Rusya’ya ihracata başlayan Evyap, bugün eski Sovyetler Birliği coğrafyasında 60 

milyon doların üstündeki cirosuyla bir numaraya oturmuştur (Baysal, 2005). 

1980’lerde başlayan ihracat, Evyap için giderek önemini arttırmıştır ve 1990’larda 

girilen Polonya pazarında beklenmedik bir başarı yakalanmıştır. Ciddi bir çalışma ile 



127 
 

geliştirilen ve üretilen Arko Kremli Sabun, tam ürün iç piyasaya sürülecekken 

önemli bir yabancı rakip Türk piyasasına girerek yağlı, normal ve kuru ciltler için üç 

farklı tipte sabunu lanse etmiş ve etkin bir reklam kampanyası ile desteklemiştir. 

Böyle bir ortamda Arko Kremli Sabunu piyasaya sürmeme kararı alan Evyap, daha 

sonra sabunları Polonya’ya satmaya karar vermiştir (Vardar, 2008). O dönemde ürün 

için çekilen ancak Türkiye’de oynatılmayan reklamı alarak Polonya’ya giden ve 

filmin Lehçe dublajını yaptıran Mustafa Arın, filmi Polonya’da yayınlattığını ve o 

filmle birlikte markanın ilerlediğini ve bugün Polonya pazarında Arko’nun önemli 

bir marka olduğunu belirtmiştir (Arın, 2009). A. Fikret Evyap, “Belki de rakibimiz 

bilmeden, bizim Polonya pazarındaki başarımızda önemli rol oynamış oldu” diye 

Arko markasının Polonya başarısını özetlemiştir (Vardar, 2008). Yakalanan 

beklenmedik başarının ardından 1990’ların sonunda yurtdışı pazarlara yatırım kararı 

alınmıştır. Bu doğrultuda 2002 yılında yaklaşık 30.000 ton sabun üretim kapasitesi 

ile Mısır’ın İskenderiye limanında fabrika kurulmuş ve Evyap, ilk başlarda biraz 

çekinilerek gidilen yurt dışı pazarlarda doğrudan yabancı sermaye yatırımcısı olarak 

yer almaya başlamıştır (Vardar, 2008). 

1980’lerin sonunda doğmuş ve halen iç ve dış piyasada raflarda yerini koruyan bir 

diğer Evyap markası ise Fax’dır. Tamamen kalite ve ekonomiyi çağrıştıran, halen 

Duru’nun altında konumlanmış iyi bir ikinci marka kimliğini koruyan Fax, 

tüketicilerin kuru sabunun daha uzun süre dayandığı iç görüsünden hareketle “kuru 

sabun, karlı sabun” iletişimini 90’larda uzun süre devam ettirmiştir. Mustafa Arın’a 

göre halen katı sabunun yanında sıvı sabun ve dış piyasalarda şampuan, deterjan, oda 

spreyi gibi ürünleri ile yaşamını sürdüren Fax, yatırım yapılabilir bir markadır (Arın, 

2009). 

Evyap’ın en köklü markası olan Arko için 1994 yılında önemli bir adım atılmış ve 

daha önce tıraş ürünleri ile erkeklere ve krem ile de tüm aileye seslenen marka, Arko 

Nem ile tamamen kadınlara yönelmiştir. 1996 yılında reklam yatırımı ile 

pekiştirilmiş olan kadınsı kimlik, 2000’li yıllarda tüm cilt bakım ürünleri için Arko 

Nem’i üst marka yapmıştır (Vardar, 2008). 1991 yılında Evyap’a geldiğinde 

kozmetik adına sadece Arko Yağlı Krem, Yağsız Krem ve Tıraş Kremi bulunduğunu 

dile getiren Mustafa Arın, daha sonra üretim, iletişim, marka konumlandırması ve 

ambalaj tasarımı alanında atılan doğru adımlar ile Arko Nem gibi cilt bakımında 

lider bir markanın var olduğunu belirtmiştir (Arın, 2009). 
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Arko Nem markasının yaratıcısının reklamcı Ali Taran olduğunu ifade eden Mustafa 

Arın, markanın ilk çıkacağı dönemde Vaseline markası karşısına intensive care 

(yoğun bakım) diye çıkmayı planladıklarını ancak Ali Taran’ın bunun yerine 

nemlendirmeden gelen Arko Nem’in daha doğru olacağını belirttiğini söylemiştir 

(Arın, 2009). Ali Taran Creative Workshop (ATCW) tarafından hazırlanan “bütün 

kadınlar çiçektir ve çiçekler su ister” sloganlı lansman, daha sonra ürün gamının 

genişlemesi ile de devam ettirilmiştir (Vardar, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Şekil 5.8 : 1996 yılındaki ilk Arko Nem ambalajları. (Kaynak: Evyap reklam arşivi). 
 

Arko markasının erkek ürünleri kategorisindeki önemli bir yeniliği ise 1995 yılında 

piyasaya sunulan tıraş kolonyasıdır. Buluşun yine Ali Taran’a ait olduğunu belirten 

Ahmet Durul, Arko tıraş kolonyasından önce Türk erkeklerinin tıraştan sonra ya 

yabancı after shaveleri (tıraş sonrası losyonu) ya da limon kolonyasını kullandıklarını 

söylemiştir. Hatta limon kolonyası daha çok tercih edilmektedir, bunun nedeni de 

tıraş esnasında oluşan çiziklerin limon kolonyası sürülünce yanması ve dolayısıyla 

iyileştiğinin düşünülmesidir. Tıraştan sonra kolonya ile yanan bir cilt, aynı zamanda 

tıraşın tam olarak tamamlandığının da bir göstergesidir. Arko tüketicisi olan orta 

gelir düzeyindeki erkekler için limon kolonyası tercihinin bir diğer nedeni ise tıraş 
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losyonlarının pahalı ve erişilmez oluşudur. Bu iki unsur bir arada düşünülmüş ve 

hem limon kolonyası gibi 80 derece olan (tıraş losyonu genelde 60 derecedir)  ve 

yüzü yakan, aynı zamanda tıraş losyonu gibi kalıcı ve erkeksi bir kokuya sahip ama 

fiyat olarak erişilebilir bir ürün ortaya konmuştur. Bu doğrultuda Arko Tıraş 

Kolonyası ilk çıktığında, ucuz görünen basit bir ambalaj hedeflenmiştir (Durul, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.9 : 1997 yılındaki ilk Arko Tıraş Kolonyası ambalajları. (Kaynak: Evyap  
       reklam arşivi). 
 

Güzel Sanatlar Saatchi & Saatchi tarafından 1996 yılında “Tıraş keyfinize limon 

sıkmayın” sloganıyla reklamları yapılan Arko Tıraş Kolonyası, ciddi bir satış grafiği 

ile büyük beğeni toplamıştır (Vardar, 2008). 

Evyap’ın Arko markasında sağladığı ölçek ekonomis,  maliyet avantajı ve tutarlı 

iletişim stratejisi, önemli bir uluslararası rakibi olan Unilever’in Gibbs markası ile 

1998’de üretime son vermesini ve 2003’de Evyap tarafından bu markanın satın 

alınmasını sağlamıştır. 
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2003 yılında Evyap için yine oldukça önemli bir adım atılmıştır. Ancak bu sefer yeni 

bir yatırım ile kategori bazında bir yenilik sağlanmıştır. Hijyenik ürünler tesisinin 

faaliyete girmesi ile Evyap firması çocuk bezi ve hijyenik ped üretimine başlamış ve 

iki yeni marka - Evy Baby (2003) ve Evy Lady (2004) doğmuştur. 

Evyap’ın 1927’de Erzurum’da atölye üretimi ile başlayan sabun imalatı, 1943’de 

İstanbul’a taşınmış ve bugün İstanbul’daki üretim tesislerinin yanı sıra 2002’de 

açılan İskenderiye / Mısır tesisleri ile geniş bir coğrafyada devam etmektedir (Url-

27). 

Bugün Evyap, Türkiye’nin yıllık tüketiminin yaklaşık üç katı yani 333.000 ton sabun 

üretim kapasitesine sahiptir (300.000 ton / Ayazağa Tesisi, 33.000 ton İskenderiye 

Tesisi). Satışının yaklaşık %65’i ihracat yani dış piyasalara olan Evyap, yıllık 41,5 

milyon adet tıraş köpüğü ve 11 milyon adet tıraş jeli üretim kapasitesine sahiptir 

(Url-27). 

Evyap, kurulduğu 1927 yılından bu yana, herhangi bir yerli veya yabancı firma ile 

evlilik veya stratejik iş birliği yapmadan bugüne kadar gelmiştir. Evyap aynı şekilde 

bir Türk şirketi olarak kalmayı ve büyümeyi hedeflemektedir (Süzer, 2003). Mehmet 

Evyap bu konuda “Biz uluslararası piyasalarda bir Türk firması olarak kalmak 

istiyoruz. Türkiye’nin gelişmesinde uluslararası başarılı markalara sahip olması 

lazım. Biz bir dünya markasıyız demek şu anda çok iddialı olur ama belli bir 

coğrafyada gerçekten uluslararası hale gelmiş markalarımız var” demiştir (Balaban, 

2004). 

5.4 Evyap ve Ambalaj Tasarımı 

Tarihsel bir perspektiften bakacak olursak, Evyap’ın ilk dönemlerinde, özellikle 1960 

– 1980 dönemini Mustafa Arın “talep piyasası” olarak tanımlamış ve ambalaj 

zenginliğine ihtiyaç duyulmadığını belirtmiştir: 

 
 Hala o dönemlerde talep piyasasıydı Türkiye. Yani insanların seçimden 
ziyade olan bir ürüne ihtiyaçları ve temel ihtiyaçların da üretilmesiydi. Orada 
çok fazla bir fonksiyonellik, çeşitlilik, ambalaj zenginliği falan değil, yani 
hatırlayın; o dönemin Türkiye’sinde bildiğim kadarıyla çok basic (temel) 
şeylerin talep edildiği bir dönem. (Arın, 2009) 
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Evyap, geniş ürün gamı nedeniyle ve hızlı değişime ayak uydurabilmek için her 

zaman firma içinde tasarım çözümleri üretmiş bir firma olmuştur. Mustafa Arın, 

90’lardan önce de gerek ambalaj tasarımı alanında gerekse firma iletişim unsurlarının 

oluşturulmasında bir grafik biriminin hep olduğunu belirtmiştir. Kendisinden önce 

doğrudan patronlarla çalışan ve doğrudan onların direktifiyle görseller hazırlayan 

birilerinin olduğunu belirten Mustafa Arın, reklam verme döneminden itibaren, 

reklam ajanslarıyla da çalışıldığını ve reklam ajanslarından grafik tasarım konusunda 

ciddi destekler alındığını ifade etmiştir (Arın, 2009). 

90’ların başından itibaren hızlı bir ürün geliştirme dönemine girilen Evyap’da grafik 

bölümü de genişletilmiş. Arın bu genişlemede özellikle o dönemdeki çok yoğun ve 

hızlı tasarım çözümlerine olan ihtiyacın rol oynadığını belirtmiştir: 

Daha sonra bu grafik bölümü daha da genişletildi. Bizim birimimiz 
içersinde alternatif çalışmalar, uygulamalar, aplikasyonlar, ürün 
genişlemeleri kendi içimizde daha hızlı yapıldı. Özellikle ben pazarlamada 
90’ların başından itibaren çok ürün geliştirdik. Yani çok süratle geliştirdik, 
portföyümüzü çok genişlettik. Biraz da tabi o dönem yurt dışı arzın sınırlı 
olduğu ama talebin çok olduğu pazarlardı. (Arın, 2009) 

 

Yoğun ve hızlı bir ambalaj tasarımı ihtiyacının yaşandığı dönemde, firma içindeki 

grafik birimi hem nitelik hem de nicelik olarak gelişmiştir. Ancak sadece firma içi 

çözümlerle de yetinilmemiş, matbaaların grafik birimleri, reklam ajanslarının tasarım 

ekipleri ve dışarıdan serbest çalışan tasarımcılarla projeler yürütülmüş ve dışarıdan 

hizmet alımı ile çeşitlilik sağlanmıştır. 

Özellikle 1990’lardan 2000’lerin ortalarına kadar reklam ajansları, Evyap ürünlerinin 

ambalaj tasarımı çalışmalarında oldukça etkin rol oynamıştır: 

Reklam ajansları bize çok şeyler kazandırmıştır. Tasarımlar.. Mesela Ali 
Taran iyi bir reklamcıdır ama gerçekten tasarım konusunda da çok katkı 
veren bir ajanstı… Onların da birimleri vardı, gelirdi sunardı. Orijinalini 
hazırlayana kadar size takdimler yaparlardı. Alt takılar, markalar vesaireler 
bulabilirlerdi. O dönemde çalıştığımız birçok ajans aslında bize bu 
hizmetleri verdi. (Arın, 2009) 

 

Evyap, artan ambalaj tasarımı ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışındaki tasarım 

ofisleri ile de projeler yürütmüştür. 90’ların sonlarında yurt dışından, İngiltere’den 

bir tasarım ofisinden hizmet aldıklarını söyleyen Mustafa Arın, ancak onların çok 
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didaktik olduklarını ve kendilerini yoran bir süreç izlediklerini belirterek o işten 

vazgeçtiklerini ifade etmiştir (Arın, 2009). 

Ambalaj grafiği alanında yurt dışından ofislerle yürütülmüş çalışmalarda yaşanan 

sıkıntılara Burç Üstün de değinmiş, özellikle ticaret yapma şekillerinde ve süreç 

yönetiminde alışık olmadıkları tarzların kendilerini zorladığını ifade etmiştir. Ancak 

yurt dışından özellikle endüstriyel tasarım alanında tasarımcılarla tanışmanın ve 

onların sunumlarının kendilerine ambalaj tasarımına dair çok şey öğrettiğini belirten 

Burç Üstün, yurt dışında ambalaj tasarımının bağımsız bir alan olduğunu ve o alanda 

sadece bu işe odaklanmış kişilerle çalışıldığını, ciddi rakamlar harcanarak tasarımlar 

yaptırıldığını gördüklerini belirtmiştir. Diğer yandan şirket içinde bir grafik tasarımı 

biriminin olmasının belki de ambalaj tasarımı ile daha farklı neler yapılabileceği 

noktasında kendilerinin önünü tıkamış olabileceğini belirten Üstün, daha sonra 

kendilerine kural koyduklarını ve tasarımın, tasarım ofisinde yapılması gerektiği  

konusunda karar aldıklarını aktarmıştır (Üstün, 2010). 

2000’lerin ortalarından itibaren artık şirket içi grafik biriminin yapısının değiştiğini, 

tasarım hizmeti anlamında kaynakların çeşitlendiğini belirten Mustafa Arın, artık 

yenilikçi tasarımların şirket içinde yapılmadığını, yaratıcı tasarımların şirket dışından 

tasarım ofislerinden alındığını, şirket içi grafik tasarım birimiyle ise daha çok varyant 

uygulamalarının veya adaptasyonların çözüldüğünü ifade etmiştir. Arın, artık şirket 

dışından ambalaj tasarımına odaklanmış tasarım ofisleri ile çalışıldığını ve yaratıcı 

ambalaj tasarımı çözümlerinin tamamen dışarıdan alındığını, bu durumun da 

kendilerini mutlu ettiğini belirtmiştir: “Biz kaynaklarımızı çoğalttığımız an 

mutluluğumuz arttı. Daha iyi işler çıktığına inandık. Belki içerde yapılan işler bizi o 

gün için tatmin etti. Ama ne zaman dışarıdan farklı kaynaklardan farklı hizmetler 

almaya başladık, biraz daha mutlu hissettik kendimizi” (Arın, 2009). 

Bugün, ambalajların strüktürel tasarım için yerli ve yabancı firmalarla çalışan Evyap, 

marka mimarisi ve ambalaj grafiği için ambalaj tasarımına odaklanmış yerli tasarım 

ofisleri ile çalışmayı tercih etmektedir. Kendi grafik birimi ile de özellikle uygulama 

ve baskı kontrolü konularını takip etmektedir. Bu arada ambalaj geliştirme birimi ile 

bir yandan strüktürel tasarım projelerini üretim ile paralel bir şekilde koordine 

ederken, diğer yandan da teknik detayların çözülmesinde ve kalite standartlarının 

yakalanmasında çalışmalarına devam etmektedir. 
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Evyap için ürün ve ambalaj tasarımı, hep firma sahiplerince ve üst yönetimce önem 

verilen konular olmuştur.  Mustafa Arın, ilk dönemlerde yurt dışı seyahatlerde 

toplanan kimi numunelerin ve iyi uygulamaların kendilerine adapte edilerek 

kullanıldığını belirtmiştir. Ancak birebir kopyalamak yerine kendi ürünlerini de bu 

beğenilen ürünlere benzetmeye çalıştıklarını, tasarımı belli bir oranda 

farklılaştırmaya çalıştıklarını söylemiştir (Arın, 2009). 

Bu çalışmalarla beraber bir çok yenilikçi ambalaj fikri de ilk kez Evyap tarafından 

üretilmiştir. Kendisinden 15 yaş küçük kardeşi Fethi Evyap’ı teknik bir harika olarak 

nitelendiren A. Fikret Evyap, kardeşinin teknik yeteneği sayesinde farklı modellerde 

sabun üreterek başarılarını arttırdığına inanmaktadır (Dünya Gazetesi, 2004). 

Örneğin çizgili sabunlar, dünyada ilk kez Evyap tarafından geliştirilmiş bir teknoloji 

ürünüdür. Ambalaj noktasından bakıldığında, daha öncesinde pil ambalajlarında 

kullanılan, bir yüzü şeffaf diğer yüzü karton blister ambalajlar, Fikret Bey’in 

sayesinde sabun ambalajına taşınmıştır. Ahmet Durul, bu yeniliğin özellikle Rusya 

ve Ukrayna’da firmaya büyük satışlar getirdiğini; yerli ve yabancı rakiplerin bunu 

takip ettiğini ifade etmiştir (Durul, 2005). 

Bugün yurt içinde ve yurt dışında çok satan Duru Fresh PVC ambalajları da ilk kez 

Evyap tarafından kullanılmıştır. Çoklu sabun pazarının yaratıcısı diyebileceğimiz 

Evyap, aynı zamanda torbada satılan sabunları bir kutu içerisinde tüketici ile 

buluşturmayı gerçekleştiren ilk firma olmuştur (Arın, 2009). 
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Şekil 5.10 : 1993 tarihli Duru reklamlarında kutulu, poşetli, blister ve PVC  
         ambalajlarda Duru Sabunları. (Kaynak: Evyap reklam arşivi). 
 

Evyap için ambalaj tasarımı sürecini etkileyen bir diğer unsur da ana markaları 

şemsiye marka olarak kullanmasıdır. Üzerine yatırım yapılan ana marka 

genişletilerek farklı ürün grupları da bu ana marka altında konumlandırılmıştır. 

Bunun başarılı bir örneği olarak Duru kolonyayı gösteren Ahmet Durul, marka 

genişlemesinin çok dikkatli yapılması gerektiğini, ana markadan yararlanayım 

derken onu zayıflatmak ihtimalinin de olabileceğine dikkat çekmiştir. Sabunun 

temizlik, ferahlık ve koku gibi çağrışımları olduğunu ifade eden Durul, kolonyanın 

da sabundaki bütün anlamları taşıdığını, hasta ziyaretinden sonra ellere kolonya 

sürüldüğünü ve bir anlamda temizlik unsuru olarak kullanıldığını belirtmiştr. Duru 

şampuan da yine benzer şekilde araştırmalarla karar verilmiş bir diğer marka 

genişlemesi olmuştur (Süzer, 2003). 

Evyap’ın sahiplerinin ve yöneticilerinin kişiliğiyle bugünlere taşınan yenilikçi bakış 

açısı ve küresel rakiplerin başarılı ambalaj tasarımları, Evyap için ambalaj tasarımını 

oldukça önemli bir konu durumuna getirmiştir. Ahmet Durul yavaş yavaş yerli 

rakiplerin de çoğaldığını, böylece Evyap’ın sadece yabancı markalarla değil yerli 
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markalarla da rekabet etme durumuna geldiğinin altını çizmiştir. Ahmet Durul, 

reklam ajansı geçmişi nedeniyle özellikle marka ve marka iletişimi konularında 

tecrübe ve bilgi birikimi ile ambalaj tasarımının durmaksızın devam eden bir çalışma 

olduğunu ifade etmiştir: “Ambalaj işi bir marka için non-stop (durmaksızın) bir 

çalışma gerektirir. Yani [bir ambalaj onaylanıp üretim için] baskıya gittiği zaman 

ajansın yeni ambalaj için çalışmaya başlaması lazım” (Durul, 2005). 

Ambalaj anlamında değişimin sürekli olması gerektiğini ifade eden Mustafa Arın, 

sadece ürünü iyi ve kaliteli üretmenin artık yetmediğini, dağıtım ve iletişimin de 

olmazsa olmaz konular olduğunu ancak artık ambalajın başarılı bir ürün hikayesi 

yaratmakta kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etmiştir (Arın, 2009). 

Evyap markalarındaki ambalaj tasarımının gelişimini görsel olarak incelemek 

amacıyla zaman içerisinde değişen ürünlere yani ambalajlara bakılmıştır. Daha önce 

yer verilen en eski tarihli  ambalajlardan sonra özellikle TV reklamlarının 

başlamasıyla ambalajlardaki değişimi yıllarına göre takip etmek mümkün olmuştur. 

Bu doğrultuda Evyap’ın 1985’den 2005’e kadar arşivlenmiş olan reklamları ile Arko 

Nem ve Duru markalı ürün ambalajları ekte gösterilmiştir. Arko Men markasına ait 

ambalaj görselleri ise takip eden bölümde yer almaktadır. 
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Şekil 5.11 : İlk lansmanı yapılan 1996 yılından sonra 2005 yılına kadar Arko Nem 
        ambalajlarındaki değişim. (TV reklamlarından derlenmiştir).  
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Şekil 5.12 : Son dönemde hazırlanan Arko Nem ambalajları. 
         (Kaynak: Orhan Irmak Tasarım Arşivi).  
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Şekil 5.13 : 1985 – 1992 döneminde Duru markalı ürün ambalajları. 
         (TV reklamlarından derlenmiştir).  
 

Evyap’ın sahip olduğu Duru markalı ürün ambalajlarındaki değişim de Evyap’ın 

genel olarak ambalaj tasarımındaki değişim sürecini sergilemektedir. 
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Şekil 5.14 : 1994 – 2000 döneminde Duru markalı ürün ambalajları.  
         (TV reklamlarından derlenmiştir).  
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Şekil 5.15 : 2000 – 2002 döneminde Duru markalı ürün ambalajları.  
        (TV reklamlarından derlenmiştir).  
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Şekil 5.16 : 2003 – 2005 döneminde Duru markalı ürün ambalajları.  
         (TV reklamlarından derlenmiştir).  
 

Duru markasının bir şemsiye marka olarak sıvı sabun ve şampuan kategorisindeki 

genişlemesini, daha sonra duş jeli kategorisindeki genişleme takip etmiştir. 
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Şekil 5.17 : Son dönem hazırlanan Duru markalı ürün ambalajları. 
                   (Kaynak: Orhan Irmak Tasarım Arşivi). 
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5.5 Arko Men Markası için Ambalaj Yenileme Süreci 

Arko markası, Evyap’ın en eski markaları arasında yer almaktadır. İlk başlarda sabun 

markası iken 1957 yılında çok amaçlı krem üretimine başlanmıştır (Vardar, 2008). 

Sabun markası döneminde tıraş sabunu üretimi de yapılırken, daha sonra erkek tıraş 

ürünleri segmentinde tıraş kremi ile genişlemiştir. 1991 yılında Arko Classic olarak 

yağlı krem, yağsız krem ve Arko olarak tıraş kremi olmak üzere krem segmentinde 

üç çeşit ürün barındıran Arko markası, 1996 yılında Nem alt takısı ile yeni bir 

segment yaratmış ve Arko Nem olarak daha çok bayanlara hitap eden geniş bir ürün 

yelpazesi oluşturmuştur (Arın, 2009). Erkek bakım ürünleri kategorisindeki ürün 

genişlemesinin ardından 2009 yılında erkek bakım ürünlerini Men alt takısı ile 

gruplanmış ve böylece Arko markası; 

- Arko Classic (klasik krem grubu) 

- Arko Nem (cilt bakım ürünleri grubu) 

- Arko Men (erkek tıraş ve cilt bakım ürünleri grubu) 

olmak üzere üç farklı gruba ayrılmıştır. Bu çalışmada ele alınan grup Arko Men 

markalı erkek bakım ürünleridir. 

1980’li yıllarda Arko tıraş kremi için rekabet sadece o dönemde Unilever’in olan 

ancak daha sonra Evyap tarafından satın alınan Gibbs markası ile ve sadece tek bir 

ürün ile yani tıraş kremi ile yaşanmıştır. Türkiye’nin o dönemdeki gündeminde de 

çok fazla yenilik ve tasarım bulunmamaktadır. Raflardaki rekabet ağırlıklı olarak 

gramaj ve satış fiyatı üzerine kuruludur (Üstün, 2010). 

1985 tarihli reklam filmlerinde ürün varyantlarının içerdiği koku yönü doğrultusunda 

sarı, mavi ve yeşil ambalajda bulunan Arko tıraş kremi, 1996 tarihli reklamlarda 

beyaz zemin üzerinde, farklı renklerde Arko logosu kullanımı içeren ambalajlarda 

görünmektedir. Kendisinin de bu dönemden itibaren devreye girdiğini belirten Burç 

Üstün -kendisi önceden Arko markasının marka müdürlüğünü ve ardından 

kategorinin pazarlama müdürlüğünü yapmıştır- beyaz rengin o dönem Arko ile çok 

örtüştüğünü, rafta bloklama açısından da avantajlar getirdiğini belirtmiştir (Üstün, 

2010). 
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Şekil 5.18 : 2009 yılındaki değişim öncesi Arko tıraş ürünü ambalajları.   
        (TV reklamlarından derlenmiştir).  
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2000’li yılların başında, her şeyin canlandığı, ambalajların renklendiği dönemde 

Arko tıraş serisi ambalajlarının da değiştiğini belirten Burç Üstün, rafta rakiplerin de 

güçlenmeye başlamasıyla markayı gençleştirmeyi amaçladıklarını söylemiştir. Pazar 

şartlarının değişimi ile tıraş kreminden çok tıraş köpüğünün önem kazandığını, 

geleceğin köpükte olması ve köpüğün genç, çalışan modern bir tüketici kitlesine 

seslenmesi nedeniyle tasarımlarda renkliliğe gidildiğini belirtmiştir (Üstün, 2010). 

Daha sonra 2002 - 2003 yıllarında, ambalaj malzemesindeki farklılıkla daha radikal 

bir değişim mümkün olmuştur: 

O zaman ambalajlarımız alüminyumdaydı, alüminyum tüpteydi. Baskı 
anlamında kısıtlar vardı. Dolayısıyla o degredeler, farklı renk geçişleri 
falan uygulayamıyorduk. Malzeme engel oluyordu. Sonra teneke ambalaja 
geçme kararı aldık…. Ambalajları hareketlendirmek gerekiyordu. Birazcık 
daha hareketli olsun istiyorduk çünkü çizgilerin modası çabuk geçmişti. 
Artık bir yerden sonra pijama gibi gelmeye başlamıştı. Ve rakibin de 
renklendiğini gördük. (Üstün, 2010)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arko ambalajları (beyaz zeminli)                 Arko ambalajları (metalize zeminli) 
 
Şekil 5.19 : Opak zeminli ve metalik zeminli  Arko tıraş ürünü ambalajları.      
         (TV reklamlarından derlenmiştir).  
 

Arko markası için en büyük rakip konumundaki Gilette, 2000’lerin başlarında 

lansmanını yaptığı Gilette Series ürün grubu ve piyasaya yeni soktuğu tıraş jeli ile o 

dönem kategoriyi Türkiye’ye tanıtan marka olmuştur. Ardından lansmanı yapılan 

Arko jel ambalajlarında, Gilette Series tasarımları takip edilmiş, metalik ve parlak bir 

zemin ile beraber Arko tıraş kolonyalarındaki gibi yatay logo kullanımına geçilmiştir 

(Üstün, 2010). 
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2006 yılında Arko markası için tıraş sonrası kremlerin lansmanı ile ürün gamının 

erkek cilt bakım ürünlerine doğru genişlemesi sağlanmıştır: 

İlk biz tıraş sonrası krem lansmanını yurt dışında yaptık, Rusya’da…O 
pazarlarda çok satan –halen Türkiye’ye göre çok daha fazla satıyor- bir 
ürün. Öyle bir alışkanlıkları var büyük bir ihtimalle. Tıraştan sonra bir tıraş 
sonrası krem alışkanlıkları var. Ülke şartları da krem kullanmayı çok 
gerektiren bir ülke. Mevsimden dolayı… Sonra o dönemde de biz Arko 
markasını bakıma taşımak istiyorduk. Bir erkek bakım markası olarak 
algılanmasını istiyorduk. Ve dedik ki Türkiye’de de erkekler tıraştan sonra 
bizim kremimizi kullanıyorlar – Arko yağlı krem, Arko naturel krem. 
Berberlerde krem sürüyorlar. Madem Türkiye’de böyle bir şey var, 
Türkiye’de krem kullanan erkeklere biz kendi kremlerini verelim. Ve 
Türkiye’nin ilk tıraş sonrası kremini biz çıkartıyor olalım dedik.  (Üstün, 
2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.20 : Arko tıraş sonrası krem ambalajları. 
        (TV reklamlarından derlenmiştir).  
 

Daha önce Rusya piyasası için hazırlanmış Arko tıraş sonrası kremin Türkiye 

pazarına da girmesiyle Arko markalı erkek ürünleri daha da genişlemiştir. Ancak bu 

durum bir sıkıntıyı da beraberinde getirmiş, Arko markalı ürünler arasındaki dil 

birliği ve marka kimliği dağılmaya başlamıştır (Üstün, 2010). 

2008 yılında Arko markası için tüketici testi yaptıran Evyap, markanın gençler 

tarafından kendilerine uzak, tasarım olarak geri kalmış, modern olmayan ve babadan 

kalma olarak algılandığını görmüştür. Bunun üzerine hazırlanan yeni bir strateji ile 

ilk önce 2008 sonunda “erkekler de yanar” kampanyasına başlanmıştır. 

Kampanyadaki hedeflerini Burç Üstün şu şekilde ifade etmiştir: 

Tıraş kolonyasında reklama girelim dedik ve tone of voice [ses tonu]’umuzu 
gençlere yönlendirdik. Biz ilk defa bu kadar doğrudan genç bir hedef kitleye 
konuşmaya başladık. Tabi o yüzden de tasarımların da gençleşmesi 
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gerekiyordu, her şeyin gençleşmesi gerekiyordu. Ve aslında en büyük 
atılımı da 2009’un başında yapmış olduk. (Üstün, 2010) 

 
2009 yılının başında Arko markasının yeni iletişim stratejisi paralelinde ambalaj 

tasarımlarının da değişimine başlanmıştır. Öncelikle Arko’nun piyasa lideri olduğu 

ve tıraş kolonyası şişelerinin strüktürel tasarımı için İtalya’da bir tasarım ofisine brief 

verilmiştir. Piyasa lideri olduğu için fazlasıyla taklit edilen Arko tıraş kolonyası 

şişesinin tasarımında hedef, Arko’yu tıraş kolonyasında yepyeni bir kimliğe 

kavuşturacak, erkeklerin “benim o” diyeceği, benzersiz bir tasarımdır. Ayrıca Arko 

tıraş kolonyası şişelerinin kalıp detayları ile taklidi zor bir  tasarıma sahip olması 

hedeflenmiştir. Bu noktadan hareketle, tıraş kolonyalarında çift renk kullanımına 

imkan veren enjeksiyon kalıplı kapağa sahip yeni şişeler tasarlanmıştır (Üstün, 

2010). 

Arko tıraş şişesinin kalıp tasarımları hazırlanırken, diğer taraftan Arko ambalajlarının 

görsel ortak bir dile kavuşması amacıyla ambalaj grafik tasarımları için Orhan Irmak 

Tasarım’a brief verilmiştir. Tüketici testinde çıkan, özellikle gençlerin Arko markası 

hakkındaki görüşlerini de içeren, pazar paylarından yeni iletişim stratejisine ve 

gelecek hedeflerine kadar bir çok detayın yer aldığı oldukça kapsamlı tasarım 

briefinde kritik konu başlıkları şu şekilde özetlenebilir: 

- Gençlere hitap eden, modern bir tasarım dili 

- Bütün ürün gruplarını kapsayan bir ambalaj mimarisi 

- Arko erkek bakım ürünlerinin Men alt takısı ile Arko Men olarak diğer Arko 

markalı ürünlerden ayrışması 

Burç Üstün, 2009 yılında tamamlanan Arko Men ambalaj tasarımı projesi ile ilgili 

olarak, firma için ana motivasyonun tüketicinin görüşleri olduğunu yani değişim 

kararının rakiplerden değil tüketicilerden kaynaklandığını ifade etmiştir: 

 
Bu defa biz kendi kendimizi challange ettik [meydan okuduk]. Yani rakipte 
herhangi bir değişim yoktu. Biz yaptığımız araştırmada gördük ki tüketici 
bu defa bizi değişime zorladı…Yaptığımız bir araştırmada şunu gördük; 
markanın genç kitle tarafında sadece “a çok güzel, babamın markası” 
[olarak algılanıyordu], yeniliklerin farkında değiller,  “yenilenmeyen 
marka” diye çıktı. O kadar çok Ar-Ge yeni ürün çıkartıyor ki fakat yenilikler 
fark edilmiyordu. Çünkü o yenilikler hedef kitle tarafından algılanmıyordu. 
Bunun iki sebebi vardı. Markanın algısı zaten çok yaşlı olduğu için yenilik 
gözükmüyordu, insanlar görmüyordu, beklenti yoktu, yapmıyordur zaten 
diye düşünüyorlardı. Bir diğer şey de iletişimi çok zayıf kalmıştı…O yüzden 
buradaki en önemli şey, motivasyon, o dönemde tüketici oldu. Tüketici bizi 
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uyardı. Yani biz tüketiciye gittik, tüketici bizi uyardı, ondan sonra da 
değişimi yaptık. Baktığınızda hep günü yakalamaya çalıştık, modern 
durmaya çalıştık. Son dönemde de hep genç olmaya çalışıyoruz. Tasarımlar 
dinamik olmalı, genç olmalı ve günü yakalamalı. Günü artık daha da hızlı 
yakalamak zorunda kalacağız büyük bir ihtimalle çünkü gençler çok hızlı 
değişiyor, çabuk tüketiyorlar, anında değişimi tekrardan görmek istiyorlar. 
(Üstün, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.21 : Arko Men’in yeni ambalajları.  
        (Kaynak: Orhan Irmak Tasarım Arşivi). 

5.6 Özet 

Evyap firmasının tarihçesine bakıldığında, 1960 – 1980 döneminde dışa kapalı 

ekonomi politikalarının, firmanın marka çeşitliliğinin, ürün çeşitliliğinin ve 

üretiminin artmasında etkili olduğu görülmüştür. Bu dönemde yaşanan ürün ve 

marka çeşitliliğindeki artış, ambalaj çeşitliliğinde bir artışı da beraberinde getirmiştir. 

Ancak rekabetin olmayışı ve piyasanın her türlü ürüne ihtiyaç duyması, 

ambalajlardaki niceliksel artışa paralel olarak tasarım anlamında niteliksel bir artışı 

beraberinde getirmemiştir; başka bir deyişle ambalaj tasarımı ile farklılaşma 

gereksinimi duyulmamıştır. Aslında genel itibariyle o dönem Türkiye’sinde ambalaj 

tasarımı henüz bir gereklilik olarak görülmemektedir (Üstün, 2010). 
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İhracat odaklı olmanın firmanın büyümesinde etkili olduğu, özellikle İran ve 

Rusya’ya yapılan büyük ölçekli ihracatların Evyap tarihinde dönüm noktaları olduğu 

çeşitli kaynaklarda dile getirilmiştir (Arın, 2009; Üstün, 2010; Vardar, 2008; Dünya 

Gazetesi, 2004). Burada sadece ihracat odaklı olmak değil, aynı zamanda çevre 

ülkelerdeki siyasi değişimlerin de etkili olduğu söylenebilir. Sonuçta iki büyük 

ihracattan ilki İran devriminin ardından İran’a, ikincisi ise Sovyetler Birliği’nin 

çöküşünden önceki sıkıntılı dönemde Rusya’ya yapılmıştır. 

Evyap’daki ambalaj tasarımı aktiviteleri, her zaman şirket içinde var olan bir grafik 

tasarım birimi ile beraber yönetilmiştir. İlk başlarda firma dışından bağımsız 

tasarımcılardan destek alınmıştır. Bu desteği daha sonra reklam ajanslarının tasarım 

birimleri vermeye devam etmiştir. 2000’lere gelinirken rekabetin artması ve ambalaj 

tasarımının öneminin görülmesini takiben yurt dışından tasarım ofisleriyle çalışmalar 

yapılmıştır. Son dönemde ise bütün yaratıcı ambalaj tasarımı aktiviteleri firma dışına 

kaydırılmış, bağımsız tasarım ofisleri ile uzun soluklu iş birlikleri kurulmuş ve firma 

içinde oluşturulan ambalaj geliştirme birimi özellikle strüktürel tasarım projelerinin 

yönetiminde ve ambalajların üretiminin kontrolünde oldukça etkin bir rol 

üstlenmiştir. Şirket içi grafik tasarım birimi ise daha çok projelerin uygulama, 

detaylandırma ve baskı takibi kısımlarından sorumlu olmuştur. 

Arko Men ambalaj tasarımı projesinin detaylarından anlaşıldığı gibi bugün 

tüketicilerin beklentileri Evyap’ın yeni ürün geliştirme ve ambalaj tasarımı 

projelerinde büyük bir öneme sahiptir. Araştırmacının da dahil olduğu bir çok 

projede, proje briefi oluşturulmadan önce veya tasarımlar oluşturulduktan sonra 

tüketici testleri yapılmakta ve tüketicilerin beklenti, görüş ve öngörüleri ambalaj 

tasarımı projelerinin içerisinde değerlendirilmektedir. 

Uzun bir dönem rekabet ettiği markaların zorlaması ile ambalaj tasarımı konusunda 

yeniliklere gidilen Arko Men markasında, son dönemde gerçekleştirilmiş olan 

tasarım projesi için rakiplerin zorlaması değil tüketicilerin zorlaması esas 

motivasyonu oluşturmuştur. Ambalaj değişimi ile beraber eş zamanlı yürütülmüş 

olan iletişim stratejisi sonucunda, tıraş kolonyasındaki pazar payında 10 puan, tıraş 

köpüğü pazarında 5 puan, tıraş jellerinde ise yaklaşık 7-8 puanlık bir büyüme 

sağlanmıştır. Rusya’da yıllar sonra tekrardan pazar payı kazanan Arko Men, aynı 

şekilde Ukrayna’da pazar payını arttırmaya başlamıştır (Üstün, 2010). 
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2. Bölümde incelenmiş olan P&G ve Unilever firmalarında olduğu gibi, ambalaj 

tasarımının Evyap’ta en üst düzeyde önemsendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Mustafa Arın bu konuyu şu şekilde ifade etmiştir: 

 Ben ambalajı çok çok çok çok önemsiyorum. Ambalaj bir tüketici için ilk 
 albeni noktası. Önce bir attraction [çekim] ambalajdan gelecek ki bu 
 ambalajın formu, şekli, tasarımı, üzerindeki etiketin görselliği v.s. o önce 
 cezbedecek ki daha sonra onu kullandığında daha sonra mutlu veya mutsuz 
 olsun… Ürünün sadece formülü ve kokusu değil, kokusundan ziyade 
 görsel kimliği – şişesi, kapağı, etiketi, renk uygulaması … bugün pazarlama 
 ekibi buna çok fazla önem veriyor. Buna önem vermelerini şahsen ben 
 istiyorum. Başarının biraz öncelikle buradan kaynaklandığını düşünüyorum.
 (Arın, 2009). 
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6. ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI 2: TARİHSEL SÜREÇTE ÜLKER – GIDA 
SEKTÖRÜ 

Bu örnek olay çalışması, Türkiye’de hızlı tüketim ürünleri alanında yer alan ve 

1945’den günümüze Türk kimliğini sürdürmüş firmaları örneklemektedir. Hızlı 

tüketim ürünlerinde ambalajın yoğun bir şekilde kullanıldığı gıda sektörüne dair bir 

örnek konumunda olan çalışmanın odağında Ülker firması yer almaktadır ve firma, 

ambalaj tasarımının gelişimi perspektifi ile incelenmektedir. Bu inceleme, Ülker’in 

oldukça güçlü olduğu çikolata kategorisindeki Çokokrem markasına ve bu marka 

için son dönemde gerçekleştirilmekte olan ambalaj tasarımı çalışmalarına 

odaklanmıştır. 

Örnek olay çalışması raporunda, metodolojik notların ardından çikolata sektörünü ve 

bu sektörde Türk piyasasında yer alan firmaları özetleyen ikinci bölüm yer 

almaktadır. Üçüncü bölümde Ülker firmasına ve sahip olduğu markalara ilişkin 

tarihçe anlatılmaktadır. Daha sonra gelen dördüncü bölüm, Ülker’de eski 

dönemlerden günümüze ambalaj tasarımı çalışmalarını incelemektedir. Beşinci 

bölümde örnek olay çalışmasının analiz birimi olan Çokokrem markası için 

gerçekleştirilmekte olan ambalaj tasarımı çalışmalarını içermektedir. Son bölüm ise, 

örnek olay çalışmasına dair bir özeti içermektedir. 

6.1 Metodolojik Notlar 

Bisküvi – çikolata ile birlikte süt ve süt ürünleri, bebek maması, unlu mamüller, 

içecek, şekerleme ve sakız gibi alanlarda güçlü markalara sahip olan Ülker, Yıldız 

Holding çatısı altında yer almaktadır. Gıda dışında kişisel bakım, ambalaj, bilişim, 

gayrimenkul gibi alanlar da Holding’in iştirak konuları arasında yer almaktadır. Bu 

çalışma, özellikle Ülker’in çikolata ürünlerinin ambalajları ile ilgilenmektedir. 

Bunun nedeni, Ülker için diğer kategorilerin çikolata ve bisküvi kategorisine göre 

nispeten yeni kategoriler oluşudur. Aynı zamanda örnek olay çalışması kapsamında 

literatür araştırması ve üst düzey firma yetkilileri ile görüşmelerin belirli bir konuya 

odaklanabilmesi açısından bu gerekli görülmüştür. 
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Bu örnek olay çalışmasında, firma ile ilgili çıkmış yayınlar, firma içi dergiler, 

firmadan temin edilmiş görseller ve firma yetkilileri ile yapılan görüşmeler ana bilgi 

kaynağını oluşturmuştur. Ülker örnek olay çalışması için iki üst düzey firma yetkilisi 

ile kapsamlı görüşmeler yapılmıştır. 

Ülker örnek olay çalışmasında, incelenen Çokokrem markasına ait en son ambalaj 

tasarımları henüz piyasaya sürülmemiş olduğu için, tasarım detaylarına ilişkin 

görüşmelerde değinilen bazı noktalar, projenin gizliliği nedeniyle rapora dahil 

edilmemiştir. Ancak tez kapsamında yer alan örnek olay çalışmaları, ambalajların 

nihai tasarımlarından çok firmaların ambalaj tasarımına yönelmeleri ve ambalaj 

tasarımı süreçlerine odaklandığı için bu önemli bir sorun teşkil etmemiştir. 

Üst düzey yetkililerle görüşmelerde ilk önce, pazarlama başkanı (CMO) Ahad Afridi 

ile planlanmıştır. Kendisinin asistanı vasıtasıyla proje kapsamına ilişkin bir ön bilgi 

ve görüşme soruları İngilizce’ye çevrilerek paylaşılmış ve görüşme için randevu 

alınmıştır. Ancak görüşme esnasında kendisinin araştırmanın detayları hakkında bilgi 

sahibi olmaması nedeniyle, görüşme kapsamının holdingin kurumsal iletişim bölümü 

üzerinden onaylanarak yeniden planlanması gerekebileceği bilgisi araştırmacıya 

iletilmiş ve sadece genel hatlarıyla bir ön görüşme gerçekleştirilebilmiştir. İlerleyen 

dönemlerde kurumsal iletişim biriminden geri dönüş alınamadığı için planlanan bu 

görüşme hayata geçmemiştir. 

Ülker firması ile gerçekleştirilen ilk görüşme, firmanın Çikolata Kaplamalılar / Krem 

Çikolatalar / Alpella Pazarlama Direktörü olan ve Çokokrem markasından da 

sorumlu olan Z. Cengiz Acar ile yapılmıştır. Ayrıca kendisi, Ülker Grubu (Bisküvi – 

Çikolata) Grup Başkanı Ali Ülker ile gerçekleştirilen görüşmeyi organize etmiş ve 

bizzat o görüşmeye de katılmıştır. Ali Ülker ile gerçekleştirilen görüşmenin, Z. 

Cengiz Acar ile gerçekleştirilen görüşmenin hemen ardından aynı gün içerisinde 

gerçekleşecek olması araştırmacı tarafından daha önceden bilinmediğinden, görüşme 

soruları ve proje kapsamı Ali Ülker ile paylaşılamamış ve bir ön hazırlık 

yapılamamıştır. Buna rağmen, genel anlamda firma geçmişine ve ambalaj özelindeki 

çalışmalara oldukça kapsamlı ışık tutan Ali Ülker ile gerçekleştirilen görüşme, 

beklentileri çok büyük oranda karşılamıştır. Ayrıca Z. Cengiz Acar ile 

gerçekleştirilen bir önceki görüşme, Çokokrem markasına ve bugün Ülker’deki 

ambalaj tasarımı çalışmalarına dair oldukça kapsamlı bilgi sağladığı için, Ali Ülker 
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ile yapılan görüşme ucu açık bir görüşme formatında ve daha çok Ülker’in eski 

dönemlerine ve ilk ambalaj tasarımı çalışmalarına odaklanmıştır. 

Çizelge 6.1 : Ülker örnek olay çalışmasında gerçekleştirilen görüşmeler. 

 

Görüşülen Kişi Firmadaki Görevi Görüşme Yeri Tarihi 
          

Ali Ülker Grup Başkanı – Ülker Grubu Ülker Merkez Ofisi 26.08.2010 
(Bisküvi – Çikolata) Çamlıca, İstanbul 

          

Z. Cengiz Acar Pazarlama Direktörü Ülker Merkez Ofisi 26.08.2010 
Çikolata Kaplamalılar / Çamlıca, İstanbul 

    
 Krem Çikolatalar / Alpella 
     

6.2 Ülker ve Gıda Sektörü 

Candy Industry Dergisi’nin Ocak 2010 sayısında yayınlanan, firmaların 2009 

yılındaki ciro, çalışan sayısı ve üretim tesisi verileri baz alınarak hazırlanan dünyanın 

çikolata ve şekerleme alanındaki en büyük 100 firması sıralamada, Ülker 11. sırada 

yer almaktadır. Ülker’in önünde, Ülker’in iç piyasada da rekabet ettiği Mars, Nestle, 

Ferrore, Cadbury, Kraft, Hershey, Perfetti ve Haribo gibi çok uluslu şirketler yer 

almaktadır (Bizim Ülker Dergisi, 2010). 

Ülker’ın Türkiye piyasasında özellikle çikolata kategorisini oluşturan ve Çokokrem 

markasının da içinde yer aldığı krem çikolata ile tablet çikolata ve çikolata 

kaplamalılar kategorilerindeki yerli ve yabancı önemli rakiplerine ve markalarına 

Çizelge 6.2’de yer verilmiştir. 
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Çizelge 6.2 : Ülker’in Türkiye pazarında çikolata kategorisinde yer alan markaları ve 
bu markaların rekabet ettiği önemli yerli ve çokuluslu firmalara ait 
markaları. (Araştırmacı tarafından firma web siteleri doğrultusunda 
derlenmiştir). 

 

Ülker'in Markaları Kategori Rakip Markalar 
Rakip 
Firmalar 

           
Çokokrem Krem çikolata Nutella Ferrero Rocher 
Golden Chokella Nestle 
Ülker Krokantlı Nesquik Nestle 
Hobby Sarelle Sanset Gıda  
Alpella 
Halk 
Karsa 
           
Ülker  Tablet çikolata Nestle Nestle 
Ülker Golden Nestle Damak Nestle 
Ece Nesquik Nestle 

Milka Kraft 
Toblerone Kraft 
Eti Çikolata Keyfi Eti 
Eti Petito Eti 
Choco Mia Şölen 
Magnum Algida/Unilever 

           
Ülker Çikolatalı Gofret Çikolata  Wanted Eti 
Albeni Kaplamalar Soho Eti 
Alpella Maximus Eti 
Caramio Gofredo Eti 
Çokomel Mola Eti 
Çokonat Kit Kat Nestle 
Dido Crunch Nestle 
Halley Nestle Gofret Nestle 
Hobby Nesquik Nestle 
Metro Milka Gofree Kraft 
Peki Milka Lila Pause Kraft 
Rodeo Milka 3 tat Kraft 

Milka Luflee Kraft 
Caremela Şölen 
Octavia Şölen 
Vinergy Şölen 
Maxbar Şölen 
Wish Şölen 
Papita Şölen 
Kinder Ferrero 
Tadelle Sanset Gıda 
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Krem çikolata pazarında Ülker, çeşitli markaları ile toplamda % 45,9’luk pazar payı 

(Nielsen, Ocak - Temmuz 2010 tonaj) lider konumdadır. Bu payda % 26,6’lık bölüm 

tek başına Çokokrem markasına aittir. Pazar payları Ülker firmasından temin 

edilmiştir. 

Ülker’in ardından krem çikolata pazarında ikincilik, %16,5 pazar payı ile Ferrero 

firmasının Nutella markasına aittir. Firmanın en eski markalarından olan Nutella, 

krem çikolata olarak dünya üzerinde bilinirliğe sahiptir. Ferrero Türkiye’de 

Nutella’nın yanında Kinder üst markası ile ürettiği Kinder Suprise, Kinder Bueno, 

Kinder Süt dilimi gibi çikolatalı ürünleri ile çocuklara hitap etmektedir (Url-28). 

Nestle, Türkiye pazarında çikolata sektöründe Ülker’in en eski rakipleri arasında yer 

almaktadır. 1927 yılında Türkiye’nin ilk çikolata fabrikasını açan Nestle, 1968 

yılında Türkiye’nin ilk krem çikolatası Chokella’yı çıkarmıştır. Krem çikolata 

pazarında Nestle, Chokella markası ile %13, Nesquik markası ile %0,7 olmak üzere 

toplamda %13,7 pazar payı ile üçüncülüğe sahiptir. Türkiye'deki 100. Yılını 

kutlamaya hazırlanan firma, bugün kahve (Nescafe), kahve kreması, kahvaltılık 

gevrek, su, hazır çorba, çikolata, çikolata kaplamalı gofretler, dondurma gibi 

kategorilerde 40'a yakın markası ve 400'e yakın ürün çeşidiyle faaliyetlerine devam 

etmektedir (Url-29). 

Krem çikolata pazarında %2,3 pazar payıyla en küçük oyuncu Sarelle markasıdır. 

1936 yılında bir aile şirketi olarak kurulan ve Türkiye'nin ilk çikolatalı fındık işleme 

sanayi olan Sagra A.Ş. (İhlas Haber Ajansı, 2007), uzun bir süre Türkiye’nin en çok 

bilinen krem çikolata markası Sarelle’yi üretmiştir. Daha sonra Toksöz Grubu 

şirketlerinden Sanset Gıda tarafından 2007 yılında satın alınan Sagra, 2008 yılında 

10 Milyon YTL’lik yatırımla yenilenmiş ve tekrar piyasaya çıkmıştır (Hürriyet, 

2008). 

Türkiye’de gıda sektöründe, özellikle bisküvi – çikolata kategorilerinde Ülker’in 

yanında Eti firması en önemli oyuncular arasında yer almaktadır. Bisküvide Ülker’in 

%60’lık pazar payının ardından ikinci sırada gelen Eti (Çelebi, 2007), 1962 yılında 

20 çalışan ve günde 3 ton kapasite ile bisküvi üretimine başlamıştır ve bugün bisküvi 

alanında Ülker’in en önemli yerli rakibidir. İnceleme kapsamındaki çikolata 

kategorisine ise Eti, 2003 yılında girmiş ve 2004 yılında Eti Çikolata Keyfi 

lansmanını yapmıştır. (Url-30). 
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Candy Industry tarafından hazırlanan dünyanın ilk yüz firması listesinde Ülker ile 

beraber yer alan diğer Türk firması da 65. sıradaki Şölen’dir (Kuburlu, 2010). 

Gaziantep merkezli Şölen, iç pazarda krem çikolata ve tablet çikolata alanlarında 

Ülker’in önemli bir rakibi konumunda olmasa da, çikolata kaplamalılar alanında ürün 

ve marka çeşitliliği giderek artmaktadır. 1989 yılında kurulan ve ilk ihracatını Orta 

Doğu ve Rusya’ya gerçekleştiren Şölen, 2001 yılına geldiğinde iç piyasadan çok dış 

piyasada etkinliğini arttırmış ve ihracat yaptığı ülke sayısını 66’ya çıkarmıştır (Url-

31). Şu an Türkiye’den dünyaya en fazla çikolata ihraç eden firma olduklarını 

vurgulayan Şölen firması, son dönemde iç piyasadaki etkinliğini de arttırmak üzere 

yatırımlar yapmış, bununla beraber 2008 yılında çikolata tasarımı için Karim Rashid 

ile çalışmış ve Eternity markalı özel bir tasarım serisi çıkartmıştır (Bilgin, 2009). 

Ülker’in ve rakiplerinin krem çikolata dışında tablet çikolata ve çikolata kaplamalılar 

alanındaki pazar payları Çizelge 6.3’de gösterilmiştir. 

Çizelge 6.3 : Türkiye piyasasında tablet çikolata ve çikolata kaplamalılar pazar 
payları. (Nielsen, 2009 ciro / tonaj). 

Tablet Çikolata   Ülker %44,7 / %46,0 

    Nestle %19,3 / %17,9 

    Kraft %12,0 / %11,1 

    Eti %12,0 / %12,1 

 

Çikolata Kaplamalılar  Ülker %64,3 / %62,6 

    Eti %9,9 / %10,1 

    Nestle %4,9 / %3,7 

    Kraft %3,5 / %2,4 

    Şölen %2,1 / %2,0 

     

Ülker, gerek Türkiye’de gerekse global ölçekte bisküvi ve çikolata kategorilerinde 

önemli bir oyuncudur. Ancak Ülker, 1990’larda gıda alanında farklı kategorilerde de 

yatırımlar yapmıştır. 1993’de sıvı yağ ve margarin, 1997’de de pastacılık margarini 

pazarına giren Ülker, daha önce başladığı endüstriyel yağ üretimi ile birlikte iki 

fabrikada toplam 350 bin ton kapasite ile üretim yapmaktadır. Toplam yağ pazarında 

%35’in üzerinde pay alan Ülker, 2003 yılında Sana markasıyla uzun süredir 
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liderliğini koruyan Unilever ile başa baş rekabet etmeye başlamıştır. Sıvıyağ 

kategorisinde ise Unilever ve Marsa ile rekabet etmektedir (Fırat, 2003). 

1997’de İçim markası ile girdiği UHT süt pazarında kısa sürede %24 pazar payına 

sahip Pınar’ın arkasından %18 pay ile ikinci konumuna yükselmiştir. 2000 yılında 

yoğurt, peynir, ayran gibi diğer süt ürünü kategorilerinde de üretime başlanmış, 

yoğurt pazarında iki yıl içinde Danone ve Sütaş’ın ardından %12 pazar payı ile 

üçüncülüğe ulaşmıştır (Fırat, 2003). 

2001’de hazır çorba, puding, kremşanti, 2002’de ketçap ve mayonez, bulyon, meyve 

suyu, gazlı içecek, 2003’de ise dondurma kategorisine adım atan Ülker, gıda 

alanındaki ürün gamını çeşitlendirmeye devam etmektedir (Fırat, 2003).  

6.3 Ülker’in Tarihçesi 

Ülker markasını taşıyan ilk bisküvi üretildiğinde 24 yaşında olduğunu belirten Ülker 

onursal başkanı Sabri Ülker, 1944 yılında küçük bir bisküvi atölyesi olarak başlayan 

Ülker’in bugün Türkiye’nin gıda alanındaki temsilcisi olarak Amerika’dan 

Almanya’ya kadar dünyadaki birçok ülkenin market raflarında yer aldığını ifade 

etmiştir (Sabri Ülker’in Özgeçmişi, 2009). 

İlkokul yıllarında Sabri Ülker ve ağabeyi Asım Ülker, yaz tatillerinde Besler Bisküvi 

Fabrikası’nda çalışmış ve bisküvi üretimi ile o yıllarda tanışmıştır. 2. Dünya 

Savaşı’nın sona erdiği yıllarda yüksek öğrenimini tamamlamış olan Sabri Ülker, 

1944 yılında İstanbul, Eminönü’nde 100 metrekarelik bir atölyede ağabeyi ve üç 

çalışanı ile üretime başlamıştır (Sabri Ülker’in Özgeçmişi, 2009). Faaliyetine ara 

vermiş bir bisküvi atölyesi olan ilk imalathane, 6-7 kazan ve küçük bir fırından 

ibarettir (Tarihçe, 2008). 

Ekmeğin karne ile dağıtıldığı ve savaş sonrası yokluk yıllarının yaşandığı dönemde, 

bugün için oldukça mütevazı bir miktarda, günlük 200 kg üretimle ilk adımlar 

atılmış, ilk yıl 75 ton’luk üretim gerçekleştirilmiştir (Tarihçe, 2009). Endüstriyel 

anlamda bisküvi üretimi o yıllarda yok denecek kadar azdır. Atölyede yakalanan 

başarının ardından 1948 yılında İstanbul, Topkapı’daki fabrika kurulmuş ve üretim 

üç katına çıkmıştır (Tarihçe, 2008). 

Üretilen bisküviler zaman zaman tahta sandıklar içerisinde Anadolu kentlerine 

yollanmaktadır. Ancak ürünlerde yaklaşık %50 oranında fire ile karşılaşılması 
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nedeniyle 1955 yılında bir kamyon satın alınmış, ürünler nakliye farkı olmaksızın 

doğrudan toptancılara sevk edilmeye başlanmıştır (Vardar, 2009). Üretimde 

yakalanan başarı ve ürünlere artan talep, dağıtım ağının gereksinimini arttırmıştır. 

Ürünlerin nakliye farkı alınmadan satış noktalarına ulaştırılması, bugün Ülker’in en 

önemli güçlerinden biri olan geniş dağıtım ağının da temellerini oluşturmuştur 

(Tarihçe, 2009). Bu doğrultuda 1962 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de plasiyerlik 

sistemi kurulmuştur (Vardar, 2009). Özellikle büyük şehirlerde plasiyerlerle 

oluşturulan pazarlama çalışmaları, o dönem için bisküvi, çikolata ve benzeri 

ürünlerin satış ve pazarlama stratejisi açısından devrim niteliği taşımıştır (Dünden 

Bugüne Ülker Bisküvi, 2008). Daha çok sayıda bakkala ve o dönemin yaygın satış 

kanalı olan şekerlemecilere ulaşılmasıyla birlikte, Ülker bisküvilerinin herkes 

tarafından kendi semtinde satın alınması olanaklı kılınmıştır (Tarihçe, 2008). 

Ürünlerin dağıtımındaki başarının ardından büyümek için yeni yatırımlar ve yeni 

makineler alımı ihtiyacı duyulmuştur. Gerek 2. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan 

ekonomik sıkıntılar, gerekse döviz darboğazı, 1960’lı yıllarda makine ithalatını 

oldukça zorlaştırmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı’nın hazırladığı Birinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı (1962 - 1968 dönemini kapsar), unlu mamuller kategorisinde 

yatırımcılara 250.000 ABD Doları karşılığında döviz tahsis hakkı tanımıştır. Sabri 

Ülker’in bu destekten faydalandığını belirten Ülker Grubu İstişare Konseyi Üyesi 

Metin Yurdakul, ancak bu para ile sadece tek bir makinenin satın alınmasının 

mümkün olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine üç farklı makinenin sadece önemli 

parçalarını satın alan Sabri Ülker, geri kalan parçaları Türkiye’de yaptırarak 

hedeflediği makine yatırımını yapmayı başarmıştır (Vardar, 2009). 

1960’lı yıllar Ülker için üretim anlamında yapılan yatırımlarla kalite, çeşitlilik ve 

kapasite artışı demektir. İstanbul, Davutpaşa’daki 20’şer metrekarelik 4 fırınlı yeni 

fabrika kurulmuştur. Batı ölçülerinde üretimin Türkiye için henüz düşünülmediği 

veya olanaklı görülmediği yıllarda, Sabri Ülker yurt dışından uzmanlar getirmiş, 

yapılan yatırımı basın ilanıyla kamuoyuna duyurmuştur: 

En leziz bisküileri imal eden Ülker Fabrikası, şimdi de Pasta- Bisküileri 
satışa çıkarmış bulunuyor. Ülker’in yeni çeşidi, Almanya’dan getirilen 
makinelerle el değmeden hazırlanır. Tam 8 çeşidi vardır. Fırından çıktığı 
tazelikte satılır. Çocuklarınız Ülker’in Pasta Bisküilerini seve seve 
yiyeceklerdir. Misafirlerinize de iftiharla ikram edebilirsiniz. (Tarihçe, 
2008). 
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Bu yıllarda, daha sonra uzun bir süre gelenekselleşmiş bir şekilde kullanacağı 

“Ülker’siz çay saati düşünülemez” sloganının yer aldığı ilanlar başlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.1 : Ankara Reklam tarafından hazırlanan ve “Ülker’siz çay saati      
      düşünülemez” sloganının yer aldığı 1965 tarihli gazete ilanı. İlanda ayrıca 
      Sabri ve Asım Ülker’in baş harflerinden yaratılmış eski Ülker logosu      
      görülmektedir. (Vardar, 2009, s.15).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.2 : 1966 tarihli Ülker 
Reklamı.  

 (Bizim Ülker 
Dergisi). 
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Her ne kadar 1970’li yıllar ekonomik ve siyasi açıdan Türkiye için bunalım yılları 

olsa da ve döviz sıkıntısı ile enflasyon genel olarak dönemin ekonomisini çok 

olumsuz etkilese de, Ülker bu yıllarda pek çok firma gibi küçülmek yerine büyümeye 

devam etmiştir (Tarihçe, 2008).  1970’lerin başında halka açık bir şirket olarak 

Anadolu Gıda Ankara’da kurulmuş ve bu sayede bisküvi üretim kapasitesi iki katına 

çıkartılmıştır (Dönüm noktaları, 2009). Reklam anlamında 1971 yılında, Sabri 

Ülker’in isteğiyle radyo reklamlarında kullanılmak üzere bir jingle yaratılmış ve bu 

jingle otuz yılı aşkın bir süre kullanılmıştır. “Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda 

gelir. Akşama babacığım, unutma Ülker getir.” sözleriyle yıllar boyu Ülker 

iletişiminin bel kemiğini oluşturan jingle, Türkiye’de TV yayınlarına geçildikten 

sonra bile TV reklamlarına uyarlanarak kullanılmaya devam edilmiştir (Vardar, 

2009). 

Şekil 6.3 : 1966 tarihli Ülker 
Reklamı. 

 (Bizim Ülker Dergisi).  
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Yine 1970’ler Ülker’in büyümesinde ve gelişmesinde önemli bir yere sahip olan 

ihracatın başladığı yıllardır. 1974 yılında Kuveyt’e yapılan 200 bin dolarlık ihracat 

ile yurt dışına açılma konusunda ilk adım atılmıştır. Bu adım yine ilanlarla 

kamuoyuna duyurulmuştur: “Kalitesi uluslararası ödüllerle belgelenen Ülker 

ürünleri, yurtdışında da aranıyor, talep ediliyor. Ülker bundan sonra da kendi 

alanındaki yeniliklerin öncüsü olmaya devam edecek” (Tarihçe, 2009). 

1979’da İstanbul’da kurulan ikinci fabrika bu sefer çikolata üretimine ayrılmış ve 

aynı yıl Ülker’de Araştırma ve Geliştirme Departmanı kurulmuştur. 1980’ler ise 

Ülker’in ürün gamının hızla geliştiği yıllardır (Sabri Ülker’in Özgeçmişi, 2009). Bu 

dönemi satın almacı bir pazar (buyer market) olarak adlandıran Ali Ülker (2010), 

döneme ilişkin olarak “Ne çıkarsanız satıyordunuz. Özellikle 80’li yılların ortasına 

kadar bu şekilde devam etti çok rahat… Dışa kapalı ekonomi, yeteri kadar arz yok, 

talep çok, o zaman firmalar ne çıkartsa satabiliyordu. Dolayısıyla ambalajın üzerinde 

çok durmak, çok emek sarf etmek gerekmiyordu.” şeklinde tanımlamıştır. 

Özellikle ihracat deneyimi, Ülker açısından 1980’lerde yaşanacak güçlü rekabet 

ortamı ile erkenden tanışma fırsatı yaratmıştır. Kurulmuş olan Ar-Ge departmanı da 

ihracat pazarlarında uluslar arası firmalarla rekabet edebilme amaçlıdır (Tarihçe, 

2008).  
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Şekil 6.4 : 1980’lerde Ülker’in ürün gamındaki genişlemeyi gösteren, ihracat amaçlı 
       reklam çalışması. (Bizim Ülker Dergisi).  
 

Liberal ekonomi ile tanışmanın yaşandığı 1980’li yıllarda, özellikle gümrük 

kapılarının açılması sayesinde tüketiciler çok çeşitli yabancı ürün ile tanışma fırsatı 

yakalamıştır. İthal gıda ürünlerine de bu anlamda ilgi büyük olmuş ve Çikita muz 
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dönemin simgesi haline gelmiştir. Ülker, önceki yıllarda özellikle dış pazar tecrübesi 

sayesinde artan rekabet ortamına hazırlık yapma imkanı yakalamıştır (Tarihçe, 

2008). 

1980’lerde Ülker, kritik bir karar ile bisküvi ve çikolata üretiminin yanında, bu 

ürünlerin üretimi için gerekli diğer maddelerin üretimine yönelik yatırımlar 

yapmıştır. Bu yıllarda margarin, bitkisel yağ, nişasta, glikoz, ambalaj malzemesi gibi 

ürünler Ülker’in portföyüne katılmıştır (Dönüm noktaları, 2009). Özellikle ana ham 

maddeleri kapsayan bu yatırımlar, mevcut ürünlerin belirli standartlarda olmaması ve 

bu durumun ürünün kalitesini etkilemesinden dolayı bir yerde zorunlu olarak 

yapılmıştır (Fırat, 2003). 

1991 yılı, Ülker’in bugün için en önemli markalarından biri olan Biskrem’in pazara 

sunuluş tarihidir. Bisküvi ve çikolata pazarı için büyük bir yenilik olan Biskrem, ilk 

dolgulu bisküvidir ve pazarda yakaladığı başarı sayesinde Ülker adı olmadan da 

bilinen bir marka olmuştur (Vardar, 2009).  

 

Şekil 6.5 : İlk Biskrem 
ambalajlarının 
göründüğü reklam 
çalışması. (Vardar, 
2009).  
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Ürünlerin satışını üstlenen kimi toptancıların 1980’li yılların başından itibaren 

yüksek hacimlere ulaşması üzerine Ülker, 1992’de her ilde ve ilin yapısına göre bir 

veya daha fazla bayilik vermeye ve bu şekilde bakkallara doğrudan dağıtım yapmaya 

başlamıştır. 1996’ya kadar yapılanması süren bayilik sisteminin Ülker’e önemli bir 

getirisi de tüm satış noktalarının kayıt altına alınmış olması ve %99,9 oranında 

sayısal dağıtım noktası bilgisine ulaşılmış olmasıdır. Böylece Türkiye’deki 

perakendecilerin hangi coğrafyada ve hangi yoğunlukta satış hacmine sahip oldukları 

belirlenmiştir (Vardar, 2009). 

Ülker için hem artan ürün gruplarını hem de şirketleri tek bir çatı altında toplamayı 

hedefleyen kurumsallaşma çalışmaları 1990’lı yıllarda gerçekleşmiştir. Bu yıllarda 

Yıldız Holding kurulmuştur. Ayrıca Ülker için geleneksel ürün gamı olan bisküvi, 

çikolata, şekerleme gibi ürünlerin yanında gıdanın diğer alanlarında da yatırım 

yapılmıştır. Dünya devleriyle kurulan ortaklıklar da yine 1990’larda gerçekleşmiş ve 

Ülker için global pazarlara entegrasyon süreci başlamıştır (Tarihçe, 2009). Aynı 

yıllarda yurt dışı fabrika yatırımları da gerçekleşmiş ve ihracat yapılan ülkelerdeki 

ihtiyaçlar, o coğrafyalardaki üretim tesisleri ile karşılanmaya başlanmış (Ekinci, 

2008). 

2000’li yıllara gelindiğinde Ülker için en önemli değişiklik yönetimde yaşanmış, 

ikinci nesil temsilcisi Murat Ülker, Ülker İcra Kurulu başkanlığına getirilmiştir 

(Vardar, 2009). Büyüme hızla devam etmiş ve bu yıllarda bebek maması, sakız, gazlı 

içecek, süt, hazır çorba gibi çok çeşitli ürünlerde Ülker markası yer almıştır (Tarihçe, 

2009). Beş yıllık bir dönemde dondurma, kahve, hazır tatlı gibi 10’dan fazla 

kategoriye yeni giriş yapılmış, aynı dönemde 100’den fazla yeni ürün çıkartılmıştır 

(Fırat, 2003). 2002’de İsviçreli Hero şirketi ile ortak olarak Ülker Hero Baby markası 

altında ilk yerli bebek maması üretimine başlanmıştır (Url-35). 2003 yılına 

gelindiğinde Ülker, dünyanın 12. Büyük bisküvi ve çikolata üretici konumuna 

gelmiştir (Vardar, 2009). Ülker’in oldukça hızlı bir genişleme gösterdiği son beş yıl 

içerisinde attığı adımlar şu şekilde özetlenebilir: 

2005  
Café Crown markasıyla hazır kahve pazarına girilmiştir. Türkiye’nin konusunda 
uzman ve tecrübeli insanlarıyla İstişare Konseyi kurulmuştur. 
 
2006 
Kellogg’s ile kurulan ortaklık sonucunda kahvaltılık gevrek ürünleri üretilmeye 
başlamıştır. Kalbim Benecol ile kolesterol düşürücü fonksiyonel gıda üretimi 
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gerçekleştirilmiştir. 
 
2007 
Zihinsel ve bedensel büyümeye katkı sağlayan İçim Smartt minik tüketicilerle 
buluşmuştur. Baby Star’la kişisel bakım kategorisine girilmiştir. Aralık 2007’de 
yapılan anlaşmayla dünya premium çikolata segmentinin lideri Godiva Yıldız 
Holding bünyesine katılmıştır. 
 
2008 
Uno (Unlu mamüller), Doğa Çay, Oba Çay ve Kerevitaş (donuk ürünler) gibi 
şirketler Holding bünyesine katılmıştır.  
 
2009 
Sakız-şekerleme alanında Gumlink ile gerçekleştirilen %50-50 ortaklıkla Continental 
Confectionary Company kurulmuştur. Alman çay şirketi LHS ile ortaklık 
gerçekleştirilmiştir. (Dönüm noktaları, 2009) 

6.4 Ülker ve Ambalaj Tasarımı 

Ülker bisküvileri için bugün anladığımız anlamda tekil ambalajlar 1970’lerin 

sonlarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu tekil ambalajlara geçilmeden önceki 

dönemde ilk olarak tahta kasalarla Anadolu’ya sevkiyat yapılmıştır. 1970’li yıllarda 

ise genellikle teneke kutular kullanılmıştır. Tüketicinin ürünü görmesini sağlamak 

üzere bu teneke kutularda cam kapaklar kullanılmıştır. Ülker, ürünlerinin teşhirine o 

dönemde de önem vermiş ve bu cam kapakları sık sık yenilemiştir (Vardar, 2009). 

Ülker bisküvi ve şekerlemelerinin selofan kökenli şeffaf maddelerle ambalajlanmaya 

başlanması 1979 yılında gerçekleşmiştir (Dünden Bugüne Ülker Bisküvi, 2008). 

1979 yılında Ülker, kendi gereksinimini karşılamak amacıyla ambalaj işine girmiştir 

(Vardar, 2009). 

Ambalajların tasarımında ilk yıllarda gazete ilanlarını hazırlayan tasarım 

ajanslarından yardım alınmış, ambalaj çalışmaları için 60’lar ve 70’lerde reklam 

ajanslarıyla birlikte çalışılmıştır. 80’lerle beraber şirket içinde de bir grafik birimi 

oluşturulmuş ve matbaalardan da destek alınmıştır. Bilgisayarın henüz kullanılmadığı 

dönemde her türlü tasarım çalışması elle yapılmıştır. Ambalajlarda kullanılan 

görseller için ise illüstratörlerle çalışılmıştır (Ülker, A., 2010). 

1990’li yıllarda bilgisayarların grafik tasarım alanında kullanılmasıyla tasarım 

süreçleri kısalmış, ambalaj tasarımlarında revizyonlar daha hızlı yapılmaya 

başlanmıştır. O dönemdeki ambalaj tasarımı sürecini Ali Ülker (2010) şu sözlerle 

ifade etmiştir: 
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Hiçbir zaman için net bir brief olmazdı. Genelde satışa bakan arkadaşlar 
veya satış ve pazarlamanın başındaki arkadaşlar ambalaj tasarımının 
üzerinde yoğunlaşırlardı… Reklam departmanı [satış genel müdürüne] 
bağlıydı. O dönemde grafiker arkadaşlarla beraber otururdu. Bazen bir 
sandalye çeker yanlarına otururdu. 
 
 80’li yılların sonu 90’lı yılların başı. Bilgisayarda işte şu logoyu şöyle 
 açığını koysak, bu konturu açsak, bunu biraz daha ortaya mı çeksek, 
 sağ tarafta çok boşluk var, önüne bir şey mi koysak, iki tane gülen 
 çocuk mu koysak… Böyle böyle yavaş yavaş bir tasarım ortaya 
 çıkardı. Brief yoktu. Beraberce işte ürün bu arkadaşlar, bunu 
 yerleştirin, güzel gözüksün. Rengi daha çok kırmızı olsun, yeşil olsun 
 v.s. gibi. 

 

1996 yılında tekrar reklam ajansları ile çalışılmaya başlanmış ancak bu süreç çok 

maliyetli bulunmuştur. 2000’li yılların başına kadar grafik departmanlarını 

kapatmadıklarını ifade eden Ali Ülker (2010), daha sonra çalıştıkları tam hizmet 

reklam ajanslarının önerisinin artık şirket içi tasarım birimlerinin kalmadığı yönünde 

olduğunu ifade etmiştir. Bu dönemde bağımsız tasarımcılarla da bazı işler devam 

ettirilmiştir. 

Bir yandan grafik biriminin kapatılmış olması, bir yandan da reklam ajanslarının 

yüksek ücretleri, Ülker’i farklı bir çözüme yöneltmiştir: 

2000’li yıllarda enteresan bir çalışmamız oldu. Türkiye’de bir arkadaşla 
freelance  (serbest tasarımcı ile) bir çalışmamız oldu bu süt tasarımlarında. 
Özellikle bu İçim sütü tasarlarken. Bu arkadaşımız bir dönem de Fransa’da 
yaşadı. Abisi uzun dönemdir Fransa’da yaşıyordu. Recep ve Mehmet Çiftçi 
kardeşler. Sonra bu arkadaşları ikna ettik biz. Türkiye’ye geldiler. 
Topkapı’da fabrikanın arkasındaki sokakta onlara bir atölye açtık. Ortak da 
olduk, kendilerini destekledik. Ve orada 20 kişilik bir tasarım ajansı oluştu - 
Paristanbul. O standartları çok yukarıya çekti. (Ülker, A., 2010) 
 

O tarihlerde Paristanbul isimli ambalaj tasarım ajansı, Ülker’in kuruluşuna öncülük 

etmesi ve ortak olması nedeniyle tam olarak bağımsız bir ambalaj tasarımı ofisi 

değildir. Ancak Ülker’in kendi bünyesinde yer alan ve Ülker’e bağlı bir birim 

yapısında da değildir. Artan ambalaj tasarımı ihtiyaçlarının çözümü için geliştirilen 

ve belki de Türkiye’de örneğine ilk kez rastlanan bu yapılanma, kendi başına farklı 

bir model olarak dikkat çekicidir. 

Yaklaşık bir on sene kadar Paristanbul ile çalışmalar devam etmiş, 2000’lerin 

sonunda Ülker’in çalıştığı tasarım ofisleri arasına yurt dışından ambalaj tasarımı 

alanında uzmanlaşmış tasarım ofisleri de dahil olmuştur.  
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Eskiden hiçbir yazılı brief olmadan, sözlü aktarımlarla ve bizzat pazarlama 

bölümünün bilgisayar başında yönlendirmeleriyle ilerleyen tasarım sürecinden, 

1990’ların ikinci yarısından itibaren yazılı bireflerin verilmesine geçilmiştir. “Bu gün 

ise sadece brief değil tüketici araştırmaları, tüketici testleri ile beraber, tek standart 

formatta bir briefle ajanslara [ulaşılmaktadır].” (Ülker, A. 2010) 

Uluslar arası firmalardaki tecrübelerine dayanarak, Ülker’de ambalaj tasarımı 

projelerinin halen manuel yönetilmekte olduğunu belirten Z. Cengiz Acar, yurt 

dışında bu süreçlerin baştan sonra yani brief aşamasından matbaa aşamasına kadar 

dijital ortamda takip edildiğini, CD teslimi, kromolin onayı, imzalı onay gibi 

aşamaların ortadan kalktığını dile getirmiştir. Ülker de benzer şekilde online sisteme 

geçiş için çalışmalara başlamıştır. 

Bugün Ülker’de ambalajın en üst düzeyde önemsendiğini belirten Z. Cengiz Acar 

(2010), bunu gösteren bir örnek olarak Murat Ülker’in yayınlanmış bir röportajında 

söylediklerine işaret etmiştir: 

Babamdan önce paket yapmayı öğrendim. O zaman koli ve koli bandı yoktu. 
Bisküviler paket yapılırdı. Şeffaf jelatinlere paket yapılır, sonra bunların 20-
30’u bir paket yapılır, iplerle bağlanırdı. Babam bana “İşte, en önemli iş 
budur, paket yapmaktır” derdi. İlk öğrendiğim bu oldu. Ben ambalajın 
önemini babamdan öğrendim. (Ateş, 2010)  

 

Ülker’in çıkardığı her ambalajın mutlaka Murat Ülker tarafından görüldüğünü ve 

onaylandığını belirten Z. Cengiz Acar (2010), pazartesi günleri Ülker’de yapılan 

ambalaj toplantısının da Murat Ülker’in her zaman bizzat katıldığı bir toplantı 

olduğunu ifade etmiştir. 

Ambalaj tasarımının firma yetkilileri arasında en üst düzeyde önemseniyor oluşu, 

şirketin diğer seviyelerinde de  ambalajın önemsenmesinde etkili olmaktadır. Bunun 

göstergesi olarak Yıldız Holding Pazarlama Grup Başkanı (CMO) Ahad Afridi’nin 

Ülker pazarlama ekibine yazdığı elektronik posta* gösterilebilinir: 
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“Ülker Pazarlama Ekibine, 
 
Bilginize – Murat Ülker ile ekteki röportaj bizimle çok alakalı. Ambalaj’ın 
önemli rolü üzerine Murat Bey’in düşüncesini açığa çıkartıyor – ambalaj, 
markalarımız için en temel reklam şekli. Hatta pazartesi toplantılarımızdan 
bile bahsetmiş. 
 
Selamlar, 
Ahad”   
 

(*1 Temmuz 2010 tarihli elektronik posta ile beraber yukarıda alıntı yapılmış olan 
Murat Ülker’in Capital Dergisi Eylül 2010 sayısında çıkmış röportajı da 
gönderilmiştir. Z. Cengiz Acar tarafından paylaşılan ve orijinali İngilizce olan 
elektronik posta araştırmacı tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir) 
 

Ülker’in bazı eski ambalajları ürünlerle beraber tüketicilerin hafızasında yer etmiştir. 

Ülker’in 65. yılını “Hayatı Güzel Kılan Mutlu Bir An” konseptli reklam kampanyası 

ile kutladıklarını belirten Yıldız Holding Pazarlama Başkanı Ahad Afridi, bu 

kampanyada geçmişte akıllarda yer eden bazı detaylar arasında bu ambalajların da 

olduğunu belirtmiştir: “İnsanlar, çocukluklarında Ülker Çokomel kağıtlarını nasıl 

düzeltip defterlerinin arasında biriktirdiklerini ya da meşhur Ülker tüplü 

Çokokrem’in son damlasını ziyan etmemek için nasıl uğraştıklarını birbirlerine 

anlatıyor” (Radikal, 2009). 

6.5 Çokokrem Markası için Ambalaj Yenileme Süreci 

Bugün piyasada olan Çokokrem ambalajlarının yenileme süreci tamamlanmış, yeni 

tasarımlar firma tarafından onaylanmıştır. Ancak görüşmelerin yapıldığı sırada yeni 

ambalajlar henüz piyasaya çıkmamış olduğu için bu görsellere yer verilmemiştir. 

Zaten araştırma ambalaj tasarımlarının değişim sürecine ve değişim nedenlerine 

odaklandığı için bu bir sorun yaratmamıştır. Çokokrem markasının yeni 

ambalajlarına geçiş çalışmaları ve arka plandaki motivasyonlar, bu bölümde detaylı 

bir şekilde irdelenmiştir. 

1974’de çikolata piyasasına giren Ülker, 1976 yılında da Çokokrem markasını 

piyasaya sürmüştür. Ülker’den önce piyasada sürülebilir çikolata markası olarak, 

1968 yılında çıkmış olan Nestle’nin Chokella’sı bulunmaktadır. 

Üstü alüminyum folyolu, plastik ambalajda piyasaya sürülen ilk Çokokrem 

ambalajlarını Ali Ülker şöyle anlatmıştır: 
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Çokokrem Ülker’de 70’lerde başlayan bir üretim. Yurt dışından ilk 
makineler gelmişti thermoform şeklinde. Alttaki ambalajı şekillendiriyor. 
İçerisine krem çikolatayı deposit ediyor ve alüminyum bir kapakla 
yapıştırıyor. İlk ürünümüz buydu, Çokokrem’di. Basitti fakat baskı tabi 
alüminyum üzerine çok kolay bir baskı değildi. En zor baskı tekniklerinden 
bir tanesi. O yüzde [görsel tasarımda] çok ince detaylar kullanmadık. 
Mesela bir fındık detayı çok uzun dönem kullanılmadı. Sadece Çokokrem 
ve  ekmek görseli kullanıldı. (Ülker, A. 2010) 

 

80’li yıllarda Çokokrem ambalajlarının şekillenmesinde, dönemin ekonomik şartları 

etkili olmuştur. O yıllarda oldukça pahallı olan cam bardak, Çokokrem için ambalaj 

olarak kullanılmış ve zaman zaman farklı çeşitte bardaklar kullanılması ile beraber 

marka oldukça rağbet görmüştür (Ülker, A. 2010). Mutfak içi eşyalarının şimdiki 

gibi üretiminin fazla olmadığı ve nispeten pahallı olduğu bu dönemde, kahvaltı 

kapları şeklinde kilitli kapağı olan saklama kapları, Çokokrem için ambalaj olarak 

kullanılmıştır. Böylece ürünü satın alan bayanlar mutfaklarındaki araç gereç 

eksiklerini de tamamlamış oluyorlardı (Acar, 2010). 

Bir dönem yapılan tüketici araştırmalarında Çokokrem’in % 80 oranında sabah 

tüketildiği görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan reklam kampanyasındaki slogan, 

uzun bir süre hafızalarda yer etmiştir: “En tatlı sabahlar Çokokrem’le başlar.” Bu 

slogandaki tatlı sabahları yansıtmak üzere, ambalajlarda da halen kullanılmakta olan 

güneş görseline yer verilmiştir (Ülker, A. 2010). 
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Şekil 6.6 : 1976’dan günümüze Çokokrem ambalajlarındaki değişim. (Ülker’den    
       temin edilmiştir).  
 

Araştırma esnasında henüz piyasaya verilmemiş olan Çokokrem ambalajlarına geçiş 

için ilk çıkış noktasının tüketici olduğunu belirten Z. Cengiz Acar (2010), “Tüketici 

patrondur. Onlar ne istiyorsa onu yapmamız lazım deyip tüketicilerle yola çıktık” 

diyerek değişimin arkasındaki ana nedenin tüketiciler olduğunu ifade etmiştir: 

 
Bilinç düzeyi arttıkça, herkesin bilgiye erişim imkanı arttıkça, biz dinliyoruz 
ev hanımları artık çatır çatır internete giriyorlar ve çok ciddi bilgilenme 
imkanları var. Bu onlara öz güven vermiş. Bu öz güven gücü üreticiden 
tüketiciye geçirmiş durumda. O zaman da bunun yansımaları oluyor. Siz o 
zaman tüketiciyi merkeze alarak adımlar atmak zorunda kalıyorsunuz. 
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Tüketici testlerinde, tüketicilerin markadan ne bekledikleri, ambalajda ne görmek 

istedikleri, mevcut ambalajda nelerin değişmesi gerektiğine kadar bir çok ip ucu elde 

edilmiştir. Örneğin yeni ambalajlarda, eskilerinden farklı olarak süt görseli 

eklendiğini belirten Z. Cengiz Acar (2010), ancak bu görselin kullanımının, ürünün 

sütün yerine geçtiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini, amacın tüketicilere “bu 

senin çocuğunu sabahleyin kahvaltı ettirirken senin de bir taraftan kafanı 

rahatlatacak, sağlıklı bir üründür” mesajı vermek olduğunu belirtmiştir. Artık ev 

hanımları satın alma kararlarını verirken ürünlerin sağlıklı olması gibi kriterleri de 

göz önünde bulundurmaktadır. 

Mevcut ambalajların üzerinde yer alan “Türkiye’nin bir numaralı tercihi” ifadesinin, 

yeni ambalajlarda yer almadığını belirten Z. Cengiz Acar, bunun arkasında da 

değişen tüketici profili ve beklentileri yattığının altını çizmiştir: 

Artık üretici odaklı zihniyetten tüketici odaklı zihniyete geçti Türk toplumu. 
Eskiden tüketici malın peşinde koşardı üretici kraldı. Şimdi artık tüketici 
kral. ‘Bana hiçbir şey ifade etmiyor senin bir numaralı olman’ diyor. ‘Benim 
zaten aklım var, fikrim var, bilgim var, internetim var, giriyorum, en iyisini 
buluyorum, alıyorum’ diyor. (Acar, 2010) 

 

Eskiden tüketicilerin bilgilendirilme ihtiyacı içinde olduğunu, yani ne kadar bilgi 

verebilirseniz, ne kadar ona üstten böyle bir öğretmen edasıyla yaklaşırsanız, üretici 

ve marka sahibi olarak o kadar kontrol sahibi olduğunuzu söyleyen Z. Cengiz Acar 

(2010), artık yavaş yavaş durumun tersine döndüğünü, dolayısıyla ambalajlarda 

verilen mesajlarda öğretmen edasında olmanın tam ters yönde bir etki yaptığını 

belirtmiştir. Ambalaj üzerinde fındık görsellerinin yanında yer alan “Nefis 

Fındıklar!” ifadesi, bu nedenle yeni ambalajlara taşınmamıştır. 
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Şekil 6.7 : Yakında değişecek olan Çokokrem ambalajları.  
 

Ambalaj tasarım çalışmalarına geçilmeden önce çok ciddi ve kapsamlı araştırmalar 

yaptıklarını ifade eden Z. Cengiz Acar (2010), yeni ambalaj tasarım çalışmalarının 

yabancı bir tasarım ofisi ile yürütüldüğünü belirtmiştir. Proje, briefin verilmesinden 

son görsellerin onayına kadar yaklaşık iki aylık bir sürede tamamlanmıştır. Bu iki 

aylık süre sonunda görsellerin onaylanmasıyla birlikte yeni görseller farklı gramajda 

ambalajlara uygulanmıştır. Bu tür farklı gramaj uygulamaları ise Paristanbul 

aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

6.6 Özet 

Ülker dünyanın sayılı gıda üreticilerinden biri ve Türkiye pazarında başta bisküvi ve 

çikolata olmak üzere bir çok kategoride piyasa lideri olan bir firmadır. Kurulduğu 

1944 yılından bu güne kadar geçen süreçte Ülker’de yaşanan değişimler, Türkiye’nin 

yaşadığı değişim sürecine de ışık tutar niteliktedir. 

Ülker’in tarihçesinde, ilk dönemlerin üretimde kalitenin hedeflendiği, şirketin tüm 

iletişiminde de bunun vurgulandığı görülmüştür. Daha sonra üretimdeki kalitenin 

artması ve üretim kapasitesinin yükselmesi ile Ülker satışa odaklanmış, dağıtım 

sistemi üzerine yatırım yapmıştır. Dışa kapalı piyasa koşullarında her türlü ürüne 
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olan yüksek talep, Ülker’de ürün çeşitliliğini arttırmış ve firmanın büyümesinde rol 

oynamıştır. 

Türkiye’nin sanayileşme politikasında ihracatın önem kazanmasıyla Ülker için de 

ihracat önemli bir büyüme aracı olmuştur. Daha sonra ülkeye gelen çok uluslu 

firmalarla beraber rekabet de artmış, üretim ve dağıtımın ardından yavaş yavaş 

pazarlama önem kazanmıştır. Z. Cengiz Acar’a göre “artık bu çağımız pazarlama 

çağı. Tüketicinin malı istemesine geldi iş. Ülker de bunun farkında ve yavaş yavaş 

zaten yapılanmasını da buna göre oluşturuyor.” (2010) 

Ali Ülker’e göre, özellikle 1985’den sonra patlayan ithalat ve dolayısıyla yabancı 

ürünlerin Türkiye piyasasına girmesi, ambalaj tasarımı alanda standartları 

yükseltmiştir. 90’lı yılların ikinci yarısında başlayan marketleşme ve  büyük 

marketlerin ortaya çıkması, Ülker için ambalaj tasarımı çalışmalarını tetikleyen 

unsurlardan bir diğeri olmuştur. Rafta bir çok ürünün sergilenir hale gelmesi, 

rakiplerden ayrışmayı önemli kılmıştır. Son olarak firma sayısındaki artışa paralel 

olarak artan rekabet de Ülker için ambalaj tasarımının pazarlamadaki önemini 

arttırmıştır (2010). 

Ülker’in ambalaj tasarımı hizmetlerinden faydalanışı da ülkedeki tasarım 

hizmetlerinin gelişmesiyle paralellikler göstermiş, önce ilan tasarımcıları ardından 

serbest tasarımcılar ve reklam ajanslarıyla projeler yürütülmüştür. Aynı zamanda 

kendi içinde de bir grafik birimi kuran Ülker, 2000’li yılların başında farklı bir 

oluşuma imza atmış ve ambalaj tasarımına özelleşmiş bir tasarım ofisi kurmuştur. 

2009 yılına kadar kurulan bu tasarım ofisindeki ortaklığı devam eden Ülker, son 

dönemlerde yavaş yavaş tasarım hizmeti aldığı kaynakları da çeşitlendirmiş ve yurt 

dışındaki gelişmiş ambalaj tasarımı ofislerine yönelmiştir. 

En son gerçekleştirilen Çokokrem ambalaj tasarımı projesinde, Ülker için ambalaj 

değişiminde en önemli unsurun tüketiciler olduğu, tüketici araştırmalarına önem 

verildiği anlaşılmıştır. Çokokrem markasından da sorumlu Pazarlama Direktörü Z. 

Cengiz Acar tüketicilerin kazandığı önemi şu şekilde ifade etmiştir: 

Çünkü merkez değişiyor. Yani merkez artık tüketiciye doğru kayınca, artık 
tüketicinin yaşayış tarzını anlamak gerekiyor. Tüketicinin yaşayış tarzına 
göre ambalajlar artık önem taşımaya başladı. Eskiden üreticilerin 
kabiliyetlerine göre, üreticilerin yatırım isteğine göre…Şimdi artık teknoloji 
de geliştikçe, tüketici de güç kazandıkça artık bunlar zaten hani oyunun çok 
da önemli olmayan olmazsa olmazları. Siz artık tüketicinin hayatını izleyip, 
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tüketici hayatını yaşarken ona ne türlü kolaylık sunabilirimin çağrışımından 
yola çıkarak ambalaj dizayn etmek durumundasınız. (Acar, 2010). 

 

Ülker için ambalajın önemini anlatan kritik bir unsur da, ambalaj tasarımının halen 

şirkette en üst düzeyde takip ediliyor oluşudur. 60’ın üzerinde şirketin bağlı olduğu 

ve 25 binlere yaklaşan çalışan sayısına sahip Yıldız Holding’in başkanı Murat Ülker 

(Ateş, 2010), halen Ülker markalı ambalajlarda en son onayı veren kişidir (Ülker, A., 

2010). 

Ülker ile ilgili araştırma 2010 senesinde tamamlanmış olmasına karşın tezin teslim 

aşamasında hem Ülker hem de perakendecilik sektörü ile ilgili önemli bir gelişme 

yaşanmıştır ve Migros’a ait olan Şok Ucuzluk Marketleri 600 milyon TL bedelle 

Ülker Grubu’na ait Gözde Finansal Hizmetler ve Bizim Toptan Satış Mağazaları’na 

satılmıştır (Kuburlu, 2011). Hızlı tüketim ürünleri sektöründe, gıda alanında en 

önemli oyunculardan biri olan Ülker’in, perakendecilik alanındaki bu önemli yatırımı 

her ne kadar Ülker’in ait olduğu şirketler topluluğunun yatırım odaklı bir kararı 

olduğu ve alıp değerini arttırdıktan sonra tekrar satmaya yönelik olduğu ifade edilmiş 

olsa da (Kuburlu, 2011), Ülker’in gıda alanındaki çok geniş ürün portföyü 

düşünülünce dikkatlice izlenmesi ve uzun vadede incelenmesi gereken bir gelişme 

olarak değerlendirilmiştir. 
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7. ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI 3: TARİHSEL SÜREÇTE TEKEL / MEY – 
ALKOLLÜ İÇECEK SEKTÖRÜ 

Bu örnek olay çalışması Türkiye’de, hızlı tüketim ürünleri alanındaki önemli 

sektörlerden biri olan alkollü içecekler kategorisindeki firmaları örneklemektedir. 

Çalışma, sadece bu alanda günümüzde yapılmakta olan ambalaj tasarımı 

çalışmalarına odaklanmakla kalmayıp, distile (yüksek alkollü) içkiler sektörünün 

devlet tekelinde olduğu dönemi de araştırmaktadır. Dolayısıyla incelenen örnek olay, 

hem devlet tekeli dönemindeki ambalaj tasarımının önemine ve yönetimine, hem de 

özelleştirme sonrasında alkollü içecek sektöründeki ambalaj tasarımı süreçlerine 

ilişkin bir örnek konumundadır. Çalışmanın odağında yer alan özelleştirme öncesi 

Tekel İdaresi ve özelleştirme sonrası Mey firması, ambalaj tasarımının gelişimi 

perspektifi ile incelenmiştir. Türkiye’nin geleneksel içeceği olan rakı sektöründe en 

köklü markalardan biri olan Yeni Rakı markası, analiz birimi olarak incelenmiştir ve 

bu marka için özelleştirme sonrası yapılmış olan ambalaj tasarımı çalışmaları, 

araştırma kapsamında detaylandırılmıştır. 

Örnek olay çalışması raporunu oluşturan altı bölümden ilki olan metodolojik notları 

takiben, Tekel İdaresi’ni satın almış olan Mey firması ve bugünkü distile alkollü 

içecek sektörü içerisinde rakı kategorisi incelemiştir. Üçüncü bölüm Tekel İdaresi’ne 

ilişkin tarihçeyi içermektedir, dördüncü bölüm ise ambalaj tasarımı perspektifi ile 

Tekel ve Mey dönemlerine ışık tutmaktadır. Beşinci bölüm, Mey firması tarafından 

gerçekleştirilmiş Yeni Rakı ambalaj yenileme tasarımı çalışmalarını 

detaylandırırken, son bölüm çalışma ile elde edilen bulguları özetlemektedir. 

7.1 Metodolojik Notlar 

Bu örnek olay çalışması özelleştirme öncesi ve özelleştirme sonrası olmak üzere 

Türkiye’de yüksek alkollü içecekler sektörünün iki farklı dönemini incelemektedir. 

Birinci dönem, özelleştirme öncesi yani araştırma kapsamında incelenen 1945 

yılından özelleştirmenin gerçekleştiği 2004 yılına kadar olan devlet tekeli dönemidir. 

İkinci dönem ise 2004’den günümüze kadar olan Mey İçki dönemidir. Özellikle 

birinci dönemde, artık var olmayan bir kurum incelenmekte olduğu için, kurumun 
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tarihçesine ve o dönemde kurum için tasarım çalışması yapmış ve şimdi hayatta 

olmayan tasarımcılara ilişkin yayınlar, temel bilgi kaynaklarını oluşturmuştur. İkinci 

döneme ve ikinci dönemde gerçekleşmiş olan Yeni Rakı ambalaj tasarımı sürecine 

ilişkin temel bilgi kaynaklarını ise o döneme bizzat tanıklık etmiş kişilerle yapılan 

görüşmeler oluşturmuştur. 

Bu örnek olay çalışmasının araştırma birimi olan Yeni Rakı ambalajları, şu an Mey 

firmasında görevine devam etmeyen bir üst düzey firma yetkilisi (Cihan Kırımlı) 

zamanında değiştirilmiştir. Sürecin yönetiminde kritik bir görevde olması nedeniyle, 

diğer örnek olay çalışmalarından farklı olarak halen firmada görevini sürdürmeyen 

bu firma yetkilisi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Yine diğer örnek olay 

çalışmalarından farklı olarak, firmanın tarihçesini bilen, firma sahibi ailenin halen 

yönetimde olan bir üyesi gibi bir figür var olmadığı için, Yeni Rakı ambalajının 

yenileme sürecinin daha derinlemesine araştırılabilmesi hedeflenmiş, bu amaçla 

tasarım yenileme sürecini gerçekleştirmiş olan tasarım ofisinin yöneticisi ile de 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Kendisi ile daha önce yapılan ön görüşmede, Mey İçki 

için yaptıkları ambalaj yenileme süreçlerinde, yeniledikleri markaların tarihçelerini 

de inceledikleri öğrenilmiş, dolayısıyla yapılacak bir detaylı görüşmenin Yeni Rakı 

ambalaj yenileme çalışmaları kadar Tekel dönemini aydınlatmaya da faydalı 

olabileceği öngörülmüştür. 

Tekel / Mey örnek olay çalışmasının metodolojik notlar bölümünde bahsedilmesi 

gereken diğer bir özel durumu, araştırmacının ortağı olduğu Orhan Irmak Tasarım 

aracılığıyla dört yıl önce alkollü içecek sektörünün özelleştirilmesinin ardından 

kurulmuş olan ve halen Yeni Rakı için rakip konumdaki Burgaz Rakı markasına 

ambalaj tasarımı hizmeti sunmuş olmasıdır. Bu durum bilgilere erişimde bir sıkıntı 

yaratmamış; aksine özellikle özelleştirme döneminin ambalaj tasarımı üzerindeki 

yansımalarını görebilmek ve sektöre ilişkin ön bilgi sahibi olmak adına faydalı 

olmuştur. 

Son olarak örnek olay çalışmasında bahsedilen alkollü içecek sektörü, yüksek alkol 

derecesine sahip, distile edilmiş alkollü içecekleri kapsamaktadır. Bu ürünlere ilişkin 

tanımlama, Rekabet Kurumu (2008) tarafından şu şekilde yapılmıştır: 
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İçecek sektörü öncelikle alkollü ve alkolsüz içecekler olarak ikiye 
ayrılmakta, alkolsüz içecekler kullanım amaçları, fiyat seviyeleri, sektörün 
regülasyona tabi olmaması gibi yönlerden alkollü içeceklerden 
farklılaşmaktadır. Alkollü içecekler ise kullanılan hammadde ve üretim 
süreçlerindeki farklılıklar göz önüne alınarak, distile ve fermente içkiler 
olarak ikiye ayrılabilmektedir. Distile içkilerin fermente içkilerden temel 
farklılığı, bu içkilerin üretim sürecinde alkolü meydana getiren 
fermantasyon sürecine ek olarak damıtılma sürecinin bulunması ve bu 
sürecin sonucu olarak da fermente içkilere göre yüksek oranda alkol 
içermeleridir. Distile içkileri rakı, viski votka, cin, tekila, rom, likör, brendi 
gibi ürünler oluşturmakta; fermente içkiler ise bira ve sarap gibi ürünleri 
kapsamaktadır. Distile içkilerden olan “rakı” Rekabet Kurulu’nun önceki 
kararlarında diğer distile içkilerden farklı olarak yemekle birlikte 
tüketilebilmesi, ülkemizdeki geleneksel konumu ve tüketim miktarının 
görece yüksekliği nedeniyle ayrı bir ürün pazarı olarak tanımlanmıştır. Rakı 
dışındaki distile alkollü içkiler ise “diğer yüksek oranlı alkollü içkiler 
pazarı” olarak ifade edilmiştir. 

 

Bu tanım doğrultusunda örnek olay çalışması, alkollü içecekler içerisinde distile 

içkiler kategorisine odaklanmaktadır. Dolayısıyla sektörel inceleme de rakı ve diğer 

yüksek oranlı alkollü içecek pazarı için yapılmıştır. 

 

Çizelge 7.1 : Tekel / Mey örnek olay çalışmasında gerçekleştirilen görüşmeler. 

 

Görüşülen Kişi Firmadaki Görevi Görüşme Yeri Tarihi 
          

Cihan Kırımlı Eski Pazarlama Direktörü Brandmark, Bebek 26.05.2010
İstanbul 

          

Gamze Güven Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Tasarım Üssü, Kanlıca 31.05.2010
(Tasarım Üssü'nün Kurucusu) İstanbul 

          

7.2 Mey İçki ve Alkollü İçecek Sektörü 

Alkollü içecek sektörü, incelenen diğer gıda ve kişisel bakım gibi hızlı tüketim 

ürünleri kategorilerinden farklı olarak Türkiye’de sınırlı tüketim, reklam ve iletişim 

imkanı olan bir kategoridir: 

Alkollü içkiler pazarının tümüne yönelik olarak yapılan düzenlemelerle 
alkol kullanma yaşı 18 olarak belirlenmiş ve içki reklamlarının televizyonda 
ve radyoda yayınlanmasını yasaklayan reklam kısıtları getirilmiştir. Alkollü 
içki reklamlarının gazete, dergi ve sinemalarda yayınlamasına izin 
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verilmekte, reklam panolarına yönelik uygulama ise şehre göre farklılık 
göstermektedir. (Rekabet Kurumu, 2008) 

 

Reklam ve tüketim kısıtlarının olması, iletişimin önemli bir unsuru olan ambalaj 

tasarımını daha da önemli kılmaktadır. Markalar geniş kitlelere televizyon ve radyo 

reklamları ile ulaşamadığı için, diğer iletişim kanallarını önemsemektedir. 

Rakı ve diğer yüksek oranlı alkollü içecek sektöründe, yerli üreticiler Rekabet 

Kurumu (2009) tarafından şu şekilde sıralanmıştır: 

2003 yılında gerçekleştirilen özelleştirme işlemi sonucunda TEKEL’in 
alkollü içecekler bölümü Nurol/Limak/Ozaltın/TUTSAB tarafından  
devralınmış ve 2006 yılında bu konsorsiyum tarafından TPG’ye satılmıştır. 
Diğer yandan alkollü içkiler sektörünün serbestleşmesinin ardından rakı 
üretimine başlayan Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri A.Ş. (Elda) Mart 
2004’te Mey İçki’den sonra pazara giren ilk teşebbüs olmuştur. Elda’yı 
takiben Aralık 2004’te Burgaz sektöre girmiştir. Sektörde yer alan diğer 
teşebbüsler ise Eylül 2005 yılında üretime başlayan Tariş-Tat Alkollü 
İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tariş-Tat), 2007 yılında üretime başlayan 
Sarper İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sarper), Anadolu Alkollü Alkolsüz 
İçecekler İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Anadolu) ve son olarak 
2009 yılında faaliyete gecen Antalya Alkollü İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(Antalya)’dir. Adı gecen teşebbüslerden Tariş-Tat 2008 yılında üretime son 
vermiş; kalan stoklarını da satış noktalarına sevk ederek pazardan çıkmıştır. 

 

Dolayısıyla bugün Türkiye pazarında, yüksek alkollü içkiler arasında yer alan rakı 

kategorisinde Mey İçki, Elda, Burgaz, Sarper, Anadolu ve Antalya firmalarıyla 

rekabet etmektedir. Bu rekabette Mey İçki Tekel döneminden kalma bir çok markayı 

yenilemekte ve bunlarla beraber yeni markalar da piyasaya sürmektedir. Mey ile 

rekabet eden firmalar da marka bazında çeşitliliğini arttırmakta, ayrıca yaş üzüm 

rakısı, organik rakı (Efe Organik), monosepaj yani tek üzüm çeşidinden üretilen rakı 

(Mest), sakızlı rakı (İzmir sakızlı)  gibi ürün bazında farklılıklar yaratmaktadır. 

Çizelge 7.2 Mey firmasına ve rakiplerine ait rakı markalarını piyasaya çıkış tarihleri 

ile göstermektedir. 
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Çizelge 7.2 : Mey’in rakı pazarında yer alan markaları ve bu markaların Türkiye 
piyasasındaki rakipleri. (Araştırmacı tarafından Rekabet Kurumu 
(2009, s. 8) belgesinde yer alan liste, firma web siteleri doğrultusunda 
güncellenmiştir. Markaların yanında yer alan tarihler piyasaya çıkış 
tarihleridir.) 

 

Mey'in Markaları Kategori Rakip Markalar Rakip Firmalar 
           

Kulüp Rakı (1930) Rakı Burgaz (2004) Burgaz 
Yeni Rakı (1944) Ata (2006) Burgaz 
Altınbaş (1967) Rakı Turka (2006) Burgaz 
Tekirdağ (2000) İki Tek (2006) Burgaz 
Tekirdağ Altın (2005) Burgaz Yaş Ü. (2007) Burgaz 
Yekta (2006) Ata Yaş Ü. (2007) Burgaz 
Birader (2006) Burgaz Klasik (2008) Burgaz 
Herdem İzmir Sakızlı (2006) Burgaz Klasik Y. Ü. (2008) Burgaz 
Herdem İzmir (2007) Efe Klasik (2004)* Elda 
Mest Sultaniye (2007) Efe Yaş Üzüm (2005) Elda 
Mest Misket (2007) Sarızeybek (2005) Elda 
Mest Boğazkere (2008) Çilingir (2005) Elda 
Kadim (2009) Efe 3 Distile (2006) Elda 
Tekirdağ Trakya (2009) Efe Organik (2007) Elda 
Yeni Rakı Yeni Seri (2009) Alem (2008) Elda 

Alem Yaş Ü. (2008) Elda 
Anadolu (2006) Anadolu 
Anadolu Yaş Ü. (2008) Anadolu 
Rakı 2000 (2008)   Anadolu 
Sohbet (2008) Anadolu 
Beylerbeyi (2007) Sarper 
Beylerbeyi Y. Ü. (2007) Sarper 
Beyoğlu Sarper 
Topkapı (2009) Antalya 
Topkapı Y. Ü. (2009) Antalya 
Abbas (2009) Antalya 
Abbas Yaş Ü. (2009) Antalya 
7 Rakı (2009) Antalya 

 

 

(*) Efe Rakı Eylül 2003’de piyasaya sürülmüş, temmuz 2008 tarihinde Efe Klasik olarak relansmanı 
yapılmıştır. 
 

Çizelgeden de anlaşılacağı üzere Tekel’in özelleştirmesinin ardından Elda ve Burgaz 

firmaları 2004 – 2006 arasında Efe Klasik, Burgaz Rakı, Ata Rakı, Çilingir gibi ilk 

ve öncü markalarını piyasaya sürmüşlerdir. 2007’den itibaren piyasadaki üretici 

firmaların sayısı artmış, yeni üreticilerin markalarına karşılık mevcut üç üretici de 

hem yeni markalar çıkartmış, hem de mevcut markaların genişlemelerini 

gerçekleştirmiştir. Efe Organik, Burgaz Klasik, Yeni Rakı Yeni Seri bu marka 

genişlemelerine örnek olarak gösterilebilinir. 
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Nielsen verilerinde (Rekabet Kurumu, 2009, s. 9), yıllara göre değer olarak 

firmaların pazar paylarını görmek mümkündür: 

 

Çizelge 7.3 : Rakı pazar payları (değer bazında). 

2006 2007 2008 2009 (Ağustos) 
            
Mey 80-90  80-90  70-80  70-80 
Burgaz 0-10  0-10  10-20 10-20 
Elda 0-10 0-10 0-10 0-10 
Antalya 0 0 0 0-10 
Anadolu 0-10 0-10 0-10 0-10 
Sarper 0 0-10 0-10 0-10 
Tariş - Tat 0-10 0-10 0-10 0-10 
 

 

Tablodaki değerlere ilişkin olarak, 2006 yılından bu yana Mey ve Elda pazar payı 

kaybederken Burgaz önemli oranda pazar payı kazanmıştır. Listedeki Tariş-Tat 

pazarı terk etmiştir ve yeni giren firmalar henüz pazardan çok düşük oranda pay 

almaktadır (Rekabet Kurumu, 2009). 

Özelleştirmenin ardından ve piyasadaki firma ve marka sayısındaki çeşitlilik ile 

beraber rakı pazarında segmentasyon anlamında da çeşitlenme göze çarpmıştır. 

Elda’nın yaptığı pazar incelemesinde 2004 ile 2009 yıllarına ait çizelgeler, 

segmentasyondaki genişlemeyi ve marka çeşitliliğindeki artışı bir arada 

göstermektedir (Rekabet Kurumu, 2009). 

Çizelge 7.4 : Rakı pazarındaki 2004 yılına ait segmentasyon. (Elda, Rekabet    
Kurumu, 2009, s. 9’dan alınmıştır). 

Segment Fiyat  Pazar Payı  Ürünler 
    (TL) (%)         

Premium   >20 20-30 Tekirdağ Rakısı, Kulüp Rakı, Altınbaş Rakı 

Popüler   <20 70-80 Efe, Yeni Rakı     
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Çizelge 7.5 : Rakı pazarındaki Eylül 2009’a ait segmentasyon. (Elda, Rekabet 
Kurumu, 2009, s. 12’dan alınmıştır). 

 
Segment Fiyat  Pazar Payı  Ürünler 
    (TL) (%)         
Süper Premium >39 0,4 Sarı Zeybek, Kara Efe, Efe Organik,  
        Tekirdağ Altın Serisi     
Premium 30 - 39 12,1 Efe Yaş Üzüm, Tekirdağ, Altınbaş,  Kulüp,  

Tekirdağ Trakya Serisi, Yeni Rakı Yeni Seri, 
Mest, Beylerbeyi Yaş Üzüm 

Popüler   25 - 30 49,1 Yeni Rakı, Beylerbeyi, Burgaz Klasik,  
        Topkapı Yaş Üzüm     
Ekonomik   20 - 25 10,5 Efe Klasik, İzmir Yaş Üzüm, Topkapı 
Ucuz <20 27,9 Çilingir, Çilingir Yaş Üzüm, Yekta, İzmir, 

Alem, Alem Yaş Üzüm, Rakı Turka, Anadolu 
Burgaz, Burgaz Yaş Üzüm, Beyoğlu, Abbas, 

        Abbas Yaş Üzüm, Ata, Ata Yaş Üzüm 
 

 Çizelge 7.4 ve Çizelge 7.5’den de görüleceği üzere rakı pazarı özelleştirme 

sonrasında oldukça geniş bir çeşitliliğe gitmiş ve bu çeşitlilik hem yeni üreticiler hem 

de mevcut üreticilerin yeni markaları ile giderek artmıştır. Bu çeşitlilik içerisinde, 

yeni segmentasyonlar oluşmuş ve özellikle daha önce olmayan ekonomik ve ucuz 

segmentler pazar payını arttırırken, Yeni Rakı’nın da içinde olduğu popüler segment 

daralma trendine girmiştir (Rekabet Kurumu, 2010).   

7.3 Tekel’nin Tarihçesi  

Tekel’in tarihçesi incelenirken alkollü içecek ve özellikle de rakı tekeli üzerinde 

durulmuş, bira ve şarap gibi düşük alkollü içecekler ve Tekel’in üretimini üstlendiği 

sigara ve tuz gibi diğer bazı ürünler araştırma dışında bırakılmıştır. 

“Tekel [’in] … tarihi, aynı zamanda Türkiye’de sanayinin kurulmasının, devlet 

tekelciliğinin, özel tekelciliğin, imtiyazlı işletmelerin, yabancı sermayenin, 

devletleştirmenin ve özelleştirmenin de tarihidir” (Akbay, 2000). Tekel’in tarihçesi, 

incelemenin başladığı 1945 yılının çok daha öncesine dayanmaktadır. Osmanlı 

Hükümeti’nin 1862’de Fransa ve İngiltere ile imzaladıkları ticaret anlaşması ile tütün 

ithali yasaklanmış ve tütün için İnhisar (Tekel) kurulmuştur. 1884’de Reji Şirketi 

kurulmuş ve tütün mamulleri üretimini gerçekleştirmişse de, 1923’de cumhuriyetin 

kurulmasıyla şirketin bütün mal varlığı devlete geçmiştir (Url-32). 

Daha sonra tütün, alkollü içkiler, tuz, barut ve patlayıcı maddelerle ilgili hizmetler 

için 1932’de İnhisarlar Umum Müdürlüğü kurulmuş ve tekel kapsamı genişletilmiştir 
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(Url-27). Özellikle cumhuriyetin kuruluşundan 1945’e kadar geçen dönemde, ürün 

çeşitliliği artmış ve ürün politikalarında ekonominin ve tarımın geliştirilmesini 

hedefleyen önlemler alınmıştır. Devlet bir yandan tüketimi arttırmaya çalışırken, bir 

yandan da üretimi bilgi, sermaye ve hammadde temini gibi unsurlarla uyarmaya 

çalışmıştır. Bu dönemde, şarap ve bira üretimi devletin öncülüğünde geliştirilmeye 

çalışılmış, düşük alkollü bu içkiler yüksek alkollü rakıya göre “daha az muzır” 

görülmüştür. Devlet Tekel kanalıyla üretim yapmaya devam ederken bir yandan da 

özel sektörün gelişimi için çaba harcamıştır (Doğruel ve Doğruel, 2000).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1 : İçkiler İnhisarı döneminden Yaluva Rakısı etiketi. (Doğruel ve Doğruel, 
2000, s. 238).  

 

Rakının sadece Tekel tarafından üretilmesinin kesin tarihi kayıtlarda 1944 olarak 

geçmektedir. 1929 yılında İçki İnhisarı kendi üretimini yapmaya başlamış ve böylece 

rakı üretiminde fabrikasyon ve aynı zamanda özel üretim paralelinde devlet üretimi 

başlamıştır. O dönemde 10, 15, 25, 50 ve 100 cl’lik şişelerde sunulan rakı çeşitleri 

Fevkalade, Aliyülala ve Ala idi. 1938 yılındaki özel imalatçı sayısı kayıtlarda 48 

olarak geçmektedir (Doğruel ve Doğruel, 2000). 
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Tekel, bir çok çeşitte alkollü içki üretmiştir ve bu çeşitli ürünlerin satışında düzenli 

değişen bir trendden çok o ürünün piyasasında özel üretici olup olmamasına göre 

değişen bir satış grafiği elde etmiştir. Sadece rakı satışları çok düzenli bir artış trendi 

göstermiştir (Doğruel ve Doğruel, 2000). 

Çizelge 7.6 : Tekel’in rakı satışları.*  
 
 

Yıllar Rakı Satışları 
  (milyon litre) 

1938 3,4 
1939 3,4 
1940 3,8 

… 
1950 6,3 

… 
1960 12,5 

… 
1970 17,4 

… 
1980 42,4 

… 
1990 57,8 
1991 57,2 
1992 57,3 
1993 63,9 
1994 60,8 
1995 68,7 
1996 68,2 
1997 64,8 

 

(*) Tekel APK Kayıtları, Doğruel ve Doğruel, 2000, s. 192’dan alınmıştır. 1940 – 1990 arasındaki 
dönemde sadece onar yıllık aralıklarda değerler verilmiştir, kaynağın orijinalinde bu ara yıllara ait 
değerleri de bulmak mümkündür. 
 

Tekel’in Araştırma Enstitüsü’nde düşük alkollü, anason esansı ile ve sakızlı rakı gibi 

farklı rakı denemeleri de olmuştur. 1950’li yıllarda üretimde olan rakı markaları İyi 

Rakı, Yeni Rakı ve Kulüp Rakısı’dır. 1960’lı yıllara gelindiğinde sadece Yeni Rakı 

ve Kulüp Rakısı üretilmiştir. 1970’li yıllarda ise Altınbaş rakısının üretimine 

başlanmıştır ve özelleştirme sürecine kadar bu üç marka altında üretim devam 

etmiştir (Doğruel ve Doğruel, 2000). 
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Şekil 7.2 : Değişik rakı etiketleri. (Doğruel ve Doğruel, 2000). 
 
 
Tekel, cumhuriyet dönemindeki satışları ve kurduğu fabrikaları ile sadece  

ekonomiye katkı sağlamamış, aynı zamanda imalat sanayi üzerinde de dolaylı bir 

etkide bulunmuştur: İspirto ve alkol ihtiyacı için Şeker Sanayi’ne; sigara kağıdı, 

ambalaj ve etiket için Seka’ya; içki şişeleri alımı için de Paşabahçe cam fabrikasına 

talep yaratmıştır. Tekel’in talepleri sadece bu üç kuruluşun sağlamlaşmasında rol 

oynamamış, bazen ürün kalitesinin iyileştirilmesinde de etkili olmuştur (Doğruel ve 

Doğruel, 2000). 
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Rakı’nın 1944’de sadece Tekel tarafından üretimine başlanmış ancak kahve 1946’da, 

kibrit 1952’de, barut, patlayıcı madde ve bira 1955’de ve tütün 1986’da devlet tekeli 

kapsamından çıkarılmıştır. 11 Mart 1987 tarihinde ise Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz 

ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Özelleştirme sürecine kadar devam etmiş 

olan Tekel) kurulmuştur. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22.12.2003 tarih ve 

2003/85 sayılı kararı ile Tekel’in alkollü içecekler bölümü Nurol, Limak, Özaltın, 

Tütsab konsorsiyumuna satılmasına karar verilmiştir. Ve Tekel, son olarak 2008 

yılında özelleştirme ile tütün bölümünün tasfiyesine kadar bir Kamu İktisadi 

Kuruluşu olarak görevini sürdürmüştür. 

7.4 Tekel / Mey ve Ambalaj Tasarımı 

Tekel dönemi ile ilgili ambalaj tasarımı çalışmaları araştırıldığında, firmaya ait genel 

bir tasarım kimliğinden çok, öne çıkan grafik sanatçılarının kimliklerinden 

bahsetmenin daha doğru olacağı görülmüştür. Dolayısıyla Tekel dönemindeki 

ambalaj tasarımı çalışmalarını örneklemesi açısından önce İhap Hulusi Görey ve Atıf 

Tuna hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra ise Mey İçki dönemindeki ambalaj 

tasarımı çalışmaları detaylandırılacaktır. 

7.4.1 İhap Hulusi Görey 

İhap Hulusui Görey’den bir çok kaynakta çağdaş Türk grafik tasarımının öncüsü ve 

Cumhuriyetin ilk yıllarında görsel kimliğinin oluşmasında önemli bir figür olarak 

bahsedilmiştir (Karamustafa, 1999; Çam, 2007a; Bilge, 2007; Url-33). 

1898’de Mısır’da dünyaya gelen İhap Hulusi Görey, resim öğrenmek içim 1920’de 

Almanya’ya gitmiştir. İki yıl resim atölyesinde çalışıp ardından üç yıl afiş ve basın 

ilanları üzerine grafik tasarım eğitimi almış, 1923’de Türkiye’de katıldığı ilk afiş 

sergisinin ardından Abdülmecit tarafından saraya davet edilerek kutlanmıştır. 

1925’den itibaren ise İstanbul’da serbest grafiker olarak çalışmaya başlamış ve 

1929’da ilk özel atölyesini açmıştır (Çam, 2007a). 

Henüz sanayileşme dönemine geçmemiş Türkiye’de afiş, reklam, ambalaj çalışmaları 

gibi gereksinimler doğal olarak yok denebilecek kadar azdır. Ancak İhap Hulusi 

Görey’in Türkiye’ye gelmesi, sanayileşme çabalarının başladığı bir döneme denk 

gelmiştir. 1927 yılında “Sanayii Teşvik Kanunu” çıkarılmış ve 1928 yılında İzmir 

İktisad Kongresi’nde Türk sanayisini geliştirme koşulları tartışılmıştır. Artık 
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sanayideki gelişmelerle serbest rekabet yaşanacak ve grafik tasarım alanına ihtiyaç 

duyulacaktır. Sanayi ürünleri tanıtılacak, ambalaj tasarımı gelişecek ve ürün 

satışlarını özendirmek üzere çalışmalar yapılacaktır. Bütün bunları yapacak 

donanımdaki tek kişi ise İhap Hulusi Güney’dir (Url-33). 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerek devlet dairelerine gerekse özel sektöre tanıtım ve 

tasarım çalışmaları yapan İhap Hulusi Görey’i, Cumhuriyetin ilk nesilleri tasarrufu, 

yerli üretimi ve çağdaşlığı savunan afiş tasarımlarıyla tanımıştır (Bige, 2007). 

Atatürk ile manevi kızı Ülkü’yü karatahta önünde gösteren ünlü alfabe kapağı da 

İhap Hulusi Görey’e aittir (Karamustafa, 1999).  

 
Teyyare Piyangosu (bugünkü adıyla Milli Piyango) için 45, Tekel İdaresi 
için 35 yıl çalışan İhap Hulusi’nin Ziraat Bankası, İş Bankası, Yape ve 
Kredi Bankası, Garanti Bankası, Sümerbank, Emlak Kredi Bankası, Türk 
Ticaret Bankası, Garanti Bankası, Maliye Bakanlığı (tahviller), Türk Hava 
Kurumu, Kızılay, Tariş, Zirai Donatım Kurumu, Ford, Beykoz Kunduraları, 
Harrison Çorap Makineleri, Yerli Malları Pazarı, Burla Biraderler gibi 
firmalar için yaptığı afiş ve ilanlar, Cumhuriyet sonrası Türk ekonomisini 
canlandırma çabalarına büyük katkı sağlamıştır. (Çam, 2007a, s. 26).  

 

İhap Hulusi Görey, sadece Türkiye’deki birçok devlet dairesi ve Kurukahveci 

Mehmet Efendi ve Mahdumları, Çapamarka gibi halen bilinen markalara değil, başta 

Mısır olmak üzere yurt dışından bir çok firmaya da tasarım hizmeti sunmuştur 

(Karamustafa, 1999). Bayer’in afiş ve etiketleri, Mısır’ın Tekel İdaresi, Devlet Demir 

Yolları ve şehir hatlarına ait ilanları, İngiliz viski markası John Haigh’in ve İtalyan 

Cinzano ve Fernet Branca’nın afiş ve etiketleri İhap Hulusi tarafından yapılmıştır 

(Biyografi, 2009). 
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Şekil 7.3 : İhap Hulusi Görey’in orijinal Kulüp Rakısı etiketi tasarımı ve daha sonra 
        Tekel’in orijinal tasarımı değiştirerek kullandığı etiketler. (Selahattin          
        Sönmez arşivi ve Gürbüz Doğan Ekşioğlu arşivi, Çam, 2007a).  
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İhap Hulusi Görey’in kendi anlatımlarından, dönemindeki reklam ve tasarım 

hizmetlerinin ve bunların müşteriler tarafından nasıl ele alındığının ip uçlarını da 

bulmak mümkündür: “Yıllarca devlet daireleri ve kurumlarına afiş çizdim. Her 

defasında üç, dört taslak yapıp sundum. Hiç yanılmadılar, hep en kötüsünü seçtiler” 

(Çam, 2007a). 

 
Birçok zamanlar da sipariş verilip resim alındıktan sonra şurası boş kalmış 
diye bir sürü yazılar ilave ediliyor, bu da resmin kompozisyonunu, 
dolaysıyla güzelliğini ve yapacağı tesiri mahvediyor. Sipariş verenlerin 
birçoğu resimlerine fazla yazı doldurmakla halkın bu yazılarını okuyacağını 
zannediyor. Halbuki reklam maksadile yapılan bir resimdeki yazılar gelip 
geçeni hiç alakadar etmez, sıkar. Yapılmak istenen reklama karşı yabancı 
olan bir adamı ancak resimdeki güzellik ve kuvvet cezbedebilir. Bu incizap 
neticesinde resmin üzerinde bildirilmek istenen mevzua ait bir satır yazı 
matlup vazifeyi görür. Çünkü fazla yazıyı okumaya gelip geçenin ne 
tahammülü nede vakti müsaittir (Yedigün, 2007). 

 

İhap Hulusi Görey, elli yılı aşkın bir süre zarfında sadece Tekel İdaresi için 

çalışmalar üretmemiş, dönemin endüstri, kalkınma, ticaret ve sosyal yaşama dair 

gelişmelerini belgeleyerek, Cumhuriyet kuşaklarının hafızalarında yer etmiştir 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesi, 2010) 

7.4.2 Atıf Tuna 

İhap Hulusi Görey’den yirmi yaş daha genç olan Atıf Tuna, Tekel için İhap Hulusi 

Görey’den sonra uzun bir süre tasarım projeleri hazırlamıştır. 1918’de İstanbul’da 

doğan Atıf Tuna, İhap Hulusi Görey’den farklı olarak herhangi bir sanat veya tasarım 

eğitimi almamıştır ama;  

 

tasarıma adadığı ömründe; grafik tasarım başta olmak üzere tasarım 
disiplinlerinin neredeyse her dalında üretim yapmış…afiş, posta pulu ve 
amblem dallarında birincilik ödülleri ve mansiyonlar almış, yurt içi ve yurt 
dışı fuarlarda pavyonlar hazırlamış, kendi evinin projesi dahil pek çok 
mimari proje gerçekleştirmiş…mobilya tasarımları yapmış, ev ve iş yeri 
dekore etmiştir. (Çam, 2007b, s.53) 

 

Atıf Tuna’nın Tekel ile tanışması, 1945 yılında o zamanki adıyla İnhisarlar 

İdaresi’nde tercüman olarak işe başlamasıyla gerçekleşmiştir. O dönemde dışarıda 

profesyonel olarak ticari resim faaliyetlerini yürüten Atıf Tuna, kurumun genel 

müdür yardımcısı Ulvi Yenal tarafından fark edilmiş ve İdarenin ressam ve 



189 
 

dekoratörlüğüne atanmıştır. Genel müdürlükte tasarım atölyesi için yer 

olmamasından ötürü çalışmaları evinde hazırlamaya başlamış ve emekli olduğu 1985 

yılına kadar 40 yıl boyunca Tekel’de devlet memuru ve dışarıda profesyonel olarak 

tasarım çalışmalarına devam etmiştir (Çam, 2007b; Akçura, 2007). 

Atıf Tuna, kendisinden önce bir dönem İhap Hulusi ve Burhanettin Atak ile dışarıdan 

işlerin götürüldüğünü, daha sonra Suavi Sonar’ın memur olarak Tekel’e alındığını 

belirtmiştir. İki yıl beraber çalıştıklarını dile getiren Atıf Tuna, daha sonra Suavi 

Sonar’ın ayrılmasının ardından kırk yıl boyunca evden afiş, ambalaj, basın ilanları, 

fuar çalışmaları ve bunun gibi Tekel’in bütün işlerini kendisinin üstlendiğini 

belirtmiştir (Akçura, 2007). 

Bugün halen genel görsel öğeler anlamında kullanılmaya devam edilen Rize çayı 

veya Çamlıca gazozları gibi ürünler için ambalaj tasarımı ve Tekel için fiyat listesi, 

afiş, poster gibi unsurlar tasarlamış olan Atıf Tuna, aynı zamanda Tekel’de yurt içi 

ve yurt dışındaki fuarlar için standların tasarım, üretim ve kurulumunu takip etmiştir. 

1949’da ilk kez İzmir Enternasyonal Fuarı İnhisarlar Pavyonu ile başlayan süreç, her 

yıl aralıksız olarak İzmir, Samsun ve diğer kentlerde devam etmiştir. İtalya-Bari’de 

16 yıl, İngiltere-Bristol’de 4 yıl, Londra, Cenevre ve Brüksel’de 2’şer yıl, Londra, 

Kopenhag, Münih, Frankfurt, Paris, Nis, Cannes, Üsküp ve Filipe’de 1’er yıl stand 

ve pavyonlar kurmuştur. Ayrıca 1968’den sonra aynı pavyonun başka şehirlerde 

kullanımını sağlamak için Türkiye’de ilk kez demontabl ve portatif standlar 

tasarlamıştır. Benzer bir sistemi daha sonra Ticaret Bakanlığı’na da uygulamıştır. 

Tekel için ve serbest olarak gerçekleştirdiği grafik tasarım projelerinde, tasarım 

üslubu olarak İhap Hulusi’ye taptığını belirten Atıf Tuna, tarzını çok sevdiğini ve 

taklit etmeye yeltendiğini belirtmiştir. Bir şeyler yapmaya çalışsa da İhap Hulusi’ye 

yetişmenin imkanı olmadığını ifade etmiştir (Altıntaş, 2007). 
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Şekil 7.4 : Atıf Tuna’nın 1947 yılında Tekel için hazırladığı takvim tasarımı ve  
       illüstrasyonları. (Akçuna, 2007, s. 68).  
 

Atıf Tuna, verdiği röportajlarda (Altıntaş, 2007), Tekel dönemindeki tasarım 

süreçlerine dair bazı ip uçları da vermiştir: 

Her gelen vekil veya umum müdür, muhakkak ya bir etiket değiştirir ya da 
yeni bir mamulat çıkartmaya çalışırdı. Çok uğraştırırlardı beni, canım 
çıkardı. Düşünün ki o vakit orijinali tamamen elle çalışırdım, hem de 
yazılarına kadar ve Ankara’ya 14-15 paket giderdi. Bunlar açılır, hepsine 
numara konur ve bana bir liste gelirdi Ankara’dan; bunun zemini şunun 
zeminine geçecek, bir numaranın yazısı üç numaranın sağına konacak 
diye… 
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Atıf Tuna, Tekel döneminde üretilmiş ve daha sonra tasarımında değişiklikler 

yapılmış olsa da halen var olan bir çok ürünün etiket tasarımına da imza atmıştır. 

Altınbaş Rakı etiketi buna örnek olarak gösterilebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 7.5 : Tekel için Atıf Tuna tarafından tasarlanmış etiketler. (Altıntaş, 2007).  
 
 
İhap Hulusi Görey ve Atıf Tuna dışında Tekel İdaresi için bir çok tasarımcı çeşitli 

ambalaj tasarımları üretmiştir. Durmaz’ın (2010) İstanbul’un 100 Grafik Tasarımcısı 

ve İllüstratörü kitabında yer alan kimi tasarımcıların işleri arasında Tekel İdaresi için 

üretilmiş projelere rastlanmıştır. Bu tasarımcılar arasında Arif Dino, Mazhar Apa, 

Ayhan Akalp ve Sinan Baykurt sayılabilir. 

7.4.3 Mey İçki ve ambalaj tasarımı 

Tekel’in özelleştirilmesinin ardından tüm yüksek oranlı alkollü içkiler pazarında 

markalaşma, pazarda rekabetin önemli unsurlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. 

Pazara yeni giriş yapan yerli üreticiler, şişe ve logo tasarımı gibi marka imajına 

yönelik çalışmalar yapmışlardır (Rekabet Kurumu, 2008). Dolayısıyla Mey için de 

ambalaj tasarımı kritik bir konu olmuş ve bu konu geniş çaplı bir strateji çalışmasının 

ardından ele alınmıştır (Kırımlı, 2010). 

Özelleştirmenin ardından Tekel Devlet Kuruluşunun bir özel kuruluş olarak serbest 

rekabet alanında çalışabilir olması ve güçlü bir hale dönüştürülmesi gerekmiştir. 
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Tekel dönemini “Şişe Cam’dan aldığı üç değişik ambalaja bütün ürünlerini koyan bir 

şirket” olarak tanımlayan Mey’in değişim dönemindeki Pazarlama Direktörü Cihan 

Kırımlı (2010), bunun gerek stok gerekse maliyet açısından nefis bir şey olduğunu, 

rakıyı da ispirtoyu da aynı şişeye koyabildikleri dönemde, firma açısından hayatın 

çok daha kolay olduğunu ifade etmiştir. Kendilerinin başladığı dönemde birkaç farklı 

şişe tipi olduğunu, onların da markaya özel olmaktan uzak, çok çeşitli ürünlerde 

kullanıldığını dile getirmiştir. 

Ambalaj tasarımının alkollü içkilerin pazarlama stratejisi açısından en önemli 

şeylerden biri olduğunu çünkü herhangi bir forma sahip olmayan sıvının form 

bulduğu şeyin ambalaj olduğunu belirten Cihan Kırımlı (2010), alkollü içecek 

alanındaki iletişim kısıtlarının da ambalajın önemini arttıran diğer bir unsur olduğunu 

ifade etmiştir. Bu nedenle Mey içki olarak ambalaj tasarımına çok önem verdiklerini 

ve bunu bir strateji çerçevesinde kullandıklarını dile getirmiştir. 

Mey İçki, normalde dünya üzerinde yapılamayacak bir süratte, bir buçuk senede 55 

markayı yenilemek durumunda kalmıştır. Bu yenileme sadece ambalaj boyutunda 

değil, ürün ve marka boyutunda da yaşanmıştır. Mey olarak Tekel’den satın aldıkları 

şeyin kağıt üzerinde fabrikalar gibi görünse de aslında markaları satın aldıklarını yani 

tüketicilerin kafasındaki marka imajlarını satın aldıklarını belirten Cihan Kırımlı 

(2010), yaptıkları araştırmalar ve oluşturdukları stratejiler doğrultusunda hangi 

markaların yaşatılacağı, hangilerin yenileneceği, hangilerinin ise devam 

ettirilmeyeceği kararının önem taşıdığını ifade etmiştir: 

Gerçekten değerli kategoriler ne? Değerli markalar ne? İnsanların 
kendinden bir şey bulduğu, değer atfettiği, markaya bağlılığı olan markalar 
ne? Onu analiz ettik ve biz bunları nasıl ileriye götürebiliriz? Hangilerini 
tutmalıyız? Hangileri kar yapar? Roller de belirledik bu markalara. Bazıları 
karlılığı götürecek, bazıları gelişime açık stratejik olarak önemli, ileride kar 
yapacak dedik. (Kırımlı, 2010) 

 

Örneğin Tekel likörleri gerek marka ismi, gerek ürün içeriği ve gerekse ambalajı ile 

komple yenilenen ürün gruplarından biri olmuştur: 

 
Tekel likörleri çok güzel. 26-27 çeşidi olan, tabiî ki 26-27 çeşidi hiçbir rafa 
koyamadığınız, satamadığınız, kimsenin de haberi olmayan müthiş bir likör 
ailesi vardı ama böyle bir pazar yok işin doğrusu. Bir kere onun tümü elden  
geçti: portföyü, hangileri satılır, hangileri satılmaz, hangileri işe yarar onu 
bir elden geçirdik. İşte bunu markalamamız lazım dedik. Tekel likörü diye 
bir şey olmaz yani, jenerik bir şey. Marka değeri olması için markanın 
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kendisi olması lazım. Hare’yi yarattık. O gelenekselliğini koruyarak Hare’yi 
yarattık. Sonra da sürekli yeni tatlar ekleyerek ilk başta standart, nane 
likörü, muz likörü, çok kuvvetli likörleri iyileştirerek gittik. Sonra da şimdi 
kremalılar girdi. (Kırımlı, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.6 : Mey İçki döneminde yenilenen Hare Likörleri ambalaj tasarımı.  
       (Doğruel ve Doğruel, 2000).  
 

Cihan Kırımlı (2010), Hare likörlerinde yeni bir şişe tasarımına gidilmediğini, bunun 

yurt dışındaki üreticilerin (Saver Glass) kataloglarında yer alan mevcut ürün 

çeşitleriyle çözülebileceğini düşündüklerini belirtmiştir. Gerek üretim hacmi, gerekse 

hız açısından standart bir şişenin daha uygun olduğu kararı verilmiş, marka Rafineri 

reklam ajansının hazırladığı ambalaj grafiği ile farklılaştırılmıştır. 

Votka ürünleri için pazarı dikkatlice analiz ettiklerini belirten Cihan Kırımlı (2010), 

bu alanda özellikle segmentasyon açısından Tekel ürünlerinde eksiklikler olduğunu 

gözlemlediklerini söylemiştir. Bu noktada Tekel Votka en alt seviyede, Binboğa 

Votka ise Binboa olarak gerek ürün kalitesinde, gerekse ambalaj tasarımı anlamında 

tamamen yenilenerek orta seviyede konumlandırılmıştır. Ürün portföyünde eksik 

olan Premium votka kategorisi için ise tamamen yeni bir marka çalışması yapılmıştır. 

Marka ismi, şişe tasarımı ve ambalaj grafiği için yurt dışından bir tasarım ofisi ile, 

Landor ile çalışıldığını belirten Cihan Kırımlı (2010), marka konumlandırmasında da 

Türk kimliğinin değil Akdeniz kimliğinin kullanıldığını dile getirmiştir: “İsmi hiçbir 

şey Türk değildir bu arada. Hatta Mey’e ait olduğunu bile göstermedik hiçbir yerde. 

Çünkü öyle Premium bir votka üreticisinin rakı ile aynı olmaması gerekiyor. Bir 

güvendir Mey’in üretmesi ama uzmanlıkların da bu kadar karıştırılmaması 

gerekiyor.” 
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Bir sonraki bölümde detaylıca incelenecek olan Yeni Rakı dışında, Mey’in 

protföyünde yer alan ve yeni çıkan bütün rakı markaları için yeni şişe tasarımları 

yapılmış, bu projelerde Yeni Rakı şişesi’nin tasarımını yapmış olan Gamze Güven ile 

çalışılmıştır. Cihan Kırımlı’nın Mey’den ayrılmasında sonra da Mey ile çalışmalarını 

sürdüren Gamze Güven (2010), takip eden süreçlerde Mey ile yaptıkları bütün 

projelerde tasarıma önem verilmeye devam edildiğini dile getirmiştir. Tasarım odaklı 

pazarlamanın kurumun kültürüne işlediğini belirten Gamze Güven (2010), 5-5,5 

senedir devam eden iş birliklerinde tasarımın kurumca hep önemsendiğini 

vurgulamıştır. 

Tekel’in özelleştirilmesinin ardından çok hızlı bir sürede bütün ürünler değişmiş, 

yeni ürünler portföye eklenmiş ve Tekel, Mey kimliği altında özel bir firma olarak 

değişen rekabet koşullarına hazırlanmıştır. 2006 yılında Mey’in çoğunluk hisseleri 

Texas Pacifik Group’a satılmıştır. 2008 yılı itibariyle yaklaşık 94 milyon litrelik 

üretim kapasitesiyle dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alan Mey İçki, şu an 

9 fabrikada ve 2 küçük işletme tesisinde üretim yapmaya devam etmektedir. 6 farklı 

kategoride üretim yapan Mey için, rakı kategorisinde açık ara liderliğini devam 

ettirirken, votka ve cin kategorilerinde de Türkiye pazarının lideri konumundadır 

(Url-34). 

7.5 Yeni Rakı Markası ve Ambalaj Yenileme Süreci 

Özelleştirmeden hemen önce Tekel, neredeyse bütün içki kategorilerini portföyünde 

barındıran ve bunların üretimini yapan yani vermuttan rakıya, votkadan şaraba, 

cinden konyağa kadar birçok içki çeşidi üreten, 23 - 24 tane fabrikası olan bir 

yapıydı. Bu yapının optimize edilmesi gerekiyordu. Ama bütün bunların arasında 

sivrilen çok güçlü birkaç tane marka vardı. Yeni Rakı da bunların en büyüğü idi yani 

Yeni Rakı çok önemli bir markaydı (Kırımlı, 2010). 

Cihan Kırımlı (2010), Yeni Rakı projesinde işe ilk olarak araştırmalarla 

başladıklarını, “Pazar nedir? Ne kadardır? Kimdir? Nasıl tüketir? Ne yapar?” gibi 

soruların cevaplarını aradıklarını ifade etmiştir. Her ne kadar kısmen bilgi sahibi 

olsalar da bu bilgileri araştırmalarla doğrulamak gerekmiştir: “Bu şekilde pazarı 

anladık. Tüketiciyi anladık. Ürünü anladık. Dünya nereye gidiyor? Onu anladık. 

Koşulları değerlendirip ona göre bir stratejik plan yapıldı.” 
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Hazırlanan stratejik planda yer alan kritik unsurlardan birincisi Yeni Rakı olmuştur. 

Mey için en büyük kar kaynağıdır ve cironun çok önemli bir miktarını rakı 

oluşturmaktadır. Rakıdaki payın çok önemli bir miktarı da Yeni Rakı’ya aittir. 

Dolayısıyla Mey için amiral gemisi konumundaki Yeni Rakı’nın rekabet gücünü ve 

karlılığını devam ettirmek  gerekmiştir. Özellikle alkollü içecek sektörünün serbest 

bırakılmasıyla rekabetin kızışacağı öngörülmüştür:  

Yeni piyasaya girecek olanların tabi ki içiyle, dışıyla, duruşuyla, 
stratejisiyle, markasıyla çok güçlü bir şekilde gelmeye çalışacakları açık. 
Yani serbest rekabet ortamının gerektirdiği bütün silahları kullanacaklardı. 
Yeni Rakı Tekel’den geldiği haliyle böyle dizayn  edilmiş bir şey değildi. 
Marka olarak değildi. İsmi bile özgün değil. Özgün olmuş ama ne diyeyim 
kaderin cilvesiyle öyle olmuş. Çünkü bir isim bul deseniz, bir marka yarat 
deseniz isim olarak Yeni Rakı yaratmazsınız. Zaten mümkün değil öyle bir 
şey. Ambalajıyla, içeriğiyle, şunla bunla hiçbir zaman rekabet ortamında 
yaşayabilecek bir ürün değildi…Gerçekten markanın tutmamız gereken 
değerleri nedir? onu bulmaya çalıştık. Değerleri tutup ileriye götürmemiz 
lazım ama bir değişiklik yapılması gerektiği şart. Ama onu yaparken eldeki 
değerleri kaybetmemek gerekiyordu. En hayati şey buydu. (Kırımlı, 2010) 

 

Yeni Rakı için araştırmaların ardından atılan ilk adım marka konumlandırmasıdır.  

Markanın stratejik kodlarını, ne olduğunu ve nereye gitmesi gerektiğini 

tanımladıklarını belirten Cihan Kırımlı (2010), Yani Rakı için ileriye yönelik olarak 

nerede durmasını istediklerini ve rakiplerin neler yapabileceğini düşünerek bunları 

nasıl aşacaklarını planladıklarını dile getirmiştir. 

Cihan Kırımlı’ya (2010) göre ilk değişim, özelleştirmenin olduğu gün yaşanmıştır. 

Artık marka tüketicisi ile iletişime geçmiş, ilk rakı reklamı hazırlanmıştır. Marka, 

tüketiciyi dinlemeye ve onlarla konuşmaya başlamıştır. İkinci değişim ise rakibin 

piyasaya girdiği gündür. 

Yeni Rakı ambalajının elli sene geriden geldiği için öncelikle tüketicinin markası 

olması gerektiğini ifade eden Cihan Kırım (2010), bunun için Türkiye’de hatta 

dünyada çok az rastlanacak titizlikte ve prosedürüne uygun bir çalışma yapıldığını 

belirtmiştir. Ancak piyasada var olan bir ürün için hele ki Yeni Rakı gibi çok yüksek 

pazar payına ve bilinirliğe sahip bir marka için ambalaj yenileme çalışması, her 

zaman zor olmuştur ve şirket içinde bile önce tepkiyle karşılanmıştır: 

Şirket için de bile bunu değiştireceğim dediğim zaman Yönetim Kurulu 
ayağa kalktı. İmkanı yok, aman, kült marka dokunamazsınız ona işte, 
öldüreceksiniz markayı, batacağız, eyvah falan filan diye bir sürü ses çıktı. 
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Çok da haklılardı çünkü dediğim sebeplerden çok hayati marka ve kült 
marka. Herkes tapıyor Yeni Rakı’ya. Ama bir yandan da rafta o işin fazla 
yaşamayacağını görmek için de çok büyük bir kehanete gerek yok yani. 
Belli ki ölecek. Bir iki sene sonra hayat değişecek ve o zamanda çok geç 
kalacaksınız. Bu işlerde geç kaldığın zaman geçtir. Geçi geriye 
alamazsınız. Pro-aktif olmazsanız zaten iş biter. O kuvvette bir markanın 
öncü olması ve değişimi yönetmesi gerekiyordu. Tüketicinin de değişeceği 
kesindi. İletişim başladıktan sonra zaten değişti. Yani tüketicinin algısı, 
davranışları, tercihleri değişecekti. Önümüzdeki yani özelleştirmeden 
sonraki beş sene içinde. Bu çok net. Bunu Yeni Rakı’nın yönetmesi 
gerekiyordu. Akışa kapılmaktan çok suyun akacağı yeri belirlemesi 
gerekiyordu. (Kırımlı, 2010) 

 

Tüketicilerle yapılan ilk araştırmalarda da değişime karşı bir tepki ortaya çıkmıştır. 

Ambalajın değişip değişmemesi gerektiği konusu tartışılmış ve tüketiciler Yeni Rakı 

şişesini klasik bulduklarını ifade etmişlerdir. Ancak kendine özgü ve özgün bir formu 

olmayan Yeni Rakı şişesini klasik bulduklarını ifade eden tüketicilerin, neyi klasik 

buldukları sorusu karşısında verdikleri cevaplar ve şişenin karakteristik yapısını 

çizmeleri istendiğinde çıkan sonuçlar, tüketicilerin değişime itirazlarının markaya 

bağlılıklarından kaynaklandığını ortaya koymuştur. Bu nedenle araştırmada çıkan 

sonuçların da çok dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini belirten Cihan Kırımlı 

(2010), ilk aldıkları cevaplarla hareket etselerdi ambalajın değişmemesi gerektiğini, 

böyle bir durumda da sonucun tam bir felaket olacağını ifade etmiştir. 

Stratejik olarak ambalaj yenilemesinin bir zorunluluk olduğu kararının ardından 

tüketici araştırmalarına ve firma stratejilerine dayanan çok kapsamlı bir proje briefi 

hazırlanmıştır ve ambalaj yenileme süreci tanımlanmıştır. Briefde yer verilen en 

önemli konulardan biri de projenin ‘Yeni Rakı şişesi tasarımı’ değil, ‘rakı şişesi 

tasarımı’ olduğu, yani yaratılacak olan şişenin rakıya kimliğini vereceği, nasıl viski 

şişesi, şarap şişesi, cin şişesi denilince hafızalarda bir form beliriyorsa, bu şişenin de 

rakı şişesinin görsel kimliğini ortaya koyması gerektiğidir. Briefin bir diğer unsuru 

da, rakı şişesi ile beraber bir aile kimliği içerisinde rakı kadehi ve karaf tasarımı 

hazırlanmasıdır (Kırımlı, 2010). 

Yeni rakı için ambalaj tasarımı süreci içerisinde ambalaj tasarımını kimin veya 

kimlerin yapacağı kritik bir konu olmuştur. Her ne kadar yurt dışında ambalaj 

tasarımına özelleşmiş firmalar bulunsa da, Yeni Rakı gibi bir marka için yapılacak 

ambalaj tasarımının altında bir Türk tasarımcının imzası olması gerektiği 

düşünülmüştür. Bu kararı takiben altı Türk tasarımcısı proje için davet edilmiştir 
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(Kırımlı, 2010) ve sürecin sonunda Gamze Güven ve Mete Ahıska’ya ait olan 

tasarım seçilmiştir. 

Kendisi de endüstri ürünleri tasarımcısı olan Cihan Kırımlı, projenin bir yarışma 

formatında olmadığını, davet edilen Ayşe Birsel, Koray Özgen, Gamze Güven gibi 

tasarımcıların zaten kendisini ispat etmiş tasarımcılar ve özel hayatta da arkadaşı 

olduklarını, bu nedenle ve böyle önemli bir projede yer almanın keyfiyle projeye 

dahil olmayı kabul ettiklerini ifade etmiştir (Kırımlı, 2010). Bu konuda Gamze 

Güven (2010) projenin kendilerine yarattığı heyecanı şu sözlerle dile getirmiştir: 

Tabi böyle bir konkur olması bizim çok alışık olmadığımız bir şeydi ve çok 
heyecan vericiydi. Hem Yeni Rakı gibi jenerik bir marka olmasından ve 
Türk kültürüne ait çok önemli bir sembol ürün olmasından dolayı heyecan 
vericiydi hem de böyle konkur olması da ekstra heyecan katıyordu. 

 

Proje briefinin kendileri ile paylaşılmasını takiben oldukça geniş kapsamlı bir 

araştırma yaptıklarını dile getiren Gamze Güven (2010), detaylı olarak rakı 

dünyasını, tarihini, kültürünü, adabını ve bir çok konuyu araştırdıklarını, 1-1,5 ay 

kadar bir süreyi araştırma ile geçirdiklerini belirtmiştir: 

 
İşte bu konuda yani rakıyla ilgili yazılmış bütün kitapları falan okudum. 
Gittikçe sempatim artmaya başladı. Ben şarap tüketirken rakı içmeye 
başladım onun seremonisini, adabını öğrendikten sonra keyif almaya 
başladım. Ve bu süreçte aslında şunu keşfettik. Sadece rakıyı araştırmadım. 
Aslında bütün içki dünyasını araştırdım. Yani tekilayı, sambukayı, rakıyla 
paralel olan arak, sambuka, uzo v.s.yi Bir de bunun yanı sıra farklı 
kültürlerin kendilerine ait norm haline gelmiş olan içkilerini de… Fransız 
konyağı deyince akla ne geliyor? İskoç viskisi deyince ne geliyor? Tekila 
deyince ne geliyor? Yani herkesin kafasında kalıplaşmış bir takım üç 
boyutlu imgeler oluşuyor aslında o içkiye ait. Ama baktım ki rakıya ait bir 
norm yok bu anlamda… Dolayısıyla bu araştırmalar sonucunda böyle bir 
norm yaratmak, yani rakının kendine ait bir formu olması noktasında kafayı 
yorduk. 

 

Gamze Güven ve diğer tasarımcılardan gelen tasarımlar önce Mey içerisinde briefe 

uygunluk baz alınarak değerlendirilmiştir. Teknik ve stratejik açıdan ön eleme 

yapılarak çok farklı örneklerin test edebileceği 10 – 12 projeden oluşan bir seçki 

oluşturulmuştur. Bu seçilen projelerle tekrar tüketici testi yapıldığını belirten Cihan 

Kırımlı (2010), ancak bu testlerde ölçtükleri şeyin beğeni olmadığını yani ‘hangisini 

beğeniyorsunuz?’ diye sormadıklarını ifade etmiştir: 
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Önce şişe ile ilgili, formla ilgili algılarını ölçtük. Sonra bu şişeyi rakı şişesi 
olarak nasıl algıladıklarını ölçtük. Daha sonra Yeni Rakı olarak nasıl 
algıladıklarını ölçtük. Tabi bunun bir tarafında da Yeni Rakı markası ile 
ilgili algıladıklarını da ölçüyorduk. Biz bunları yan yana getirmeye çalıştık. 
Yani o formu salt tek başına, daha sonra marka ile yan yana geldiğinde nasıl 
bir etki yapacağını anlamaya çalıştık. 

 

Tüketici testinin ardından çıkan sonuçlar tasarımcılarla paylaşılmış ve kendilerinden 

sonuçlar doğrultusunda bazı tasarımları tekrar ele almaları istenmiştir. Yeni 

tasarımlar tekrar teste sokulmuş ve bu doğrultuda firma hedeflerine en uygun 

tasarımın hangisi olduğu kararı verilmiştir. Bu son karar sürecini Cihan Kırımlı 

(2010) şu şekilde aktarmıştır: 

 

Öne çıkan bir takım formlar vardı. Bunların sebepleri vardı. O sebepleri 
istediğiniz şekilde o algıları güçlendirecek modifikasyonlar yaptılar kendi 
tasarımlarında ve bir daha teste soktuk. Onun üzerine de bir seçim yaptık. 
Yani  dediğim gibi beğenilen bir sürü tasarım vardı ama bizim stratejimize 
en uygun, bizi en iyi ileriye götürecek tasarımı seçtik. En beğenileni 
seçmedik diyebilirim. Bu da matematiksel formül gibi bir şeydi aslına 
bakarsanız.    

 

Ambalaj tasarımına karar verildikten sonra yeni bir süreç başladığını ifade eden 

Cihan Kırımlı (2010), bir sürü denemeler yapıldığını, bunların kırıldığını ve 

dolayısıyla Şişe Cam’la birlikte üretimde de bir tasarım yapıldığını ifade etmiştir. 

Cam üretimine uygunluk, kalıp kriterleri, kapak ile uyum kriterleri, üretildikten sonra 

kırılmama gibi daha bir sürü konu tasarıma yön vermiş ve bu kriterler ekseninde 

modifikasyonlar yapılarak seçilen tasarım nihai formuna kavuşmuştur.  
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Şekil 7.7 : Yeni Rakı ambalaj tasarımı. (Kaynak: Tasarım Üssü Arşivi). 
  
 
Yaklaşık bir yılı bulan Yeni Rakı ambalaj tasarımı projesinin ilk altı ayı 

araştırmalarla, sonraki altı ayı ise tasarım, tüketici testleri ile değerlendirme ve 

üretim detayları ile geçmiştir. Bu ölçekte ve kapsamda bir proje için dünya 

standartların çok ötesinde bir hızla projenin tamamlandığını belirten Cihan Kırımlı 

(2010), hızla etkisi artan rekabetin sürecin hızlandırılmasında büyük öneme sahip 

olduğunu vurgulamıştır. 

Projenin tasarımcısı Gamze Güven (2010), Yeni Rakı projesinin kendi kültürümüzü 

yansıtan endüstriyel yollarla üretilmiş ürünlere duyduğu ilgiden dolayı kendisine çok 

keyif verdiğini belirtmiş, aynı zamanda devam eden projelerinin ambalaj odaklı 

gerçekleşmesinde de etkili olduğunu dile getirmiştir: 

Böylelikle ben de ambalaj tasarımı dünyasına girmiş oldum. Aslında hiç 
hedeflemediğim stratejik olarak benim odağımda olmayan bir konuydu. 
Hatta ambalaj tasarımı hep grafik tasarımcılarının işidir bizimle alakası yok 
diye baktığım bir konuydu. Belki de okulda öyle yetiştirildiğimizden. Ama  
bu projede aslında meslek hayatımda da bir dönüm noktası oldu. Çünkü 
daha sonra da işlerimizin % 80’i bugün artık ambalaja döndü son beş yıldır. 
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7.6 Özet 

Tekel ve Mey firmaları, her ne kadar birbirinin devamı gibi görünse de, sadece 

ambalaj tasarımı açısından değil, pazarlama ve marka yönetimi anlamında da radikal 

bir değişimi göstermektedir. 

Tekel döneminde piyasanın talebi kadar devletin alkollü içecek üretimi ve tüketimi 

konusundaki politikaları etkili olmuş, kimi zaman konu örneğin şarapçılığın 

geliştirilmesi perspektifiyle kimi zaman da yüksek alkollü içkilerin tüketimini 

azaltmak ekseninde ele alınmıştır. Ülke genelinde sanayileşme de firmanın yatırım 

kararlarında etkili olmuştur. Ancak rekabetin olmadığı piyasa koşulları, özellikle 

ambalaj tasarımına ve tanıtıma verilen önemin seviyesinde belirleyici olmuştur. 

Genel anlamda grafik tasarım çalışmalarının ağırlıklı olarak yürütüldüğü ambalaj 

konusunda, şişe tasarımı ikinci planda kalmış hatta şişenin formu markalar ve ürünler 

için ayrıştırıcı bir unsur olarak kullanılmamıştır. Grafik tasarım konusunda ise 

dönemin en önde gelen grafik sanatçıları İhap Hulusi Görey ve Atıf Tuna gibi 

isimlerle çalışılmış olması, bugün bile yaşamını sürdüren Kulüp Rakısı ve Altınbaş 

Rakı gibi kimi ikonlaşmış ürünlerde kalıcı bir görsel kimliğin oluşturulmasını 

sağlamıştır. Burada Tekel tarafında tasarımcıların doğru seçilmiş olması kadar, 

tasarımcıların bireysel başarılarının ve tasarım kabiliyetlerinin de önemi büyüktür. 

Tekel’in özelleştirilmesinin ardından Tekel’i satın alan Mey firması ise, Tekel’den 

devraldığı markaları, kapsamlı bir araştırma ve stratejik bir çalışma ile elden 

geçirmiş ve oldukça yoğun bir tasarım desteği ile yenilemiştir. Ayrıca kimi 

markaların üretimine devam etmeme kararı alınmış, kimi kategorilerde ise yeni 

markalar yaratılmıştır. Bu değişimde Mey’in tüketici odaklı pazarlama stratejileri 

kadar, alkollü içecek sektöründe oluşan rekabet ortamının da etkisi büyüktür. 

Mey döneminde ambalaj tasarımı stratejik bir unsur olarak değerlendirilmiş ve süreç 

tüketici ve pazar araştırılmaları ile beraber yönetilmiştir. Şirketin pazarlama 

direktörü olarak endüstriyel tasarım kökenli bir üst düzey yöneticinin olması,  

yabancı ve yerli tasarım ofisleri ile çalışmalar yapılmasında, bu çalışmaların 

yönetiminde, süreçlerin kurgulanmasında ve ambalaj tasarımından  

faydalanılmasında etkili olmuştur. 
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Türkiye’de halen ambalaj tasarımının ne olduğu ve süreçlerin nasıl yönetilmesi 

gerektiğine dair firmalarda ve karar verme pozisyonunda olan kişilerde bilgi eksikliği 

olduğuna işaret eden Cihan Kırımlı (2010), bu eksikliği şu şekilde ifade etmiştir: 

Sürecin nasıl olması gerektiğini bilmiyorlar. Daha kötüsü kime 
yaptıracaklarını bilmiyorlar. Bunu yapacak insan sayısı da çok az var. Yani 
reklam ajansları fee [sabit ücret] ile çalışıyor çoğu, onlara veriyorlar yapın 
diye. Oradaki grafik tasarımcı nasıl yapabilir? Ona böyle bir misyonu 
yüklemek çok hata. Vakti de müsait değil, bilgisi de yeterli değil. Ama yap 
dediğiniz zaman herkes bir şey yapıyor. 
 

Türkiye’de ambalaj tasarımı çalışmalarında değerlendirme kriterlerinin hala son 

derece sübjektif olduğunu belirten Cihan Kırımlı (2010), aslında firmaların hepsinin 

ambalaj tasarımının önemini bildiğini ama ne olduğunu bilmediğini dile getirmiş ve 

ambalajın güzel olmasının değil, doğru olmasının önemi olduğunu vurgulamıştır. 
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8. TÜRKİYE’DE AMBALAJ TASARIMININ GELİŞME DİNAMİKLERİ ve 
SONUÇ 

Bu bölüm, araştırma ile elde edilmiş olan temel bulguları sunmaktadır. Öncelikle 3. 

Bölümde yer alan tarihsel araştırma ile literatürden elde edilen bulgular analiz 

edilmiştir. Daha sonra 5., 6., ve 7. Bölümlerde detaylandırılmış olan örnek olay 

çalışmalarının ortak değerlendirilmesine yer verilmiş ve bu örnek olay çalışmaları ile 

ortaya çıkarılan bilgiler, hem bir arada incelenmiş, hem de tarihsel analiz ile birlikte 

değerlendirilmiştir. Bu incelemenin ardından örüntü eşleme yöntemi ile Türkiye’de 

1945’den günümüze ambalaj tasarımının gelişme dinamikleri ortaya konulmuştur. 

Bölüm, sonuç ve gelecek çalışmalara yönelik önerilerle son bulmaktadır. 

8.1 Tarihsel Araştırma ile Elde Edilen Bulgular  

Türkiye’nin 1945’den günümüze tarihsel bir süreç içerisinde ekonomik ve sosyal 

gelişimi ile endüstrileşme deneyimi çerçevesinde ambalaj tasarımının gelişimine 

odaklanan araştırma kapsamında, öncelikle literatüre dayalı tarihsel bir araştırma 

yapılmıştır. Keşif amaçlı bu araştırma ile genel olarak incelenen zaman aralığında 

Türkiye’nin nasıl bir değişim geçirdiği sosyoekonomik değişimler, perakendecilik ve 

tasarım alanındaki gelişmeler ekseninde ortaya konulmuştur. Zaman içerisinde tüm 

bu değişimlerin, üretim ve tüketimin artmasına, ambalajlı ürünlerin yaygınlaşmasına 

ve daha sonra ambalaj tasarımının öneminin ve ambalaj tasarımına olan ihtiyacın 

gelişmesine nasıl etki ettiği anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Araştırma 1945’den günümüze kadar geçen süreyi dört zaman dilimine ayırarak ele 

almıştır: 

1945 – 1960 dönemi – II. Dünya Savaşı’nın bitişi ile ekonomik canlanma   

1960 – 1980 dönemi – Planlı ekonomiye geçiş ve ithal ikame dönemi 

1980 – 1995 dönemi – İhracatın önem kazanması 

1995 – 2010 dönemi – Küresel rekabet ortamının oluşması 
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Her zaman dilimi içerisinde araştırmanın incelediği sosyoekonomik değişimler ile 

perakendecilik ve tasarım alanındaki gelişmeler bir arada yer almış ve kritik önem 

taşıdığı düşünülen noktalar kalın yazılarak vurgulanmıştır. En son olarak ise kritik 

önem taşıdığı düşünülen bu noktalar Çizelge 8.1’de bir arada gösterilmiştir. 

8.1.1 1945 – 1960 Dönemi: II. Dünya Savaşı’nın bitişi ile ekonomik canlanma 

 Araştırılan zaman dilimlerinden ilki olan 1945 – 1960 dönemi, II. Dünya Savaşı’nın 

sona ermesi ile başlamaktadır. Savaşın ardından ekonomik canlanma ile beraber 

çok partili sisteme geçilmiş, nüfusun %80’i köylerde oturan Türkiye için kırsal 

kesimin de tüketime katılması önemsenmiştir. Yeni yapılan kara yolları ile ülke 

birbirine bağlanmış, tarım ve tarıma dayalı sanayileşmenin önemsenmesi nedeniyle 

çiftçiler desteklenmiştir. 

Tarımsal destekleme politikaları, o dönemde nüfusun çoğunluğunu oluşturan kırsal 

kesimin görece zenginleşmesini ve buna paralel olarak da iç pazarın genişlemesini 

yani tüketimin artmasını sağlamıştır. Ancak 1950’li yıllarda kırsal kesimden 

kentlere doğru kitlesel göçler başlamış, kentlerin nüfusundaki hızlı artış ile beraber 

altyapılardaki eksiklikler o dönemde gecekondulaşmayı ve ulaşım sorununa çözüm 

olarak da dolmuş sistemini beraberinde getirmiştir. 

İyi yönetilmeyen ekonomi, 1950’lerin ortalarında ticaret açığına ve ithalat 

sıkıntılarına neden olmuş, makine ve hammadde ithalatındaki zorluklar sonucunda 

mal kıtlıkları, karaborsa ve toplumsal bunalım yaşanmıştır (Kepenek, 1999, 

Zürcher, 2008). 

Alışverişin bakkal, kasap, manav ve benzeri oluşumlar kanalıyla yapıldığı dönemde, 

perakendeciliğin ilk adımları 1954 yılında İstanbul Belediyesi tarafından 

Migros’un ve 1956 yılında kamu iktisadi teşekkülü olarak Gima’nın kurulmasıyla 

atılmıştır. Migros’da ilk başlarda satış arabalarıyla ürünlerin tüketicilere ulaştırıldığı 

bir sistem uygulanmış, daha sonra bu araçlarla beraber sabit mağazaların açılmasına 

başlanmıştır. 

Tasarım adına grafik sanatçılarının devlet daireleri için oluşturdukları logo ve 

kurumsal dokümanlardan ve kimi ambalaj grafik tasarımlarından bahsetmek 

mümkündür. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde yoğunlaşmış bazı mobilya ve iç 

mekan çalışmaları, henüz nitelikli bir sanayiye sahip olmayan Türkiye’de endüstriyel 

tasarım adına yapılmış ilk çalışmalar olarak yorumlanabilir (Asatekin, 1999).  
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8.1.2 1960 – 1980 Dönemi: planlı ekonomiye geçiş ve ithal ikame dönemi 

1960 ile 1980 arasındaki dönem, Türkiye için planlı kalkınma ve dış alım yerine iç 

üretime öncelik verme yani ithal ikame yöntemiyle sanayileşme anlamına 

gelmektedir. Bir yandan kırsal kesimden kentlere göç edenler ucuz iş gücü imkanı 

sağlamış, diğer taraftan tarımsal destekler ve yüksek tutulan maaşlar ile alım gücü 

yaratılmıştır. Bu şekilde yerli bir sanayi üretimi için pazar oluşturulmuştur 

(Kepenek, 1999). 

İthal ikameci sanayileşmede, pazarı geniş ve teknolojisi kolay tüketim mallarına 

öncelik verilmiştir. Sanayi alanında devlet yatırımları ile beraber özel sektör de 

gelişmeye başlamış ve sanayiye paralel olarak bir alt sosyal sınıf oluşmuştur 

(Zürcher, 2008). 

Dönemin ikinci yarısında tarım ve sanayi sektörlerinin dengeli büyümesi ilkesi 

yerine toplumsal gelişmelerin sanayileşmeye dayandırılması öngörülmüştür 

(Kepenek ve Yentürk, 2008). Ancak planlı ekonomi yönetimi ve dışa kapalı 

sanayileşmede aşırı korumacılık, özellikle verimliliğin arttırılamamasına ve 

firmaların teknoloji ve dış dünya ile rekabet açısından geri kalmasına neden 

olmuştur. 

Kentlerde artan nüfus ve iç piyasaya yönelik genişleyen sanayi, tüketim ürünleri 

pazarında canlanmayı da beraberinde getirmiş ve alışveriş alışkanlıklarında 

marketlere doğru bir yönelim yaşanmıştır.  Perakendecilik anlamında döneme 

damgasını vuran en önemli gelişme, 1974 yılında Koç Holding tarafından Migros’un 

satın alınması ve böylece özel sektörün büyük ölçekli perakendeciliğe adım 

atmasıdır. 

Üretimdeki çeşitlenme ve artan tüketim istekleri, pazarlama ve paralelinde reklam 

ve ambalaj gibi tanıtıma yönelik unsurların ihtiyacını doğurmuştur. Bu alanlarda 

çalışacak insan gücü için yeni okullar açılmış ve  okullardaki eğitim sanattan 

tasarıma doğru bir değişiklik göstermiştir (Maden, 1999). 

Ancak dışa kapalı ekonomi koşullarında rekabetin oluşmaması, nicelik olarak ürün 

sayısındaki artışın nitelik olarak tasarıma yansımasını engellemiştir. Başka bir 

deyişle ne yapılırsa yapılsın hazır bir tüketici kitlesinin olması ve bu kitle için daha 

iyi alternatiflerin bulunmaması, özellikle tüketici ürünlerinde tasarım hizmetlerinin 

gelişimini ve tasarımın stratejik bir unsur olarak algılanmasını geciktirmiştir. Sanayi 
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anlamında talebin yoğun olduğu piyasa koşulları, endüstriyel tasarım aracılığıyla 

farklılaşma ve rekabet yaratma ihtiyacı hissetmemiş ve dolayısıyla bu alanda da bir 

gelişmeye imkan vermemiştir (Asatekin, 1999). 

Endüstriyel tasarımın seçmeli ders olarak verilmeye başlandığı ve bazı sergilerle 

toplumun endüstriyel tasarımla tanıştığı dönemde, kimi öncü sanayi 

kuruluşlarındaki uygulamalar dışında endüstriyel tasarım, rekabet açısından stratejik 

bir unsur olarak ele alınmamıştır (Er, H. A., ve Er, Ö., 2004).  

8.1.3 1980 – 1995 Dönemi: ihracatın önem kazanması 

İthal ikamesi yerine ihracata dayalı sanayileşmenin hedeflendiği 1980 – 1995 

dönemi, bir önceki dönemle bu açıdan oldukça radikal bir şekilde ayrışmaktadır. Bir 

önceki dönemde yaratılmış olan üretim kapasitesinin dışsatım yoluyla kullanılması 

hedeflenmiş ve devletin özelleştirme ile elindeki tesisleri elden çıkartması ve 

sanayiye yatırım yapmaması planlanmıştır (Kepenek, 1999). 

Serbest piyasa koşullarının uygulanması ve ithalat kısıtlarının kaldırılması, 

ekonomi alanında olduğu kadar sosyal anlamda da köklü bir değişimi beraberinde 

getirmiştir. Özellikle Avrupa ve ABD’den gelen en son tüketim malları, market 

raflarında dikkat çekici bir değişimi de beraberinde getirmiştir. Ancak sermaye 

kesiminin lehine getirilen vergi ve vergi dışı kolaylıklarına karşın daha çok çalışan 

kesimin faydalandığı sağlık, konut, eğitim gibi sosyal hizmetlere ayrılan bütçe 

payının azaltılmış olması, bu kesimin yoksullaşmasında ve gelir dengesizliğinin 

artmasında etkili olmuştur (Eser, 1993). 

1980’li yıllarda planlandığı şekilde sanayide gelişme yaşanmış, Türkiye piyasası için 

rekabet koşulları oluşmuştur. Ancak bir önceki dönemde korunan sanayide, 

özellikle ürün kalitesini arttırma ve yeni tasarımlara yönelme gibi gereksinimler 

hissedilmemiştir. Dolayısıyla dış pazarda rekabet sağlayacak yüksek kaliteli ürünler 

üretme yeteneğine sahip bir sanayi oluşmamış, onun yerine emek yoğun alt 

sanayilerde gelişim gözlenmiştir. 

İhracat ve sanayinin bir arada gelişmesinin planlandığı dönemde, çevre ülkelerdeki 

gelişmeler de ülke ekonomisi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Örneğin İran 

– Irak savaşı, bu bölgeyi Türk firmaları açısından önemli bir pazar haline getirmiştir.  

Berlin Duvarı’nın yıkılmasının etkileri o dönemdeki Sovyetler Birliği’nde de 
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hissedilmiş ve yavaş yavaş dışa açılmak durumunda kalan Rusya, Türk firmaları için 

alternatif bir ihracat pazarı olmuştur. 

Yabancı ürünlerin iç piyasada kolayca bulunduğu bu dönem, büyük şehirlerdeki 

marketleşmenin genişlemesini ve aynı zamanda daha küçük şehirlerdeki 

marketleşmeyi ve süpermarket zincirlerinin oluşumunu tetiklemiştir. Yerli 

holdinglerin perakendecilik sektörüne artan ilgisi ile beraber uluslar arası 

perakendecilik firmaları da  Türkiye’ye giriş yapmıştır. 

Sanayinin geliştiği, rekabet ortamının oluştuğu, tüketimin arttığı ve marketlerin 

yaygınlaştığı bu dönem, grafik tasarım ve reklam hizmetlerindeki 

kurumsallaşmayı da beraberinde getirmiştir. İhracatın önem kazandığı ve teşvik 

edildiği dönemde, yurt dışı pazarlarla yoğun ilişki içerisinde olan tekstil, elektronik 

gibi firmalarda, endüstriyel tasarımın katma değer yaratmadaki rolü de 

kavranmaya başlamıştır (Er, H. A., ve Er, Ö., 2004). Aynı zamanda endüstriyel 

tasarım alanında endüstri güdümlü bir gelişme de yaşanmış, önce endüstri ürünleri 

tasarımı eğitiminin verilmeye başlanması, daha sonra endüstriyel tasarımcıların 

istihdamı, bağımsız endüstriyel tasarım ofislerinin kuruluşu ve yerli firmaların yurt 

dışındaki tasarım ofisleri ile projeler yapmaya başlanması bu döneme denk gelmiştir 

(Asatekin, 1999). 

Özellikle gelişmiş pazarlardan gelen yabancı tüketim ürünleri, tüketiciler için yerli 

ürünler ile yabancı ürünleri karşılaştırma imkanı sağlamıştır. Marketlerin artması ve 

alışverişlerin bakkal veya kasaptaki gibi bir aracı olmadan gerçekleşmesi, 

tüketicilerin market raflarındaki ürünlerle kurduğu ilişkiyi ve dolayısıyla 

ambalajın rolünü güçlendirmiştir. Bir önceki dönemde elverişli iç piyasa koşulları ile 

güçlenen firmalar, bu dönemde devletin de teşviki ile ihracata yönelmiş, böylece 

sadece iç piyasadaki değil, dış piyasadaki rekabet koşulları da firmaların tasarıma 

verdiği önem üzerinde etkili olmuştur. 

8.1.4 1995 – 2010 Dönemi: küresel rekabet ortamının oluşması 

Bir önceki dönemde uygulanan ihracat odaklı politikaları takiben bu dönemin 

başlangıcını oluşturan Gümrük Birliği Anlaşması, Türk firmaları açısından 

rekabetçi şartların oluşmasını sağlamıştır (Er, H. A. ve Er, Ö., 2004). Gümrük 

Birliği ve beraberinde oluşan rekabetçi ortam, imalat sanayisinde kalite kavramına 

verilen önemi de arttırmıştır. 
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1995’den sonra Türk endüstrisi için uluslararası firmalarla bütünleşme süreci 

hızlanmış, çok uluslu firmalar iç piyasadaki güçlü yerli firmaları satın alarak veya 

ortak girişimlerdeki paylarını arttırarak etkinliklerini yükseltmiştir. Türkiye 

ekonomisinde özel sektör faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 2000’li yıllarda 

doğrudan yabancı yatırım koşulları ile ilgili düzenlemeler yapılmış ve küresel 

piyasada ülkenin rekabet gücünün artacağı öngörülmüştür. 

Bu dönemde, özellikle sanayi alanında Türkiye’nin farklı bölgelerinde gelişmeler 

yaşanmış, Anadolu’da bir çok ilde KOBİ’lerden büyük ölçekli sanayi 

işletmelerine geçiş gerçekleşmiştir. Anadolu kaplanları olarak anılan Denizli, 

Gaziantep, Kayseri gibi illerde sanayi ile beraber ihracat da artmış ve küresel 

ekonomi ile kenetlenme başlamıştır (Yeşilbaş, 2002). 

Türk imalat sanayisi içerisinde önemli bir yere sahip olan KOBİ’lerde, yukarıda 

değinilen bazı olumlu gelişmeler dışında halen verimlilik oldukça düşük seviyededir. 

Ayrıca gerek büyük ölçekli gerekse küçük ölçekli imalat sanayisinde Ar-Ge 

yoğunluğunun üretimdeki ve ihracattaki payı çoğunlukla düşük teknoloji 

seviyesindedir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2003). 

Son dönemlerde, her ne kadar bazı illerdeki sanayi yatırımları artmış olsa da, ülke 

genelinde sanayi alanından çok hizmet sektörünün gelişmesi ve yabancı 

yatırımların da ağırlıkla hizmet sektörünü tercih etmesi, imalat sanayisinde bir 

gerilemeyi de beraberinde getirmiştir. Bu durum, bazılarınca henüz sanayileşme 

evresi tamamlanamadan sanayisizleşme olarak tanımlanmıştır (Tonus, 2006). 

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi perakende sektöründe de hissedilmiş ve 

1996 yılında Carrefour Sabancı Holding ile birleşmiştir. Bu dönemde perakendecilik 

alanındaki önemli bir gelişme, hipermarketlerin kuruluşudur. 

Alış veriş merkezlerinin önce şehir dışlarında kurulması, daha sonra şehir 

merkezlerinde yaygınlaşması hem tüketim alışkanlıkları ve alışveriş şekilleri 

üzerinde etkili olmuş, hem de içinde barındırdıkları süpermarketler nedeniyle 

perakendeciliğin gelişimi ile paralellik göstermiştir (Tokatlı ve Boyacı, 1998). 

Tasarım alanında bu dönemde yaşanan en önemli gelişmelerin başında devlet 

üniversitelerinin ardından vakıf üniversitelerinde endüstriyel tasarım ve grafik 

tasarım alanındaki eğitim programı sayısının hızla artmış olmasıdır. Türk 
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endüstrisinin de yavaş yavaş tasarımı dikkate almaya başlaması, bu alanda 

hizmet veren tasarım ofislerinin artmasını da beraberinde getirmiştir. 

Çok uluslu firmaların Türkiye içerisindeki etkinliğinin arttığı bu dönemde, tüketici 

gözüyle her türlü ürünün bulunabilir olduğu ve gelişmiş pazarları yansıtan bir 

alışveriş imkanından bahsetmek yanlış olmayacaktır. Firmaların tasarım hizmetini 

daha fazla talep ettiği ve tasarıma daha fazla önem verdiği bu dönem (Er, H. A. ve 

Er, Ö., 2004), tasarım eğitimi ve tasarım hizmetlerinin gelişimini de beraberinde 

getirmiştir. Türk firmalarının yabancı tasarım ofisleri ile projeler yürüttüğü bu 

dönemde, Türk tasarımcılarının da yurt dışında görünür olmaya başlaması iki yönlü 

bir gelişime işaret etmektedir. 

Firmalar özelinde tasarım alanına yatırım yapılmaya başlanması ile beraber devlet 

tarafında da tasarım tartışılan ve dolaylı da olsa desteklenen bir konu olmuştur. 

Marka destek programı olarak kurulan Turquality kapsamında tasarım faaliyetlerinin 

de destekleniyor oluşu ve Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin kurulmuş olması, 

devletin tasarım alanındaki artan ilgisinin göstergeleri olarak sayılabilir. 

Tez kapsamında gerçekleştirilen tarihsel araştırma, Türkiye’de 1945’den bu güne 

yaşanan gelişime odaklanmıştır. Ambalaj tasarımının gelişimine etki ettiği düşünülen 

sosyoekonomik değişimler ile perakendecilik ve tasarım alanındaki gelişmeler, önce 

bağımsız olarak irdelenmiş, daha sonra aralarındaki dönemsel ilişkiler belirlenmiş 

olan dört zaman dilimi içerisinde gösterilmiştir (Çizelge 8.1).  
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Çizelge 8.1 : Tarihsel araştırma ile elde edilen bulgular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırılan zaman dilimi içerisinde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin birbiri ile 

ilişkilerinin somut örnekler üzerinden okunabilmesi için, tezin ana araştırması örnek 

olay çalışmalarına ve bu çalışmalarla incelenen firmalara odaklanmıştır. Bu 

firmalarda tarihsel araştırmanın yapıldığı dönemde yaşanan gelişmelerin incelenmesi 

ile, hem tarihsel araştırma ile elde edilmiş olan bulguların somutlaştırılması, hem de 

tarihsel gelişim perspektifiyle incelenen başlıkların ambalaj tasarımı üzerindeki 

yansımalarını gözler önüne serilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle örnek olay 

çalışmalarında, hızlı tüketim ürünleri alanında hizmet veren ve ambalaj tasarımını 

yoğun olarak kullanan Türk firmaları incelenmiştir. 
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8.2 Örnek Olay Çalışmaları ile Elde Edilen Bulgular 

Örnek olay çalışmaları kapsamında, hızlı tüketim ürünleri alanında hizmet veren üç 

Türk firması genelden özele doğru dört ana eksende incelenmiştir: hizmet verilen 

sektör, firmanın tarihçesi, firmada ambalaj tasarımının kullanımı ve analiz birimi 

olarak seçilen marka için son dönemde yapılmış olan tasarım çalışmaları. Her bir 

örnek olay çalışmasına ilişkin özellikle ambalaj tasarımına yönelik bulgular bu 

bölümde özetlenmiştir. Bölüm sonunda ise örnek olay çalışmalarına ilişkin genel 

bulgular, tarihsel araştırma ile ortaya konulmuş olan dört döneme ayrılarak Çizelge 

8.2 üzerinde gösterilmiştir. 

8.2.1 Evyap örnek olay çalışması ve kişisel bakım sektörü  

Bu örnek olay çalışması, Evyap firması özelinde kişisel bakım sektörüne ve bu 

sektörde Evyap’ın erkek tıraş markası olan Arko Men’e odaklanmıştır. Kişisel bakım 

alanında Türkiye’nin en eski firmalarından biri olan Evyap, kurulduğu 1927 yılından 

bu güne kadar yerli bir firma olarak kalmaya devam etmiştir. Bugün sektöründeki 

Unilever, P&G, Colgate-Palmolive gibi küresel rakipleri ile rekabet eden Evyap, bu 

rekabeti Türkiye pazarı ile beraber çevre ülkelerin pazarlarında da devam 

ettirmektedir. 

Evyap firmasında ambalaj tasarımı, uzun bir süre firma içi tasarım birimi tarafından 

yürütülmüştür. Dönem dönem matbaalar, serbest tasarımcılar ve reklam ajansları ile 

desteklenen ambalaj tasarımı çalışmalarında bir dönem yurt dışı tasarım ofisleri de 

denenmiştir. Bugün, yaratıcı tasarım alanında sadece ambalaj tasarımına özelleşmiş 

tasarım ofisleri ile çalışan Evyap, şirket içi tasarım birimini ambalaj projelerinin 

uygulamalarında ve baskı aşamalarının kontrolünde kullanmaktadır. Marka kimliğine 

ilişkin grafik çözümleri içeren ambalaj tasarımı çalışmaları marka yöneticileri 

tarafından yönetilmektedir. Şirket içindeki ambalaj geliştirme bölümü ise endüstriyel 

tasarım boyutuyla ambalaj tasarımı çalışmalarını koordine etmekte ve üretim 

detayları ile ilgilenmektedir. 

Evyap’ın sahip olduğu Arko Men markası için yapılan ambalaj tasarım çalışmaları, 

ilk başlarda şirket içinde ele alınmış, daha sonra reklam ajansları ile ilerletilmiştir. 

Daha önceleri güçlü bir rakip olan Gillette markasının (P&G) etkisiyle ambalaj 

tasarımlarında yenilikler yapma ihtiyacı hissetmiş olan Evyap, 2009 yılındaki 

kapsamlı ambalaj yenileme çalışmalarında ise farklı olarak tüketici araştırmalarından 
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elde ettiği sonuçlarla değişime karar vermiştir (Üstün, 2010). Tıraş kremi ve tıraş 

köpüğü gibi temel ürünlerin yanında, ürün ailesine katılan tıraş jeli, tıraş kolonyası, 

tıraş sonrası bakım kremi gibi ürünlerle Arko Men markası zaman içerisinde 

genişlemiştir. Ancak ürün çeşitliliğinin artması, ürünlerin ambalajları arasındaki dil 

birliğinin yitirilmesine neden olmuştur. Ayrıca tüketiciler tarafından eski moda ve 

yenilikçi olmayan bir marka olarak algılanması, Arko Men markası için yeni, modern 

ve bütünsel bir ambalaj tasarımını zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda 2009 yılında 

Orhan Irmak Tasarım ile hayata geçirilen ambalaj tasarımı çalışmaları ile Arko Men 

markası bütün ürün ailesini kapsayacak şekilde yenilenmiş ve tüketici beklentileri 

doğrultusunda modern bir görünüme kavuşmuştur.  

8.2.2 Ülker örnek olay çalışması ve gıda sektörü  

Hızlı tüketim ürünleri alanında en önemli kategorilerden biri olan gıda sektörüne 

odaklanan bu örnek olay çalışması, 1944 yılında kurulmuş olan Ülker firmasını ve 

Ülker’in en eski markalarından biri olan Çokokrem’i incelemektedir. Evyap gibi 

bugüne kadar Türk kimliğini devam ettirmiş  olan Ülker, özellikle bisküvi ve çikolata 

kategorilerinde Türkiye’de % 50’nin üzerindeki pazar payı ile lider konumdadır. 

İhracatın da çok önemli olduğu Ülker firması, uluslar arası araştırmalara göre 

çikolata ve şekerleme alanında Kraft, Nestle, Mars gibi çok uluslu rakiplerinin 

arkasından dünyanın en büyük 11. kuruluşudur (Bizim Ülker Dergisi, 2010). 

Evyap firmasında olduğu gibi Ülker firmasında da ambalaj tasarımı, uzun bir süre 

firma içi tasarım birimi tarafından yürütülmüştür ve matbaaların grafik birimleri ile 

serbest tasarımcılardan ve daha sonra reklam ajanslarından destek alınmıştır. Ancak 

2000’lerin başında Ülker firmasının desteği ile kurulmuş olan ambalaj tasarımı ofisi 

Paristanbul, ambalaj tasarımı çalışmalarının yürütülmesi açısından Ülker firmasını 

farklı kılmaktadır. Dışsallaştırılmış (Er, 2002) bir tasarım birimi gibi görünen  

tasarım ofisi, on yıla yakın bir süre Ülker’in bütün ambalaj tasarımlarının yaratım ve 

uygulama süreçlerini takip etmiştir. Ancak geçen yıllarda Ülker, Paristanbul’daki 

ortaklığından ayrılmış, aynı zamanda hizmet aldığı tasarım ofisi çeşitliliğini de 

özellikle yurt dışına yönelik olarak arttırmıştır (Ülker, A. 2010). 

Son birkaç yıldır Çokokrem markası için yapılmış olan ambalaj yenileme çalışmaları, 

Ülker içinde tüketici araştırmalarıyla detaylandırılmış kapsamlı bir brief sürecini 

gözler önüne sermektedir. Tüketicilerin bilinç düzeyindeki artış, Çokokrem 
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ambalajlarının üzerindeki görsel ve yazılı mesajlardan beklentilerin değişmesine 

neden olmuştur. Üretici odaklı düşünce yapısından tüketici odaklı düşünce yapısına 

geçiş ile beraber, tüketici beklentileri ve görüşleri Ülker için ambalaj yenileme 

çalışmalarının en temel unsuru olmuştur.  

8.2.3 Tekel / Mey örnek olay çalışması ve alkollü içecek sektörü  

Bu örnek olay çalışması, kuruluşu Osmanlı dönemine dayanan Tekel firması ve daha 

sonra Tekel’i satın alan Mey firmasına odaklanmıştır. Alkollü içecek sektörünün 

incelendiği çalışma, diğer örnek olay çalışmalarından devlet tekeli dönemindeki 

ambalaj çalışmalarını gözler önüne sermesi noktasında ayrışmaktadır. Çalışmayı 

farklı kılan bir diğer unsur da, özelleştirme politikaları ile beraber ambalaj tasarımı 

algısı ve kullanımına dair yaşanan radikal değişimi göstermesidir. Türkiye’nin 

geleneksel içkisi olan rakı, halen yüksek alkollü içecekler kategorilerde en çok tercih 

edilen içki konumundadır ve Tekel / Mey örnek olay çalışmasında analiz birimi 

olarak kategorinin lideri olan Yeni Rakı markası incelenmiştir. 

Tekel döneminde ambalaj tasarımı çalışmaları, kurumun tarihi itibariyle diğer iki 

örnek olay çalışmasından daha  eski dönemlere dayanmaktadır. 1930 yılında etiketini 

İhap Hulusi Görey’in hazırladığı Kulüp Rakısı’nın piyasaya çıktığı düşünülürse, 

değişimlere rağmen bugün bile genel görsel kimliğini sürdüren kimi ambalaj 

tasarımlarının, araştırılan zaman aralığının (1945-2010) öncesinde hazırlandığı 

söylenebilir. O yıllarda neredeyse bütün devlet kurumları için çalışmalar yapmış olan 

İhap Hulusi Görey, uzun bir süre Tekel için de ambalaj tasarımı yapmıştır. Daha 

sonra şirket içinde tam zamanlı tasarımcılar çalışmış, bunlardan Atıf Tuna, kırk yıl 

boyunca Tekel’in tüm görsel tasarım ve tanıtım unsurları ile ilgilenmiştir. O 

dönemlerde ambalajın alkollü içecek ürünleri için şişe etiketi olarak algılandığı 

söylenebilir. Şişelerin tasarımı ise daha çok üreticilerce yönlendirilmiş, bir çok 

üründe ortak şişeler kullanılmıştır. Başka bir deyişle şişenin tasarımı, ürün ve marka 

için ayırt edici bir unsur olarak değerlendirilmemiştir. Tekel döneminin ambalaj 

tasarımı sürecine ilişkin önemli bir detay da, Atıf Tuna’nın Tekel’e hizmet ettiği süre 

boyunca evden çalışmış olması ve Tekel içerisinde etiket ve diğer tasarım 

unsurlarının hazırlanması için herhangi bir mekan oluşturulmamış olmasıdır.   

2004 yılında özelleştirilen Tekel, Mey İçki firması olarak yaşamaya devam etmiştir. 

Mey İçki’nin Yeni Rakı markası için gerçekleştirdiği ambalaj tasarımı çalışmaları, 
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Tekel’den farklı olarak rekabete açılmış piyasa koşullarında ve özel sektör 

yaklaşımıyla hayata geçirilmiştir. Geniş kapsamlı bir analiz ve strateji çalışması ile 

beraber tüketici testlerine dayanan süreç, sadece Yeni Rakı markası için bir ambalaj 

tasarımı olarak değil, genel olarak rakı içkisine görsel kimliğini verecek bir tasarım 

projesi olarak brieflenmiştir. Geleneksel Türk içkisi olan rakının yıllarca lider 

markası olan Yeni Rakı için ambalaj tasarımının da Türk tasarımcılarca 

gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncesiyle yola çıkılmış, altı farklı endüstri ürünleri 

tasarımcısından proje hazırlamaları istenmiştir. Tüketici testleri ile ve firma stratejisi 

doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle neticelendirilen süreçte, Tasarım Üssü 

tarafından Yeni Rakı markasını uzun bir süre taşıyacak, özgün ve modern bir şişe 

tasarımı ortaya konulmuştur.  

 
Çizelge 8.2 : Örnek olay çalışmaları ile elde edilen bulgular. 
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8.3 Tarihsel Analiz ve Örnek Olay Çalışmalarının Ortak Değerlendirmesi  

Örnek olay çalışmaları ile derinleştirilen araştırmada, incelenen her üç firma için 

ortak noktalar ve dikkat çekici kimi bulgular elde edilmiştir. Türkiye’de belirli bir 

zaman aralığında ambalaj tasarımının gelişimini göstermesi beklenen örnek olaylar, 

bu çerçeve ile bir arada değerlendirilmiş ve Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişme 

dinamiklerine ilişkin ortak bulgular altı başlık altında toplanmıştır. Aşağıda bu 

başlıklar ele alınmaktadır. 

8.3.1 Ekonomi yönetimi ve sanayileşme politikalarının etkileri  

Savaş sonrası dönemde ilk ekonomik canlanmalarla birlikte nüfusun çoğunluğunu 

oluşturan kırsal kesim görece zenginleşmiş ve bu sayede iç pazar genişleyerek 

tüketimin artması sağlanmıştır. Ardından gelen dışa kapalı sanayileşme döneminde 

hem Ülker hem de Evyap firmaları için oldukça yoğun bir şekilde ürün çeşitliliğinde 

artış gözlemlenmiştir. Tüketim piyasasının olduğu bu dönemde, ürünlerin ambalaj 

tasarımlarının iyi olması gibi bir gereklilik hissedilmemiştir. Talebin yoğun olduğu 

piyasa koşullarında, insanlarının seçimlerinden çok temel ihtiyaçlarının karşılanması, 

hızlı tüketim ürünleri sektöründe üretimin ana odağını oluşturmuş; fonksiyonellik, 

çeşitlilik ve ambalaj zenginliği firmalar için fazla bir önem taşımamıştır. Rakiplerden 

farklılaşmak yerine ürünlerin formu veya içeriklerindeki ufak farklılıklarla hızla yeni 

ürünler çıkaran firmalar, talepkar piyasa koşullarında ürün gamlarını genişletmeye 

odaklanmıştır. 

Özellikle yabancı markalı ürünlerin iç piyasaya girmeye başladığı ve üretimin serbest 

piyasa koşullarına bırakıldığı dönemde, Evyap ve Ülker firmalarında ambalaj 

tasarımına verilen önem artmış, oluşan rekabet koşullarında ambalaj tasarımının hızlı 

tüketim ürünlerinde bir rekabet aracı olarak kullanılmaya başlandığı görülmüştür. 

Aynı dönemde Tekel için alkollü içecek sektörü halen devlet tekeli konumunda 

olduğundan, ambalaj tasarımına önceki dönemlerden daha fazla bir ilgi gösterilmesi 

gerekmemiştir. 

Çok uluslu firmaların Türkiye piyasasındaki etkinliklerinin artması, bir çok yerli 

markanın yabancılarca satın alınarak marka yönetimlerinde uluslar arası tecrübelerin 

kullanılmaya başlanması ve alkol tekelinin ortadan kalkmasıyla Evyap, Ülker ve 

Tekel / Mey için rekabeti üretim ve satış odağından pazarlama odağına taşımıştır. 

Hızlı tüketim ürünlerinde güçlü bir pazarlama için ambalaj tasarımının da etkin bir 
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şekilde kullanılmasının gerekliliği, firmaların ambalaj tasarımına odaklanmış yerli ve 

yabancı tasarım ofislerine yönelmesinde etkili olmuştur. 

Özelleştirmeyi de genel anlamda ekonomi politikaları içerisinde ele alacak olursak, 

Tekel / Mey örnek olayı devlet tekelinde olan bir sektörden özelleştirme sonrasında 

rekabete açılan bir piyasada, ambalaj tasarımının kullanımı açısından radikal bir 

değişim yaşandığını göstermiştir.  Alkollü içecekler sektörü, özelleştirme sonrasında 

piyasaya giren yeni firmaların marka yönetimi ve ambalaj tasarımına verdikleri önem 

ile ambalaj tasarımı açısından hareketlenmiş, ambalaj tasarımı hizmetleri için daha 

önce var olmayan bir pazar ortaya çıkmıştır. 

8.3.2 Tüketicilerin tüketim davranışlarındaki değişimin etkileri  

Rekabetin yoğun olarak hissedilmediği ve dışa kapalı piyasa koşullarında 

tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen Evyap, Ülker ve Tekel 

firması, bu temel ihtiyaçların ne olduğu ve hangi ürünlerle karşılanacağı noktasına 

odaklanmıştır. 

Temel ihtiyaçları karşılanan tüketiciler, gelir seviyelerindeki artış ile daha seçici 

olmaya başlamış, üretici firma sayısındaki artış ile farklı seçenekler arasından tercih 

yapma imkanına sahip olmuştur. Bu noktada özellikle Evyap ve Ülker firmalarının 

iletişiminde, üretim kapasitelerinin büyüklüğü ve üretim çeşitliliği temel unsur 

olmuştur. Ambalajlar da bu mesajları iletme konusunda önemli bir rol üstlenmiş, 

örneğin Çokokrem ambalajında Ülker için “Türkiye’nin 1 numaralı tercihi” ifadesi 

kullanılmıştır. Tüketiciler için bu tür söylemler, uzun bir süre ürün kalitesi ile 

özdeşleşmiş ve bir satın alma nedeni olmuştur. 

2000’li yıllarda tüketicilerde yükselen bilinç düzeyi ve artan eğitim seviyesi ile 

beraber, firmaların iletişimlerinde ve ambalaj üzerinde yer verdikleri vaatlerde 

değişimler gözlemlenmiştir. Ürün kalitesinin markalar açısından farklılaştırıcı bir 

unsur olmaması yani üretimin artık bütün firmalarca belirli bir standartta yapılabilir 

oluşu, firmaların ambalaj tasarımı ile tüketicilere kendilerini daha duygusal vaatlerle 

ifade etmelerini gerektirmiştir. Yine tüketicilerin bilinçlenmesi, ürünlerden 

beklentileri yükseltmiş; doğal içerikler, sağlığa vurgu yapan vaatler ve benzeri satın 

alma nedenlerinin ambalajlarda görünür kılınmasını gerektirmiştir. Tüketicilerin 

beklentilerindeki bu değişim, hızlı tüketim ürünleri alanındaki ambalaj tasarımı 
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çalışmalarını marka konumlandırmasının ve ürün vaatlerinin iletilmesinin en temel 

araçlarından biri yapmıştır. 

8.3.3 Perakendecilik alanındaki gelişmelerin etkileri 

İncelenmiş olan firmalardaki üst düzey yöneticiler perakendecilik alanındaki 

gelişmeler paralelinde ambalaj tasarımının öneminin arttığını dile getirmişlerdir.  

Perakendeciliğin gelişimi ile yerli ve yabancı bir çok markaya ait ürün, raflarda 

birlikte sergilenir hale gelmiştir. Bu durum, ürünlerin birbirinden ayrışması ihtiyacını 

ve bu ihtiyaca çözüm getirebilmek için ambalaj tasarımının stratejik bir araç olarak 

kullanılmasını gerekli kılmıştır. Ayrıca yabancı markaların yanında onlardan geri 

kalmak istemeyen yerli markalar için, ambalaj tasarımının önemi anlaşılmaya 

başlanmıştır. 

Modern alışveriş kanallarının gelişimi, aynı markaya ait ürünlerin raflarda bir arada 

sunulması imkanını sağlamış, bu da ambalajların yan yana dizildiğinde nasıl bir 

görüntü oluşturacağı ve marka için nasıl bir ortak görsel dil yaratılacağı konusunu 

önemli kılmıştır. Bu gelişme, ambalaj tasarımında daha bütünsel yaklaşımları 

gerektirmiştir. Tek bir ürün ambalajının nasıl durduğu değil, diğer ürünlerle birlikte 

marka kimliğinin nasıl oluşturulması gerektiği ambalaj tasarımı çalışmalarının odağı 

haline gelmiştir. 

Yaygınlaşan süpermarketlerle birlikte raflarda aynı markalı ürünlerin bir arada 

dizilmesi ve böylece yaratılan duvar etkisi önem kazanmıştır. Firmalar için raflarda 

kapladıkları alanlar ve bu alanların ambalaj tasarımı ile en efektif biçimde 

kullanılması, ambalaj tasarımı projelerindeki değerlendirme kriterleri arasında yer 

almaya başlamıştır. Başka bir deyişle ambalaj tasarımı projelerinin kapsamı 

genişlemiş ve geleneksel bakkal raflarında karşılaşılmayan bir çok konu ve problem, 

ambalaj tasarımı projelerinin kapsamına dahil olmuştur. 

Gelişen perakende kanalları, büfe ve bakkallardan farklı olarak, anlık tüketimden çok 

toplu tüketime yönelik alışveriş imkanı sunduğu için, bu kanalların ihtiyaçlarına özel 

çoklu ambalajların üretimi ve bunlar için duyulan ambalaj tasarımı ihtiyacı da yine 

perakendecilik alanındaki gelişimin etkileri arasında sıralanabilir. 

Modern alışveriş kanallarındaki değişimin insanların alışveriş alışkanlıkları ve 

beklentileri üzerindeki etkileri de dolaylı olarak ambalaj tasarımının öneminin 

artmasına neden olmuştur. Artık alışveriş ile beraber keyifli vakit geçirme ve 
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sosyalleşme mekanlarına dönüşen alışveriş merkezleri ve süpermarketler, 

sergiledikleri ürünlerin de bu doğrultuda güzel ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunar 

nitelikte olmasını gerektirmiştir. 

8.3.4 Çevre pazarlar ve ihracat imkanlarının etkileri 

Evyap ve Ülker örneklerinde, Türkiye’nin komşularında yaşanan kimi değişimlerin 

firmalar üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Özellikle gelişmemiş çevre pazarlarda 

oluşan talepler, Türk firmalarının ihracat ile tanışmasında etkili olmuştur. İran – Irak 

savaşı ve Türkiye’nin güneydoğu komşularında oluşan pazar, hem Evyap hem de 

Ülker için pazarlarını arttırmaları ve dolayısıyla büyümeleri yolunda etkili olmuştur. 

Benzer şekilde Sovyetler Birliği’nın dağılma döneminde eski Sovyetler Birliği 

ülkelerine yapılan sabun ihracatı, Evyap firması için kritik bir dönüm noktası 

olmuştur. 

Çevre ülkelere gerçekleştirilmiş olan ihracatın, özellikle az gelişmiş pazarlara 

yapılmış olması nedeniyle, ilk etapta firmaların ambalaj tasarımına verdikleri önem 

üzerinde doğrudan etkileri gözlemlenemese de, firmaların dışa kapalı ekonomi 

döneminde dış piyasa ile tanışmış olmalarını ve daha sonra gelecek olan serbest 

rekabet ortamına önceden hazırlanmış olmalarını sağlamıştır. Ayrıca bu pazarlara ilk 

giren markalar arasında yer almak, her iki firma için de uzun soluklu bir avantaj 

oluşturmuştur. Örneğin Ukrayna’da komünist sistemin ardından tüketiciler, renkli ve 

kokulu sabun ile ilk kez Duru markasıyla tanışmış ve bu durum markaya uzun yıllar 

sürecek ve halen devam eden bilinirlik ve güçlü bir pazar payı sağlamıştır (Arın, 

2009).  

Bugün Evyap için yapılan ve Rusya, Ukrayna gibi pazarlarda da satılan ürün 

ambalajlarının tasarımında ve Ülker için yapılan ve Afrika ve Ortadoğu pazarlarında 

da satılan ürün ambalajlarının tasarımında, o bölge tüketicilerinin beklentileri ve 

algıları, o bölgedeki pazar dinamikleri ve markanın o bölgedeki konumlandırması da 

ambalaj tasarımı sürecinde değerlendirilen unsurlar olmaktadır. Ayrıca incelenen her 

iki firma da artan ihracatlarını takiben daha sonraki dönemlerde ihracat yaptıkları 

pazarlara yönelik olarak o bölgelerde yatırımlar yapmıştır. 
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8.3.5 Firma sahipleri ve üst yönetimin ambalaj tasarımını önemsenmesinin 

etkileri 

Hem Evyap firmasında hem de Ülker firmasında, ambalaj yönetimi açısından en 

kritik ortak nokta, ambalaj tasarımının firma yönetimince ve firma sahiplerince en 

üst düzeyde önemseniyor oluşudur. Rekabetin henüz artmadığı ve üst yönetimin de 

bizzat ambalaj tasarımı süreçlerine dahil olduğu 80’li yıllarda, yenilikçi ambalaj 

fikirleri geliştirilmesinde ve yurt dışındaki örneklerin Türkiye’de uygulanmasında 

yöneticilerin doğrudan etkileri gözlemlenmiştir. 

Uluslararası firmalardaki ambalaj tasarımı çalışmalarının incelendiği 2. Bölümde, 

P&G ve Unilever örnekleri ile benzerlikler gösteren ambalaj tasarımının üst 

yönetimce önemsenmesi faktörü, küresel rekabetin yaşandığı hızlı tüketim alanında 

hizmet veren Türk firmalarının 1995’den sonraki dönemde ambalaj tasarımının 

önemini anladığına ve ambalaj tasarımını stratejik bir rekabet unsuru olarak 

kullandıklarına işaret etmektedir. Hem Evyap hem de Ülker firmalarında firma 

sahipleri halen ambalaj tasarımını önemsemektedir ve bu durum firma içerisinde 

ambalaj tasarımının üst yönetimden daha alt kademelere kadar geniş bir şekilde 

önemsenir olmasına olanak vermektedir. 

Mey İçki firmasında pazarlama biriminin başına tasarım kökenli bir kişinin getirilmiş 

olması ve özelleştirme ardından tüm ürünlerinin yenilenmesinin bizzat o kişi 

tarafından yönetilmiş olması, ambalaj tasarımının stratejik bir unsur olarak Mey 

tarafından kullanılmasına büyük katkı sağlamıştır. Yeni Rakı projesinde yer alacak 

kişilerin seçiminden üst yönetimin değişim için ikna edilmesine kadar bir çok adımda 

pazarlamadan sorumlu yöneticinin sahip olduğu tasarım geçmişi, süreçlerin işleyişine 

katkı yapmıştır.  

8.3.6 Hızlı tüketim ürünleri alanında sektörel gelişimin ve artan ambalaj 

tasarımı talebinin etkileri 

Gerek özel sektörde yer alan Evyap ve Ülker firmalarında, gerekse devlet kurumu 

kimliğindeki Tekel döneminde, ambalaj tasarımı çalışmalarının firma içinde 

oluşturulmuş tasarım birimleriyle çözülmesi denenmiş ve hatta uzun bir süre bu 

uygulama devam ettirilmiştir. 

Evyap firmasında halen var olan şirket içi tasarım birimi, zaman zaman serbest 

tasarımcılar, reklam ajansları ve matbaalar kanalıyla desteklenmiştir. Ancak ambalaj 
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tasarımının öneminin anlaşılmaya başlamasıyla beraber şirket içi tasarım biriminin 

sorumluluğu projelerin uygulama ve baskı aşamalarının kontrolü ile sınırlandırılmış, 

yaratıcı tasarım çalışmaları ambalaj tasarımına odaklanmış tasarım ofislerine 

kaydırılmıştır. Şirket içinde oluşturulan ambalaj geliştirme birimi ise, ağırlıklı olarak 

strüktürel tasarım projeleri ve üretim ile ilgili çalışmalara odaklanmıştır. 

Ülker firması ise ilk başlarda ambalaj tasarımları için gazete ilanı hazırlayan 

grafikerler ve illüstratörlerden destek almıştır. Daha sonra şirket içinde oluşturulan 

bir birim ile tasarım çalışmalarını yürütmüş, Evyap örneğinde olduğu gibi bu birimi 

serbest tasarımcılar ve reklam ajansları ile desteklemiştir. Ancak 2000’li yılların 

başında şirketin de ortağı olduğu bir ambalaj tasarımı ofisi kurulmuş ve bu ofis 

üzerinden bütün tasarım çalışmaları hayata geçirilmiştir. Ülker firması da bugün yerli 

ve yabancı ambalaj tasarımına odaklanmış tasarım ofisleri ile hizmet aldığı firma 

çeşitliliğini arttırmıştır. 

Tekel döneminde, ambalaj tasarımı çalışmaları tanıtım standları, posterler, fiyat 

listeleri gibi çok çeşitli tasarım unsurları ile beraber firma içerisinde çözülmüştür. 

Daha öncesinde serbest tasarımcılarla da çalışılmışsa da, yaklaşık kırk sene boyunca 

tüm çalışmalar tek bir tasarımcı tarafından yürütülmüştür. Ancak firmada çalışan bu 

kişi, çalışmalarını evinden yürütmüştür yani “firma içi” kavramı Tekel örneğinde 

“firma çalışanı” anlamını taşımıştır. Dışarıdan tasarımcılarla çalışma mantığı böylece 

kadrolu ama firma dışında çalışan kişilerle devam ettirilmiştir. Mey döneminde ise 

tasarım süreci firma içinde devam etmemiş, tamamen dışarından hizmet alımına 

gidilmiş, konusunda uzmanlaşmış yerli ve yabancı ambalaj tasarımı ofisleri ve 

reklam ajansları kanalıyla ambalaj tasarımı çalışmaları devam ettirilmiştir. 

Örnek olay çalışmalarından anlaşıldığı üzere ambalaj tasarımı ilk başlarda ressamlar, 

ilan hazırlayan kişiler, illüstratörler ve az sayıda grafik sanatçı tarafından verilmiştir. 

Daha sonra kurumsallaşan grafik tasarım ofisleri ve artan reklam ajansları bu görevi 

üstlenmiş, matbaaların kendi içlerinde baskı hazırlığı için oluşturdukları grafik 

atölyeleri de hem Evyap hem de Ülker ambalajlarında bir dönem çözümler 

üretmiştir. Başlangıçta yeni ambalaj tasarımı daha çok grafik tasarım ağırlıklı olarak 

ele alınmıştır. Özellikle Tekel döneminde jenerik şişeler bir çok ürün için tercih 

edilmiştir. Ambalajın strüktürel tasarımı yani endüstriyel tasarım, markalar için 

ambalajın öneminin artması ile birlikte önemsenir olmuştur. 
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Ülker firmasının girişimi ile ve kendi ambalaj tasarımı ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla kurulan ambalaj tasarımı ofisi, bu alanda ambalaj tasarımına özelleşmiş 

tasarım ofislerinin de ilk örnekleri arasında yer almıştır. Üretici firma desteği ile 

atılan bu ilk adımın ardından bağımsız olarak kurulmuş ve ambalaj tasarımına 

özelleşmiş tasarım ofisleri de 2000’li yıllarda hizmet vermeye başlamıştır. Ambalaj 

tasarımını kullanan marka sahibi ve üretici firmaların bağımsız ambalaj tasarımı 

ofislerinin gelişimi üzerindeki etkisini, Tekel / Mey örnek olayında da görmek 

mümkün olmuştur. Yeni Rakı ambalajının tasarım sürecini gerçekleştirmiş olan 

firma, Mey ile gerçekleştirdiği ambalaj tasarımı projesinin ardından hizmet alanları 

arasına ambalaj tasarımını da dahil etmiş ve hatta bu alan firma için öncelikli hizmet 

alanlarından biri olmuştur. 

8.4 Türkiye’de Ambalaj Tasarımının Gelişme Dinamikleri 

Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişme dinamikleri, tarihsel araştırmada kullanılan 

dört dönem altında ve örnek olay analizleri ile elde edilen bulgular ışığında ortaya 

konulmuştur. Bu bölümde, tarihsel araştırma ile elde edilen bulgular ve örnek olay 

çalışmalarının sonuçları arasında örüntü eşlemesi yapılmıştır. 

Örüntü eşlemesi, hipotezde ifade edilmiş olan ambalaj tasarımının gelişimi ile 

perakendeciliğin gelişimi ve sosyoekonomik değişimler arasındaki ilişkiyi ortaya 

çıkarmayı hedeflemiştir. Ayrıca örnek olaylarla elde edilmiş ve altı farklı başlık 

altında toparlanmış ortak bulgular ile tarihsel araştırma bulguları arasındaki 

paralellikler ve neden - sonuç ilişkileri yine örüntü eşlemesi ile ortaya konulmuştur. 

Örüntü eşlemesinin sonucu, bölümün sonunda yer alan Çizelge 8.3’de tarihsel 

araştırmada elde edilen zaman aralıkları ve örnek olay sonucunda elde edilen 

başlıklar ekseninde bir tablo halinde yer almaktadır. 

8.4.1 1945 – 1960 Dönemi:  ambalajlı  ürünlere geçiş 

Türkiye’de 1945 – 1960 dönemini, ambalaj tasarımının gelişimi açısından en erken 

dönem olarak tanımlanabilir. Bu dönemde ambalaj tasarımından çok bir saklama 

aracı olarak ambalaj ihtiyacından bahsedilebilir. Firmalar ambalajlı ürünlere daha 

yeni yeni geçmeye başlamışlardır ve endüstriyel yollarla üretimin ilk örnekleri 

görülmeye başlanmıştır. 
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Sanayinin yeni geliştiği Türkiye’de, öncü firmalar arasında yer alan Evyap ve Ülker 

için bu dönemde önemli olan üretim kapasitesinin arttırılmasıdır. Elle üretimin ve 

elle paketlemenin yaygın olduğu dönemde, kısıtlı baskı teknikleri ve ambalaj 

malzemeleri, satılan ürünleri saklama, koruma ve satış noktalarına ulaştırma 

fonksiyonunu üstlenmiştir. Ayrıca üretici firmanın logosunun görünür kılınması da 

bu dönemdeki ambalajların temel fonksiyonları arasında yer almıştır. 

Aynı dönemde Tekel’de, Evyap ve Ülker’den daha farklı seviyede ambalaj tasarımı 

çalışmaları yapılmıştır. Devletin bu dönemdeki sanayileşmenin öncüsü olması, 

tasarım çalışmalarına da yansımış, alkollü içecek sektörü için etiket tasarımları, İhap 

Hulusi Görey gibi döneme damgasını vurmuş grafik sanatçılara yaptırılmıştır. Bu 

dönemde üzerinde düşünülmüş ve estetik kaygılarla hazırlanmış logo ve ambalaj 

tasarımlarının ortaya çıkmasında en önemli etkenin, tüketici talebinden çok devletin 

bu konuya olan ilgisi ve bu çalışmaların yapılması için bütçe ayırmış olmasıdır. Yine 

bu dönemde tasarım yeteneği ve eğitimi olan az sayıda kişinin titiz çalışmaları, hızlı 

tüketim ürünleri alanında örneğine pek rastlanmayacak şekilde, bugün bile yaşayan 

grafik eserlerin ortaya konulmasını sağlamıştır.   

8.4.2 1960 – 1980 Dönemi: dışa kapalı piyasa koşullarında ambalaj çalışmaları 

İthal ikamesi ile sanayileşme politikalarının damgasını vurduğu 1960-1980 

döneminde, yerli firmalar için hızlı tüketim ürünlerine yönelik dış etkenlere karşı 

korunaklı ve talep yoğun bir pazar oluşmuştur. Bu talebi cevaplamaya yönelik olarak 

yerli firmalarda yaşanan ürün çeşitliliğindeki hızlı artış, ambalaj tasarımının 

niteliğinden çok üretilmiş ambalajlı ürünlerin sayısına olumlu etki etmiştir. 

Evyap ve Ülker firmaları, bu dönemde ölçek anlamında büyümüştür ancak rekabet 

ihtiyacı olmadığı için ambalaj tasarımı alanında fonksiyonellik, estetik kaygılar veya 

farklılaşma gibi hedefler gözetilmemiştir. Firmalarda ürün sayısındaki artış ve yoğun 

talebi karşılamaya yönelik hızla geliştirilen yeni ürünler ile yeni marka çalışmaları, 

artan bir oranda ambalaj kullanımını da beraberinde getirmiştir. Kullanılan bu 

ambalajlarda tasarım adına nelerin olacağı kararını vermek ve baskı hazırlığı 

çalışmalarını yürütmek için firmalar, serbest tasarımcılarla çalışmış ve kendi 

bünyelerinde grafik birimleri oluşturmaya başlamıştır. Bu dönemde firma logosunun 

kullanımı, ambalaj içindeki ürünün illüstrasyonlarla anlatımı ve temel ürün 

özelliklerinin ifadesi, ambalaj tasarımlarını oluşturan temel unsurlar olmuştur. 
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Tekel için devlet tekeli ile korunan piyasa, rekabet adına bir önceki dönemden farklı 

koşullar sunmamıştır. Ancak dönemin başlarında devlet politikalarında yüksek 

alkollü içkiler yerine şarap ve bira gibi düşük alkollü içkilerin üretimine yöneliş, 

rakıdan çok şarap ve bira ürünlerinde çeşitlenme ve dolayısıyla yeni etiket 

tasarımlarına ihtiyaç sağlamıştır. 

Yurt dışında üretilmiş olan ürünlerin örnek alınması ve gerek ürün anlamında 

gerekse ambalaj anlamında bu ürünlere benzer çalışmaların yapılması, hem Evyap 

hem de Ülker için ambalaj tasarımı adına bir öğrenme süreci olarak 

değerlendirilmiştir. 

Yine bu dönemde farklı malzemeler kullanılmaya başlanmış, baskı ve üretim 

yöntemleri gelişmiştir. Teknik imkanların sağladığı bu gelişmeler, renkli ve fotoğraf 

baskılı ambalajların hazırlanmasını olanaklı kılmıştır. 

8.4.3 1980 – 1995 Dönemi: rekabet ile gelişen ambalaj tasarımı 

Perakendeciliğin Türkiye’de gelişme gösterdiği bu dönemde, hem alışverişlerin 

marketlerden yapılması yaygınlaşmaya başlamış, hem de artık yurt dışından 

serbestçe gelen yabancı ürünler market raflarında görünür olmuştur. Kısaca 

Türkiye’de hızlı tüketim ürünleri için rekabet ortamı oluşmuş ve firmalar, ambalaj 

tasarımını rekabette farklılaşmak ve raflarda ürünlerini görünür kılmak için 

kullanmaya başlamıştır. 

İhracata dayalı sanayileşme politikaları, firmaların yurt dışı pazarlara yönelmelerini, 

dolayısıyla ürün ve ambalajlarını bu doğrultuda şekillendirmelerini gerekli kılmıştır. 

Çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler ve bu bölgelerin Türk firmaları için pazar haline 

gelmesi, ihracat hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olmuş, firmaların ihracat ile 

büyümelerine olanak sağlamıştır. 

Gelişen rekabet koşulları ve ihracat ile sağlanan büyüme, Evyap ve Ülker 

firmalarındaki ambalaj tasarımı çalışmalarındaki artışı tetiklemiştir. Yeni kurulmaya 

başlanan reklam ajansları, grafik tasarımcıları açısından iş imkanı yaratmış, aynı 

zamanda firmalar için ambalaj tasarımına yönelik çözümler sunmaya başlamıştır. 

Evyap ve Ülker firmalarının her ikisi de bu dönemde reklam ajanslarından ambalaj 

tasarımı hizmeti almış, ayrıca serbest çalışan tasarımcılar ve yavaş yavaş 

olgunlaşmaya başlayan grafik tasarım ofisleri ile ambalaj tasarımı çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 
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Genel olarak firmalarda ambalaj tasarımı uygulamaları ve tasarım hizmetlerinin 

sunumu açısından canlanmanın görüldüğü bu dönemde, Tekel için halen rekabet 

ortamı oluşmamış, alkollü içkiler alanında devam eden devlet tekeli, ambalaj 

tasarımı alanındaki rekabet eksenli canlanmanın Tekel’e yansımasını geciktirmiştir. 

8.4.4 1995 – 2010 Dönemi: ambalaj tasarımının stratejik olarak kullanımı 

1995 yılındaki Gümrük Birliği Anlaşması ile, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 

mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı başlamış, aynı dönemde yabancı firmaların 

Türkiye pazarındaki etkinliklerini arttırmaları, Türkiye pazarı ve Türk firmaları için 

hızlı tüketim ürünleri alanında küresel ölçekte rekabet ortamı yaratmıştır. Rekabetle 

birlikte firmalarda olgunlaşan pazarlama aktiviteleri, ambalaj tasarımının değer 

kazanmasını ve pazarlama içerisinde stratejik bir unsur olarak ele alınmasını 

beraberinde getirmiştir. 

Perakendecilik alanında yabancı zincirlerin Türkiye’ye gelmesi, kurulan 

hipermarketler ve yaygınlaşan alışveriş merkezleri, toplumun alışveriş alışkanlıkları 

ve tüketim kültürü üzerinde değişime neden olmuş, ambalaj tasarımı ile farklılaşmış 

ürünler yeni şekillenen alışveriş kültürü içerisinde tüketiciler tarafından talep edilir 

hale gelmiştir. 

Tüketici beklentilerini anlamaya yönelik olarak yapılan araştırmalar yaygınlaşmış, 

sistematik analizlerle ortaya konulan hedefler ve tüketici odaklı araştırma bulguları, 

ambalaj tasarımı süreçlerine dahil edilmeye başlanmıştır. Ambalaj tasarımının 

kapsamını ve ne şekilde ele alınması gerektiğinin çerçevesini çizen bu gelişmeler, bir 

yandan nitelikli ambalaj tasarımı hizmetlerine duyulan ihtiyacı arttırmış, diğer 

taraftan bu alandaki hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırmıştır. 

Özellikle hızlı tüketim ürünleri alanında rekabet eden firmalar düşünüldüğünde, 

tüketicilerin bilinç seviyesindeki artış ve pazarlamaya verilen önem, ambalaj 

tasarımını üzerinde dikkatlice durulması ve stratejik olarak yönetilmesi gereken bir 

tasarım disiplini haline getirmiştir. Dolayısıyla bu alanda özelleşmiş yerli tasarım 

ofisleri gelişmeye başlamış, yabancı ambalaj tasarımı ofislerinin Türkiye ofisleri 

açılmıştır. 

Evyap ve Ülker firmalarında son dönemde gerçekleştirilmekte olan ambalaj 

çalışmaları, özellikle çok uluslu firmalarla rekabet eden büyük Türk firmaları için 

tüm bu bulguları destekler niteliktedir. Aynı şekilde özelleştirme sonrası Tekel’i 
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devralan Mey İçki, sektöründe yeni gelişen rekabet ortamına ayak uydurabilmek için 

Tekel dönemi ile kıyaslanamayacak seviyede ambalaj tasarımını önemsemiş ve bu 

alana yatırım yapmıştır. Özelleştirme ile beraber alkollü içki sektörü, ambalaj 

tasarımı hizmetleri için bir pazar haline dönüşmüştür. 

8.4.5 Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişme dinamiklerinin çizelge üzerinde 

gösterimi 

 Bölüm içerisinde ortaya konulmuş olan dinamikler, aynı zaman aralığındaki paralel 

gelişmelerin bir arada okunabilmesi veya aynı alandaki gelişmelerin farklı zaman 

aralıklarındaki gidişatının takip edilebilmesi için Çizelge 8.3’de bir arada verilmiştir. 

Oluşturulan çizelge, temelde Stewart’ın (2007, s.10) Dünya’da ambalaj tasarımının 

gelişimini incelediği ve 3. Bölüm içerisinde paylaşılmış olan çizelge üzerine 

kurgulanmıştır. Benzer şekilde gelişmekte olan ülkelerde endüstriyel tasarımın 

gelişim safhalarını inceleyen Er’in (Er, A. 2007, s.301) Ek 2’de verilmiş olan 

çizelgesi, ambalaj tasarımının gelişimini incelerken temel alınmıştır. 

Araştırma sonucu elde edilmiş olan çizelge, Stewart’ın araştırmasından öncelikle 

zaman aralıkları anlamında farklılıklar göstermektedir. 1945 – 2005 yılları arasındaki 

gelişmeleri onar yıllık aralıklarla inceleyen Stewart’dan farklı olarak, Türkiye’de 

ambalaj tasarımının gelişim dinamikleri yine Türkiye özelinde sosyoekonomik ve 

politik değişimlerin yaşandığı ve önemli dönüm noktaları sayılabilecek değişimlerin 

yaşandığı ve tarihsel analiz ile ortaya konulmuş olan tarihler baz alınarak dört dönem 

içerisinde (1945-1960, 1960-1980, 1980-1995 ve 1995-2010) ortaya konulmuştur. 

Stewart’ın araştırması daha önce bahsedildiği üzere sosyoekonomik değişimler, 

teknolojik değişimler, perakendecilikteki değişimler ve ambalaj tasarımındaki 

değişimler olmak üzere dört farklı başlık altında yapılmıştır. Ancak bu tez 

kapsamında Stewart’ın belirlediği başlıklar, (teknoloji dışarıda tutulmak üzere) 

tarihsel araştırmanın kapsamının belirlenmesinde kullanılmıştır. Türkiye’de ambalaj 

tasarımının gelişme dinamikleri için ise bu başlıklar altında yapılan tarihsel araştırma 

ile beraber örnek olay çalışmaları ile elde edilen bulgular bir arada 

değerlendirilmiştir. Örneğin Stewart’ın incelemesinde yer alan “sosyoekonomik 

değişimler” başlığı, Türkiye özelinde yapılan analizde “ekonomi yönetimi ve 

sanayileşme politikaları” ile “tüketicilerin tüketim davranışlarındaki değişim” gibi 

daha spesifik iki alt başlıkta incelenmiştir. “Perakendecilik alanındaki değişim” her 
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iki araştırma için de ortak nokta olmuştur. Ancak “çevre pazarlar ve ihracat 

imkanları” ile “firma sahipleri ve üst yönetimin ambalaj tasarımını önemsemesi”, bu 

araştırma kapsamında ambalaj tasarımının gelişme dinamiklerine dahil edilmiş iki 

yeni başlık olmuştur. 
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Çizelge 8.3 : Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişme dinamikleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişim dinamiklerini düşey eksende altı farklı başlık 

altında gösteren çizelgede, her ne kadar farklı başlıklar birbirinden net bir şekilde 

ayrılarak bağımsız sütunlar olarak gösterilmiş olsa da, bu dinamiklerin birbiri ile 

ilişki içerisinde olduğu anlaşılmıştır. Örneğin ekonomi yönetimi ve sanayi 

politikaları alanında yaşanan gelişmeler, perakendecilik alanındaki değişimi 

doğrudan etkilemiştir. İthal ikamesinin ardından serbest piyasa koşullarına geçiş ile 

birlikte ithal edilen ürünler market raflarında değişimi sağlamış ve raflarda rekabeti 

arttırmıştır. Benzer şekilde özel sektörün gelişimi ve dış yatırımın desteklenmesi, 

hem yerli holdinglerin perakendecilik alanına yönelmesini sağlamış hem de çok 

uluslu perakende zincirlerinin Türkiye piyasasına girmesine imkan vermiştir. 

Ekonomi yönetimi ve sanayileşme politikaları ile birlikte perakendecilik alanındaki 

değişimin, tüketicilerin tüketim davranışları üzerinde etkisi olduğu da görülmüştür. 

Halkın tüketim gücünün artması ve daha geniş kitlelerin tüketime katılması yönünde 

atılan adımlar; ayrıca küçük ölçekli bakkal, kasap, manav ve benzeri geleneksel 

alışveriş noktalarından çok çeşitli ürünlerin bir arada sunulduğu marketlere geçiş, 

tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını değiştirmiştir. Artan ve serbestleşen ithalat ile 

birlikte yabancı ürünlerin iç piyasada bulunur oluşu, raflarda rekabetin artmasına ve 

tüketicilerin farklı markalara ait yerli ve yabancı ürünleri kıyaslayarak satın alma 

kararı vermelerine olanak sağlamıştır. Buna paralel olarak tüketicilerin beğenileri ve 

bilinç düzeyleri artmış, daha tecrübeli bir alışveriş davranışı sergilemeleri mümkün 

olmuştur.  

Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişim dinamikleri arasında yer alan kendi 

içerisinde ilintili bu üç başlıkla birlikte çevre pazarlar ve ihracat imkanları ile firma 

sahiplerinin ve üst yönetimin ambalaj tasarımını önemsemesi, Çizelge 8.3’de en son 

sütunda yer alan hızlı tüketim ürünleri alanında sektörel gelişim ve artan talep 

üzerinde etkili olmuştur. Gerek sanayileşme politikaları doğrultusunda hızlı tüketim 

ürünleri alanında özel sektör faaliyetlerinin artması, gerekse perakendeciliğin ve 

tüketici davranışlarındaki değişim, ambalaj tasarımına duyulan talebin artmasında 

etkili olmuştur. Bunlara paralel olarak ihracat imkanları ve firma sahipleri ile üst 

yönetimin ambalaj tasarımını önemsemesi, yine sektörel bir gelişime ve ambalaj 

tasarımının öneminin ve zaman içerisinde ambalaj tasarımına talebin artmasında 

etkili olmuştur.  
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Çizelge 8.4 : Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişme dinamikleri arasındaki ilişkiler. 
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Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişim dinamiklerinin birbiri arasındaki neden – 

sonuç ilişkileri, yukarıda anlatılan çerçevede Çizelge 8.4’de şematik olarak 

gösterilmiştir. 

Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişim dinamiklerinin birbiri ile olan neden – sonuç 

ilişkileri yanında, bu dinamiklerin farklı ölçeklerde etkili olduğu da gözlemlenmiştir 

(Çizelge 8.5). Bu perspektiften bakıldığında, firma sahipleri ve üst yönetimin 

ambalaj tasarımını önemsemesi, her firmaya özel ve etkileri bakımından firma içi 

dinamikler olarak kategorize edilmiştir. Doğrudan firma sahiplerince yönetilen ve 

onların ambalaja duydukları ilgi ekseninde gelişen firma içi ambalaj tasarım 

süreçleri, zamanla üst yönetime ve alt kademelere doğru ambalajın firma içerisinde 

önemsenir olmasında etkili olmuştur. 

Hızlı tüketim ürünleri alanında sektörel gelişim ve artan talep, sektörel dinamikler 

olarak tanımlanmıştır. Tekel örnek olayında ortaya konulmuş olan devlet 

öncülüğündeki ilk ambalaj tasarımı çalışmalarından grafik tasarım ve reklam 

hizmetlerindeki kurumsallaşmaya, daha sonra da yabancı tasarım ofislerinin 

Türkiye’ye gelişi ve yerli ambalaj tasarımı ofislerinin oluşması, her üç örnek olay 

çalışmasında analiz edilen firmalarda ambalaj tasarımının gelişimi ile paralellikler 

göstermiştir. 

Ekonomi yönetimi ve sanayileşme politikaları, tüketicilerin tüketim 

davranışlarındaki değişim ve perakendecilik alanındaki değişim, Türkiye ölçeğinde 

bir arada değerlendirilebileceğinden, ülkesel dinamikler olarak adlandırılmıştır. 

Kapalı ekonomiden dış rekabete açık piyasa koşullarına geçiş ve ülkenin küresel 

rekabete açılması, özellikle Evyap ve Ülker örnek olaylarında ambalaj tasarımının 

firma içerisindeki önemi ve kullanımı açısından ülkesel faktörler olarak belirgin 

etkiler göstermiştir. Özelleştirme politikalarının etkisi ise Tekel örnek olay 

çalışmasında net bir şekilde gözlemlenmiş bir diğer gelişim dinamiği olmuştur. 

Benzer şekilde perakendecilik alanında geleneksel alışveriş kanallarından önce 

süpermarketlere ve daha sonra hipermarketlere geçiş, tüm Türkiye’de alışveriş 

merkezlerin kurulmaya başlanması, perakendecilik alanındaki değişimin de ülkesel 

dinamikler arasında yer verilmesine neden olmuştur. Köylerden kentlere göç ve 

nüfusun giderek artan bir oranda tüketime katılması, daha sonra tüketicilerin farklı 
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alternatifler arasından tercih yapma imkanı ve artan bilinç düzeyi, her üç örnek olay 

çalışmasında da etkisi saptanmış ve ülkesel ölçekte yaşanmış gelişme dinamikleridir. 

Son olarak çevre pazarlar ve ihracat imkanları, çevresel dinamikler olarak 

kategorize edilmiştir. Sektörde veya ülkesel ölçekte yaşanan değişim ve 

gelişmelerden farklı olarak, Türkiye’ye komşu ülkelerde yaşanan toplumsal ve 

ekonomi alanındaki değişimlerin etkileri, Evyap ve Ülker örnek olaylarında 

gözlemlenmiştir.
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Çizelge 8.5 : Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişme dinamiklerinin farklı ölçeklerdeki etkilerine göre sınıflandırılması. 
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Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişim dinamiklerinin farklı ölçeklerde ortaya 

konulmuş olması, tezin ikinci bölümünde ambalaj tasarımının ilişki içerisinde olduğu 

belirtilen tüketici davranışları, rekabet, sosyoekonomik konular gibi bir çok konu ile 

ilişkisini teyit eder niteliktedir ve çok boyutlu ele alınması gereken bir alan olduğunu 

göstermiştir. Nitekim ambalaj tasarımının gelişim dinamiklerinin kapsamlıca ortaya 

konulabilmesi için sadece firma içerisinde ambalaj tasarımının nasıl algılandığı ve 

yönetildiği değil, sektörel, tüketici boyutuyla toplumsal ve genel ekonomi politikaları 

ve perakendecilik anlamında ülkesel ve hatta ihracatın değerlendirilmesiyle birlikte 

çevresel bir kurguda analiz edilmesi gerekmiştir. 

Tez kapsamında bağımsız bir başlık olarak ele alınmamış olsa da, ambalaj alanındaki 

teknolojik gelişmelerin de ambalaj tasarımının gelişiminde etkili olduğu bazı 

noktalarda gözlemlenmiştir. Örneğin Ülker örnek olay çalışmasında ambalaj 

malzemelerindeki yenilik, çoklu paketlerden küçük ölçekli ve market raflarında satış 

imkanı olan ambalajlara geçişi olanaklı kılmıştır. Öte yandan baskı tekniklerindeki 

gelişim paralelinde, ambalajlar üzerinde firma kimliğini yansıtan logo 

kullanımından, ürün özelliklerinin anlatılmasına imkan veren görsellerin kullanımına 

geçişi sağladığı görülmüştür. Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişimi altında analiz 

edilen kategoriler arasında bir ana başlık olarak yer almasa da, ambalaj malzemeleri 

ve üretim teknolojileri alanındaki gelişmelerin de gerek tüketici perspektifiyle albeni 

açısından, gerekse marka iletişimi perspektifiyle mesajların iletilmesi açısından 

ambalaj tasarımını gelişiminde etkili olduğu örnek olay çalışmalarında görülmüştür. 

8.5 Sonuç ve Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler 

Bu çalışma, 1945’den günümüze geçen süre zarfında, Türkiye’de ambalaj 

tasarımının gelişim dinamiklerini incelemiştir. Tarihsel araştırma ve örnek olay 

çalışmaları ile elde edilen bulgular, Türkiye ve hızlı tüketim ürünleri alanı özelinde 

ambalaj tasarımına etki etmiş olan gelişmeleri ortaya koymuştur. 

Ambalaj tasarımının firma içindeki algılanış biçimi ve kullanılış şeklini inceleyen 

örnek olay çalışmaları, bu perspektiften hareketle sonuç ürünlerin yani ambalajların 

tasarım açısından değerlendirmesini içermemektedir. Tarihsel bir perspektife sahip 

olan çalışma, Türkiye’de özellikle hızlı tüketim ürünleri alanında yer alan ve çok 

uluslu firmalarla rekabet eden öncü firmalar örneğinde ambalaj tasarımının 

olgunlaşmasının arkasındaki nedenleri incelemiş, bu anlamda sosyoekonomik 



234 
 

değişimler, tüketim kültürü, kentleşme, sanayileşme politikaları ve perakendecilik 

gibi alanlarda yaşanan değişimlere odaklanmıştır. Dolayısıyla ambalaj tasarımlarının 

kendisi değil, firmalarca ambalaj tasarımı hizmetinin kullanılma nedenleri ve bu 

alanın gelişme dinamikleri, yapılan analizin merkezini oluşturmuştur. 

Bu çalışma kapsamında, ambalaj tasarımının yoğun olarak kullanıldığı sektörleri 

temsil etme güçleri nedeniyle seçilen ve incelenen her üç firmada da görüldüğü gibi, 

ambalaj tasarımı rekabet açısından stratejik olarak ele alınması gereken bir unsurdur. 

Bugün dış rekabete açık piyasa koşullarında, bütün yerel firmaların tüketici 

ihtiyaçlarına ve ambalaj tasarımına yönelik araştırmalara yönelmesi ve ambalaj 

tasarımı süreçlerini uluslar arası firmalarda ele alındığı gibi yönetmesi 

gerekmektedir. Hatta yabancı firmaların marka yönetimlerinde global olarak 

pazarlanabilecek standartlaşmış ve yerel unsurlar içermeyen ambalajlara yöneliyor 

olmaları düşünüldüğünde, yerli firmaların yerel ihtiyaçları ön plana çıkararak 

farklılaşma yönünde ambalaj tasarımına yatırım yapmaları çok uluslu firmalarla 

rekabette için etkili bir yöntem olabilir. 

Çalışma ile detaylandırılan diğer bir konu başlığı ise Türkiye’de ambalaj tasarımı 

hizmetlerinin gelişimidir. Her ne kadar çalışma, incelenen firmaların ambalaj 

tasarımını kullanış biçimine odaklansa da, bu alanda firmaların aldığı tasarım 

hizmetleri de dolaylı olarak incelenmiş ve Türkiye özelinde ambalaj tasarımı 

hizmetlerinin nasıl verildiğine ve bu alandaki oyunculara dair bulgular araştırma 

içerisinde yer almıştır. 

Uluslar arası markaların iç piyasada uzunca bir süredir bulunuyor olmaları nedeniyle 

artık sadece iç piyasadaki rekabet koşulları düşünülerek ürün ve ambalaj tasarımı 

yapılması stratejik açıdan hatalı olacaktır. Başka bir deyişle, ürünlerini sadece iç 

piyasada satmayı düşünen yerel firmalar için bile rekabet koşulları uluslar arası 

firmaların belirlediği standarttadır. Aynı durum ambalaj tasarımı alanında hizmet 

veren tasarım ofisleri ve bu alanda pratik yapacak tasarımcılar için de geçerlidir. 

Dolayısıyla ambalaj tasarımına yönelecek tasarımcı ve tasarım ofislerinin, küresel 

rekabet koşullarını ve ambalaj tasarımının gelişmiş ülkelerdeki ele alınış biçimini iyi 

irdelemesi ve kendilerini o standartlara yükseltmeleri gerekmektedir. İncelenmiş her 

üç örnek olay çalışmasında da perakende alanında hizmet veren büyük ölçekli 

firmaların dönem dönem yurt dışında ambalaj tasarımına odaklanmış firmalarla 
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işbirliği yapmış/yapıyor olmaları, bu alanın Türk tasarımcılar için halen gelişme 

potansiyeline sahip bir hizmet ve uzmanlaşma alanı olduğunu göstermektedir. 

Araştırma kapsamında örnek olay çalışmaları ile Türkiye’de hızlı tüketim alanındaki 

üç öncü firmaya yani Evyap, Ülker ve Tekel / Mey firmalarına odaklanılmıştır. Bu 

firmalar kişisel bakım, gıda ve alkollü içecek gibi ambalaj tasarımının yoğun olarak 

kullanıldığı alanlardan seçilmiştir. Ancak oldukça geniş bir ürün yelpazesini 

kapsayan hızlı tüketim ürünleri alanındaki alandaki ambalaj tasarımı çalışmaları, 

ileride hızlı tüketim ürünleri dışındaki sektörlerde veya hızlı tüketim ürünleri 

alanındaki diğer alt kategorilerde daha odaklanmış bir şekilde incelenebilir. 

Ambalaj tasarımını endüstriyel tasarım ve grafik tasarım eksenlerinde ele alan 

çalışma, özellikle bu alanlarla marka yönetimi ve marka iletişimi arasındaki ilişkileri 

ortaya koymuştur. Türkiye’de henüz ambalaj tasarımı alanında bir eğitim programı 

olmamasına rağmen, her iki alandaki tasarım eğitiminde de ambalaj tasarımı projeleri 

veya dönemsel ambalaj tasarımı dersleri yer almaktadır. İleride kapsamı 

genişletilebilecek bu tür dersler veya kurulabilecek ambalaj tasarımı odaklı eğitim 

programlarında, ambalaj tasarımının hem grafik ve endüstriyel tasarım boyutları ile, 

hem de marka yönetimi ve marka iletişimi eksenleri ile ele alınması gerektiği bu 

çalışma ile ortaya konulmuştur. 

İncelenen 65 yıllık zaman diliminde (1945 – 2010), hızlı tüketim ürünleri için 

ambalaj tasarımı alanındaki en yoğun ve kapsamlı çalışmaların 1995’den itibaren 

yapıldığı, hatta son beş sene içerisinde bu konunun tasarım alanında yoğun bir 

şekilde gündemde olduğu görülmüştür. Türkiye’de ambalaj tasarımı hizmetlerinin, 

genel tasarım disiplinleri arasında şu an olduğundan daha fazla önemseneceği ve 

daha fazla tasarım ofisinin bu alanda uzmanlaşacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla 

tasarım hizmetleri perspektifi ile ambalaj tasarımı alanı, ileride gerçekleşecek 

araştırmalar  için incelenecek bir konu başlığı olabilir.  
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EK A 
 

Çizelge A.1 : Deloitte’nin araştırmasına göre Dünya’daki ilk 25 perakendeci.*  
 
 Firma Adı Ülke   Perakende Şekli 2004 yılı 

Perakende 
Satışları 
(milyon 
ABD 
Doları) 

Çalışılan Ülke 5 Yıllık  
Ortalama  
Büyüme 
Oranı (%) 
(1999-2004) 

Wal-Mart 
Stores Inc. 

ABD Al-götür, Ucuzluk 
mağazaları, 
Hipermarketler, 
Süpermarketler 

285.222 Arjantin, Brezilya, Kanada, 
Çin, Almanya, Meksika, 
Portoriko, G. Kore, İngiltere, 
ABD 

11,8 

Carrefour Fransa Al-götür, Ucuzluk 
mağazaları, 
Hipermarketler, 
Süpermarketler 

89.568 Arjantin, Belçika, Brezilya, 
Çin, Kolombiya, Ç ek 
Cumhuriyeti, Dominik 
Cumhuriyeti, Mısır, Fransa, 
Yunanistan, Endonezya, 
İtalya, Japonya, Malezya, 
Meksika, Umman, Polonya, 
Portekiz, Katar, Romanya, S. 
Arabistan, Singapur, 
Slovakya, G. Kore, İspanya, 
İsviçre, Tayvan, Tayland, 
Türkiye, Tunus, B.A.E, 
Guadolup 

6,7 

The Home 
Depot 

ABD Ev yapı  73.094 ABD, Kanada, Meksika, 
Portoriko, Virjin Adaları 

13,7 

Metro Almanya  Al-götür, ucuzluk 
mağazaları, 
Hipermarketler, 
Süpermarketler, 
Diğer uzmanlaşmış 
mağazalar, Ev 
yapı, Elektronik  

69.781 Avusturya, belçika, 
Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, 
Çek Cumh., Danimarka, 
Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, Hindistan, İtalya, 
Japonya, Lüksemburg, 
Moldovya, Fas, Hollanda, 
Polonya, Portekiz, Romanya, 
Rusya, Slovakya, İspanya, 
İsviçre, Türkiye, Ukrayna, 
İngiltere, Vietnam 

5,3 

Tesco İngiltere Günlük 
ihtiyaçların 
satıldığı dükkanlar, 
Hipermarketler, 
Süpermarketler   

62.505 Çin, Çek Cumh., Macaristan, 
Japonya, İrlanda, Malezya, 
Polonya, Slovakya, G. Kore, 
Tayvan, Tayland, Türkiye, 
İngiltere 

12,6 
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Çizelge A.1 (devam): Deloitte’nin araştırmasına göre Dünya’daki ilk 25 
perakendeci.* 

 
Kroger ABD Günlük 

ihtiyaçların 
satıldığı dükkanlar, 
Hipermarketler, 
süpermarketler, 
Diğer uzmanlaşmış 
mağazalar  

56.434 ABD 4,5

Costco Whosale 
Corp. 

ABD Al-götür 
mağazalar 

47.146 Çek Cumh., Estonya, Latviya, 
Litvanya, Hollanda, Polonya, 
Slovakya, ABD 

11,8

Target Corp. ABD İndirimli bölümlü 
mağazalar, 
Hipermarketler 

45.682 Avusturalya, Avusturya, 
Belçika, Danimarka, Fransa, 
Almanya, Lüsemburg, 
Hollanda, İrlanda, İspanya, 
ABD, İngiltere 

6,6

Koninklijke 
Ahold. N. J. 

Hollanda Al-götür, İndirimli 
mağazalar, 
Hipermarketler, 
Süpermarketler, 
Elektronik, Ev 
yapı,  Eczane, 
Diğer uzmanlaşmış 
mağazalar 

44.793 Avusturya, belçika, 
Hırvatistan, Çek Cumh., 
Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Macaristan, 
İrlanda, İtalya, Hollanda, 
Norveç, Polonya, Portekiz, 
Slovakya, İspanya, İsveç, 
İngiltere  

4,3

Aldi Gmbh&Co Almanya  Ucuzluk  
mağazaları, 
Hipermarketler 

42.906* Avusturalya, Avusturya, 
Belçika, Danimarka, Fransa, 
Almanya, Lüksemburg, 
Hollanda, İrlanda, İspanya, 
ABD, İngiltere 

5,4

Schwarz 
Unternehmens 
Treuhand KG 

Almanya  Ucuzluk 
mağazaları, 
Hipermarketler 

42.793* Avusturya, Belçika, 
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Macaristan, 
İrlanda, İtalya, Hollanda, 
Norveç, Polonya, Portekiz, 
Slovakya, İspanya, İsveç, 
İngiltere 

16,2

Rewe- Zentral 
AG  

Almanya Ayakkabı/Giyim, 
Al-Götür, Günlük 
İhtiyaçların 
Satıldığı Mağaza, 
Ucuzluk Mağazası, 
Eczane, 
Elektronik, Ev 
Yapı, Hipermarket, 
Diğer 
Uzamanlaşmış, 
Süpermarket   

42.782 Avusturya, Bulgaristan, 
Hırvatistan, Çek Cmh., 
Fransa, Almanya, Macaristan, 
İtalya, Polonya, Romanya, 
Rusya, Slovakya, İsviçre, 
Ukrayna 

2,5
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Çizelge A.1 (devam): Deloitte’nin araştırmasına göre Dünya’daki ilk 25 
perakendeci.* 

 
ITM 
Development 
International 
(aka 
Intermarche) 

Fransa Ayakkabı/Giyim, 
Diğer 
Uzmanlaşmış, 
Ucuzluk Mağazası, 
Ev Yapı, Günlük 
İhtiyaçların 
Satıldığı Mağaza,  

41.721 Belçika, Bosna-Hersek, 
Fransa, Almanya, Polonya, 
Portekiz, Romanya, Sırbistan, 
İspanya 

2,5 

Albertsons ABD Günlük 
İhtiyaçların 
Satıldığı Mağaza, 
Eczane, 
Süpermarket 

39.897 ABD 1,3 

Walgreen Co. ABD Eczane 37.508 ABD, Porto Riko 16 

Auchan  Fransa Bölümlü Mağaza, 
Ucuzluk Mağazası, 
Elketronik, Ev 
Yapı, Hipermarket, 
Süpermarket 

37.373 Arjantin, Çin, Fransa, 
Macaristan, İtalya, 
Lüksemburg, Fas, Polonya, 
Portekiz, Rusya, İspanya, 
Tayvan 

6,4 

Lowe's ABD Ev Yapı 36.464 ABD 18,1 

AEON Japonya Ayakkabı/Giyim, 
Günlük 
İhtiyaçların 
Satıldığı Mağaza, 
Bölümlü Mağaza, 
Ucuzluk Mağazası, 
Eczane, Ev Yapı, 
Hipermarket, 
Diğer 
Uzamanlaşmış, 
Süpermarket   

36.345 Kanada, Çin, Hong Kong, 
Japonya, Malezya, Singapur, 
G.Kore, Tayvan, Tayland, 
İngiltere, ABD  

10,7 

Safeway ABD Süpermarket 35.823 Kanada,Meksika,ABD 4,4 

Sears, Roebuck 
& Co. 

ABD Bölümlü Mağaza, 
Mağaza Harici 
Perakendecilik, 
Diğer 
Uzmanlaşmış 
Mağazalar 

35.718 Kanada, Porto Riko, ABD -0,6 

Centres 
Distributeurs E. 
Leclerc 

Fransa Günlük 
İhtiyaçların 
Satıldığı Mağaza, 
Bölümlü Mağaza, 
Hipermarket, 
Süpermarket   

34.828 Fransa, İtalya, Polonya, 
Portekiz, Slovenya, İspanya 

7,2 

Edeka Zentrale 
AG & Co. KG 

Almanya Al-Götür, Günlük 
İhtiyaçların 
Satıldığı Mağaza, 
Ucuzluk Mağazası, 
Ev Yapı, 
Hipermarket, 
Diğer 
Uzamanlaşmış, 
Süpermarket   

32.125 Avusturya,Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Almanya, Rusya 

0,9 
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Çizelge A.1 (devam): Deloitte’nin araştırmasına göre Dünya’daki ilk 25 
perakendeci.* 

 
Ito-Yokado Co. 
Ltd 

Japonya Ayakkabı/Giyim, 
Al-Götür, Günlük 
İhtiyaçların 
Satıldığı Mağaza, 
Bölümlü Mağaza, 
Hipermarket, 
Diğer 
Uzamanlaşmış, 
Süpermarket   

31.920 Kanada, Çin, Japonya, ABD 4,5

CVS  ABD Eczane 30.594 ABD 11,1

Tengelmann 
Verwaltungs 
und Beteiligungs 
GmHB 

Almanya Ayakkabı/Giyim, 
Al Götür, Ucuzluk 
Mağazası, Ev 
Yapı, Hipermarket, 
Diğer 
Uzmanlaşmış, 
Süpermarket   

28.991 Avusturya, Bosna-Hersek, 
Kanada,Çin, Çek Cmh, 
Almanya, Macaristan, İtalya, 
Polonya, Portekiz, Rusya, 
Slovakya, Slovenya, İspanya, 
İsviçre, ABD 

-0,4

 
 (*) Bu liste, Deloitte’un 2006 Global Powers of Retailig yayınında yer alan, Dünya’daki ilk 250 
perakendeci listesinin ilk 25’idir ve Türkçe olarak Bektaş (2006)’ın çalışmasından alınmıştır. Listenin 
orijinali, İngilizce olarak şu adreste bulunmaktadır: 
<www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/US_GlobalPowersofRetailing_research.pdf> 
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EK B 

Çizelge B.1 : Gelişmekte olan ülkelerde endüstriyel tasarımın gelişimi. (Er, A., 2007). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



257 
 

EK C 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROJECT 2: FOOD PACKAGING FOR FOREIGN AND DUTY FREE MARKET 
  
Duration: 2 weeks                                                                                                                  
27.10.1993 
  
Packaging is perceived by the general public as an unnecessary and wasteful appendage to a 
product. However in reality it serves many functions such as allowing predetermined amounts of 
the product to be transported easily and safely, to act as a base for information, to stimulate sales of 
the product, to extend the company's corporate identity, to reduce distribution costs etc.. 
  
Imagine that you are responsible for a Turkish company's project to break into the selling of 
Turkish food in delicatessen establishments in other countries or duty free shops in Turkey. Your 
package therefore should have the characteristics associated with high quality, preciousness, 
unusualness Turkishness etc.  
  
Taking into consideration the above points you are required to design and produce a model 
package for one or a related group of those foods listed below.  
  
 
Rakı  Nuts, nut-paste Çerkez tavuğu 
Chestnut desert Döner  Pide 
Hamsi products Köfte  Hoşaf 
Dried fruits  İmam bayıldı Ayran 
Lokum  Şiş kebab Honey 
Pastırma  Dolma Fruit licquors 
Sucuk  Humus  Wine 
Cevizli sucuk Cacık Pekmez 
Baklava  Tarama Tahin 
    
or any other Turkish food   
 
  
Submission date: 12. 11. 1993 13:30 
Jury: 12. 11. 1993 13:30 - 17:30 
  
EDUCATIONAL AIMS: 
  
1.            to be conscious of consumer marketing techniques;  
2.            to gain an awareness of the diversity of available packaging materials; 
3.            to understand the method of selection of the most appropriate material for a particular 
food; 
4.            to be aware of international food packaging standards and legislation. 
5.            to experience the production of a packaging model with due consideration being given to 
colors, graphics, lettering, 3-D form etc.. 
6.            to have regard to the corporate identity of the marketing company 
7.            to have regard to the perceived image of Turkey in a foreign country or by a foreign 
traveler. 
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EK D  

 
Burç Üstün ile Görüşme 
Tarih: 05.02.2010 
Yer: Evyap Ayazağa Tesisleri 
 
Sorular: 

1- Arko markasının en eski ambalajlarından başlayarak nasıl bir değişim 
geçirdiğini düşünüyorsunuz ve bu değişimin tarihleri nelerdir? 

2- Arko markası için yeni ürün geliştirme ve ambalaj yenileme nedenleri 
nelerdir?  

3- Ambalaj yenileme nedenleri zaman içinde farklılık göstermekte midir? 
4- Sizce Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişimi ile perakendecilik ve tüketim 

alışkanlıklarındaki değişim arasında bir etkileşim var mıdır? 
5- Arko markasının ambalajlarının zaman içerisinde yenilenme süreçleri ile 

ilgili başka kimlerle görüşebilirim? Görsel kaynağı nereden edinebilirim? 
6- Sizce kişisel bakım ve kozmetik markalarının için ambalajın önemi ileride ne 

olacak? Herhangi bir değişiklik bekliyor musunuz? 
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Cengiz Acar ile Görüşme 
Tarih: 28.06.2010 
Yer: Ülker Çamlıca Ofisi 
 
Sorular: 

1- Sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyim? Ülker ve öncesindeki 
tecrübelerinizden bahsedebilir misiniz? 

2- Ülker için daha önceleri ambalaj tasarımnın önemi neydi? Ambalaj tasarımı 
süreçleri ne şekilde yönetilmekteydi? (Çalışılan firmalar, ambalaj geliştirme 
çalışmaları, kazanılan başarılar gibi) 

3- Bugün Ülker için ambalaj tasarımının önemi nedir? Ambalaj tasarımı 
çalışmaları nasıl yönetilmektedir? Ambalaj tasarımının önemi ve yönetimi 
eskiye göre farklılık göstermekte midir? 

4- Çokokrem markasının geçmişinden bahsedebilir misiniz? Çokokrem markası 
ne zaman ve nasıl doğmuş? Çokokrem markası nasıl genişlemiş? Ambalaj 
tasarımları için daha önceleri neler yapılmış?  

5- Çokokrem markası için en son ambalaj yenileme sürecini düşünürsek, 
ambalaj yenileme nedenleri nelerdir?  

6- Çokokrem markasının ambalajlarının yenilenmesi sürecinden ve 
detaylarından bahsedebilir misiniz? (Tarihler, Projenin hedefleri, Proje briefi 
(tanımı), Kimlerle çalışıldı, Sonuçlar vb.)  

7- Genel olarak hızlı tüketim ürünlerini düşünecek olursak, firmalar için ambalaj 
yenileme nedenleri zaman içinde farklılık göstermekte midir? 

8- Sizce gıda markaları için ambalajın önemi ileride ne olacak? Herhangi bir 
değişiklik bekliyor musunuz? 

9- Sizce Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişimi ile perakendecilik ve tüketim 
alışkanlıklarındaki değişim arasında bir etkileşim var mıdır? 

10- Çokokrem markasının geçmişi ve özellikle ambalajlarının yenilenme 
süreçleri ile ilgili başka kimlerle görüşebilirim? Görsel kaynağı nereden 
edinebilirim? 

11- Ülker’in özellikle bisküvi ve çikolata kategorilerindeki rakipleri, üretim 
kapasiteleri ve piyasa paylarına ilişkin gizliliği olmayan ve tezimde 
kullanabileceğim raporları paylaşabilir misiniz? (Ör. AC Nielsen verileri, 
firma içi raporlar vb.) 
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Cihan Kırımlı ile Görüşme 
Tarih: 26.05.2010 
Yer: Brandmark-tr, Bebek, İstanbul 
 
Sorular: 

1- Sizi biraz tanıyabilir miyim? Özellikle Tekel – Mey süreci ve Yeni Rakı 
ambalajlarının değişimi zamanında Mey içerisinde nasıl bir sorumluluğunuz 
vardı? 

2- Özellikle marka yönetimi ve ambalaj tasarımına verilen önem açısından 
Tekel / Mey dönemlerini karşılaştırabilir misiniz?  

3- Tekel’den Mey’e geçiş sürecinden ve Tekel’in kült haline gelmiş markalarına 
bakıştan bahsedebilir misiniz? (hangileri tutuldu, hangileri yenilendi, 
hangileri ortadan kalktı?  ve bunların kararları nasıl verildi?)  

4- Yeni Rakı markasının nasıl bir değişim geçirdiğini düşünüyorsunuz ve bu 
değişimin tarihleri nelerdir? 

5- Yeni Rakı markası için ambalaj yenileme nedenleri nelerdir?  
6- Yeni Rakı markasının ambalaj yenileme sürecinin detaylarından bahsedebilir 

misiniz? 
7- Mey’in yeni markalarının (Hare, Lokka gibi) yaratım süreçlerinden de 

bahsedebilir misiniz? 
8- Sizce Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişimi ile perakendecilik ve tüketim 

alışkanlıklarındaki değişim arasında bir etkileşim var mıdır? 
9- Sizce alkollü içecek markalarının için ambalajın önemi ileride ne olacak? 

Herhangi bir değişiklik bekliyor musunuz? 
10- Yeni Rakı markasının ambalajlarının yenilenme süreçleri ile ilgili başka 

kimlerle görüşebilirim? Görsel kaynağı nereden edinebilirim? 
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Gamze Güven ile Görüşme 
Tarih: 31.05.2010 
Yer: Tasarım Üssü, Kanlıca, İstanbul 
 
Sorular: 

1- Yeni Rakı ambalajlarının değişimi sürecini detaylarıyla anlatabilir misiniz? 
Size projenin tanımlanması, ön çalışmalar, tüketici araştırmaları ve en son 
üretime kadar geçen süreci öğrenebilir miyim? 

2- Yeni Rakı ambalajlarının değişiminde sizce temel nedenler neydi? Niçin 
ambalaj değişimine ihtiyaç duyulmuş olabilir?  

3- Yeni Rakı’nın ardından Mey’in başka markaları için de ambalaj tasarımı 
yaptınız. Onlarda ambalaj değişimine gidilmesinin nedenleri ile Yeni Rakı 
arasında benzerlikler veya farklılıklar var mı?  

4- Yeni Rakı markasının eski ambalajlarını araştırdınız mı? 
5- Tekel dönemine ve o dönemdeki ambalaj tasarımı çalışmalarına ilişkin 

bilginiz var mı?  
6- Sizce Türkiye’de ambalaj tasarımının gelişimi ile perakendecilik ve tüketim 

alışkanlıklarındaki değişim arasında bir etkileşim var mıdır? 
7- Yeni Rakı markasının ambalajlarının yenilenme süreçleri ve Tekel’in eski 

ambalajları ile tasarım çalışmalarına ilişkin görsel kaynağı nereden 
edinebilirim veya kimlerle görüşebilirim? 
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