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ÖZET 

Bu çalışmada, tek örnek olay yöntemi kullanılarak oluklu mukavva üreticisi 
Olmuksa’da sürdürülebilir oluklu mukavva ambalaj tasarımının hangi durumlarda 
gündeme geldiği örnek ürünler üzerinde inceleme yapılarak değerlendirilmiştir. 
Çalışma kapsamında sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tasarım ve sürdürülebilir 
ambalaj tasarımı konusundaki yazın incelenmiş; bu kavramların uygulamada nasıl 
görüldüğünün ortaya çıkarılması için Olmuksa’da belirlenen örnek olay yöntemiyle 
bir araştırma yapılmıştır. Sürdürülebilir tasarımın, toplumsal, ekonomik ve çevresel 
yönleriyle ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Oluklu mukavva ambalajın nasıl bir ambalaj 
türü olduğu, çeşitleri ve özellikleri açıklanmıştır. Südürülebilir ambalajın ne demek 
olduğu, ve yazında bu konuda yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Araştırmada 
değerlendirme birimi olarak ürünler belirlenmiş, bu ürünlerde sürdürülebilirlikle 
ilgili görülen bulgular incelenmiştir. İncelemeyi gerçekleştirmeden önce bir araştırma 
protokolü tasarlanmış ve bu protokole uyularak bilgiler derlenmiştir. Olmuksada 
farklı düzeylerde sürdürülebilirliğin nasıl anlaşıldığı bilgisi açığa çıkarılmıştır. 
Sadece ürün geliştirme bölümü değil, tasarımın yapıldığı, tasarım aktivitesinin 
yönlendirildiği ve tasarım stratejisinin uygulanması için oluşturulmasının 
gerçekleştirildiği düzeylerde derinlemesine irdelemeler yapılmıştır. Firmanın bu 
düzeylerdeki ilgili kişileriyle görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda tasarlanan 
ürünlerde sürdürülebilirlik kavramlarıyla değer yaratma örneklerine rastlanmıştır. Bu 
örnekler çoğu zaman tek bir probleme odaklanmış ve o tekil problemim  çözümü 
niteliğindedir. Ürünlerle ilgili ayrıntılı kavramsal çözümlemeler ve bu 
çözümlemelerin sunumu firmadaki eksikliklerden ve araştırmada bilgi toplamayı 
zorlaştıran etkenlerden biri olmuştur. Diğer önemli nokta da firmada gerçekleştirilen 
tasarım aktivitesinin firmanın ürettiği ürünlere etkisinin ihmal edilebilecek seviyede 
olmasıdır. 
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SUMMARY 

In this study, the corrugated cardboard manufacturing company Olmuksa is 
investigated by using the single case study method. Firstly, subjects of sustainability, 
sustainable design, and sustainable package design are searched for in the literature. 
In the first part of the thesis these concepts are explained in detail. Then, a research 
method is  determined in order to explore the application of these concepts in design 
and development practices of the company. Lastly a single case study is undertaken 
in Olmuksa. The findings of the study showed that there are examples of value 
creation with the concepts of sustainability in the designed products. 
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1. GİRİŞ 

Bu tez kapsamında sürdürülebilir oluklu mukavva ambalaj tasarımıyla ilgili bir örnek 

olay çalışması yapılmıştır. İlk bölümde sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilir 

tasarım, toplumsal yön, ekonomik yön ve çevresel yönler, oluklu mukavva ambalaj, 

sürdürülebilir ambalaj konularında yapılan çalışmalar incelenmiştir. İkinci bölümde 

örnek olay çalışması yöntemi açıklanmış, bu çalışmanın protokolüne yer verilmiştir. 

Üçüncü bölüm örnek olay çalışması yapılan Olmuksa firması hakkında genel 

bilgilendirme, genel değerlendirme, örnek olay çalışması birimlerinin 

değerlendirilmesi ve sonuç kısımlarını içermektedir. Görüşmede kullanılan belgeler, 

değerlendirme birimlerine ait bulgular ve Olmuksa’da yapılan görüşmenin yazıya 

dökülmüş hali ekler bölümündedir. 

1.1. Sürdürülebilirlik Kavramının Açıklanması 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan 2001 Martta:“Yeni yüzyıldaki en 

büyük hedefimiz ve uğraşımız soyut olarak görünen sürdürülebilir gelişme fikrini 

almak ve onu dünya insanları için güncel gerçekliğe dönüştürmektir”  demiştir. 

Diesendorf sürdürülebilirliği doğal çevreyi koruyan toplumsal eşitliği sağlayan 

toplumsal ve ekonomik gelişme türleri olarak tanımlar. Dünya Sürdürülebilir 

Gelişme Komisyonu ise sürdürülebilir gelişmeyi mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarını karşılamalarına engel olmadan karşılamak olarak tanımlamıştır (Lewis 

ve diğ., 2002)  

Sürdürülebilir gelişmeye olan ilginin kaynağı 1987 de yayınlanan Bruntland Raporu 

uyarınca mevcut insan aktivitelerinin çevreye zarar vermesi ve insanlık için ciddi 

olumsuz sonuçlara yol açacağı inancıdır (Bhamra ve diğ., 1987). Bruntland (1987) 

Raporuyla çevresel sürdürülebilir gelişme konusu gündeme gelmiş, üretimin arz 

kısmında, sürdürülebilir enerji üretimi, malzeme işleme ve elde etme, ürün üretimi 

konularında birçok gelişme ve yenilik gerçekleştirilmiştir. Ama tüketim seviyesi 



 2

artmaya devam etmiş, bu durum politika üreticilerini sürdürülebilir gerçekleşme 

üretmeye daha fazla yönlendirmiştir (Vergragt, 2001). 

Sürdürülebilir gelişme kavramı Dünya Gelişim ve Çevre Komisyonunun 1987’de 

yayınladığı “Our Common Future” (Ortak Geleceğimiz) isimli raporun 

yayınlanmasıyla halk arasında tartışılmaya başlamıştır. Bu kavram, gelecek nesillerin 

kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını engellemeyecek, şu andaki ihtiyaçları karşılayan 

gelişim olarak tanımlanmıştır (Bruntland, 1987). Raporda küresel bir katılımın 

gerekli olduğu sürdürülemez sanayi gelişimini de içeren bir dizi toplumsal ve 

çevresel engeller belirlenmiştir. Bu engelleri kaldırmak için tavsiye edilenler; sanayi 

ve sanayiyle bağlantılı işlerde verimli kaynak kullanımı, daha az kirlilik ve atık 

üretimi, yenilenemez kaynakların yerine yenilenebilir kaynakların kullanılması, insan 

sağlığı ve çevreye olan yan etkilerin azaltılmasıdır (Gertsakis ve Lewis, 2003). 

Daha sonra 1992 yılında Rio’da Birleşmiş milletler tarafından düzenlenen çevre ve 

gelişme konferansında (UNCED, The Earth Summit ) çevre ile ilgili önemli kararlar 

alınmasının ardından sürdürülebilir tüketim ve kalkınma kavramları giderek önem 

kazanmaya başlamıştır. Bu konferanstan sonra birçok ülkede çevreye duyarlı 

organizasyonlar sanayici ve devlet çevresel bilinci uyandırmaya ve çevreci tüketim 

ile çevreye karşı sorumlu ürünlere olan talebi arttırmaya yönelik çabalarını 

yoğunlaştırmışlardır. Sürdürülebilir kalkınma kavramında hedef, çevresel değerleri 

koruyarak doğal kaynakların rasyonel kullanımı, kaynak kullanımının azaltılması ve 

yaşam standardının yükseltilmesidir (Tanılmış ve Alp, 2001).  

Gelecekte sürdürülebilirlik kavramı daha da önem kazanacaktır. Elli yıl sonrasını 

düşündüğümüzde, dünya nüfusu iki katına çıkma eğilimindedir. Üretimde ve 

tüketimde dünya çapında bir sürdürülebilir seviyeye ulaşılırsa, kişi başına düşen 

çevresel yük beş katına çıkacak, toplam çevresel yükün yarıya indirilmesi için 

şimdikinden yirmi kat daha çevresel olarak sürdürülebilir bir gelişme göstermemiz 

gerekecektir. Öte yandan seksene yirmi kuralı sürdürülebilirlik için de geçerlidir yani 

gelişmiş dünya kullanılan kaynakların % 80’ini alırken toplam dünya nüfusunun 

%20’sini oluşturmaktadırlar (Otto, 2005) 

Türkiye'den örnek vermek gerekirse Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Devletin 

araştırması kapsamına alınmıştır çünkü oradaki endüstriyel aktivite sonucu hayat 

olumsuz etkilenmiş, kanserden ölüm oranları Türkiye’nin üç katına çıkmış ve 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuyla ilgili komisyon kurmuştur (Gürbüz, 

2006) 

1.2. Sürdürülebilir Tasarım 

Sürdürülebilir tasarım en iyi toplumsal ekonomik ve çevresel performansta veya en 

az toplumsal çevresel ve ekonomik maliyette olan tasarımdır. Sürdürülebilir tasarım, 

tasarımın çevreyi tehlikeye atmadan şimdi ve gelecekteki insan ihtiyaçlarının 

karşılanması için stratejik olarak kullanılmasıdır. Ürünlerin işlemlerin hizmetlerin ve 

sistemlerin tasarımı veya yeniden tasarımıdır. Toplumun, çevrenin ve ekonominin 

talepleri arasındaki dengesizliklerle ilgilenir çözmeye çalışır şimdi ve gelecekte bu 

üç alandaki etkilerin toplu olarak düşünülmesini içerir (Otto, 2005). 

Victor Papanek tasarımcıların ürünün estetiğine çok fazla odaklandıklarını ve ürünün 

tüm işlevlerini göz ardı ettiklerini söylemiştir. Göz ardı edilen bu işlevler, bütün ürün 

işlevi, tamir edilebilirlik, satın alınabilirlik, ürünün çevresel ve toplumsal 

sonuçlarıdır. Bazı yazarlar tasarımın toplumsal etkisiyle ilgilenmişlerdir, Whiteley ve 

diğ. çevresel etkisiyle ilgilendiler Mackenzie, Gertsakis, Lewis toplumsal ve çevresel 

ölçütleri birleştirme çabasıyla Datschefski sürdürülebilir ürün geliştirme için beş 

tasarım gerekliliği getirdi bunlar; Döngüsellik, Güneş, Güvenli, Verimli ve 

Toplumsaldır (Lewis ve diğ., 2002). 

Tischner ve Charter sürdürülebilir tasarımın, eko tasarımdan veya çevre için 

tasarımdan daha fazlası demek olduğunu açıklamışlardır, çevre için tasarım ve eko 

tasarım ürün tasarımına çevresel düşünceyi bütünleştirmek amacındadır, ama 

sürdürülebilir tasarım ekonomik ve çevresel düşüncelerle birlikte toplumsal ve etik 

unsurları da ürünün hayat döngüsüyle bütünleştirir. Üçlü dip çizgisi (tripple bottom 

line) olarak adlandırılan bu kavram çerçevesinde RMIT'de bir takım araçlar 

geliştirilmiştir. Tbl yani üçlü dip çizgisi ilk olarak Elkington (1998) tarafından 

açıklandı, onun önerisi firmaların bu üçlü dip çizgisine göre ekonomik başarı 

toplumsal adalet ve çevresel kaliteye yönelik yönetimde ve raporlamada 

bulunmalarıdır (Lewis ve diğ., 2002). 

Sürdürülebilir tasarım konu olarak son on yılda endüstride toplumsal ve çevresel 

konulara olan farkındalığın artmasıyla gelişmiştir. Yakın zamana kadar çevresel 

problemlere verilen tepki kirliliğin ve oluşan atığın üretimden sonra azaltılmasına 
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yöneliktir. Daha sonra dikkatler bu “end of pipe”, boru sonu, yaklaşımlar yerine 

“cleaner manufactruring”, daha az atık ve hava kirliliğiyle sonuçlanan daha temiz 

üretime bırakmıştır. Birçok gelişmiş firma gelecek pazarları, müşteri beklentilerini ve 

yönetsel değişimleri şekillendirmek adına proaktif yaklaşımlarda bulunmaktadırlar. 

Bu firmalar sürdürülebilir gelişmeyi tehditten ziyade fırsat olarak görüyorlar 

“engellemek tedavi etekten daha iyidir” kuralını fark etmiş durumdadırlar (Bhamra, 

2004) 

Sürdürülebilir tasarım kavram ve pratiği tasarım dünyasının artan toplumsal ve 

çevresel baskılara olan tepkileridir. Bu alandaki terminolojide, çevreye duyarlı 

tasarım, çevre için tasarım, yaşam çevrimi tasarımı, eko yeniden tasarım, eko 

tasarım, gibi ilgili kavramları vardır. Dewberry ve Goggin (1996) bu konuda üç 

farklı yaklaşım önerirler, çevreci tasarım, eko tasarım ve sürdürülebilir tasarım; 

Çevreci tasarım: Yeni bir malzeme kullanımı gibi tek bir şeye odaklanır, örneğin 

geri kazanılabilir veya kazanılmış plastik kullanımı ya da enerji tüketiminin 

düşünülmesi. 

Eko tasarım: Yaşam çevrimi yaklaşımını getirir, ürünün yaşam çevrimi boyunca en 

büyük etkisinin olduğu kısımları keşfeder ve bu kısımlarla uğraşır. 

Sürdürülebilir tasarım: Daha geniş bütünsel bir yaklaşımı benimser, İhtiyaçların 

sorgulanması ve belirlenmesi, etik ve eşitlikle ilgilenmek, hizmetler ve leasing vb… 

Sürdürülebilir tasarımı açıklamak için bazı modeller kullanılmıştır, Brezet’in (1997) 

önerdiği model dört aşamadan oluşur.  

Ürün Geliştirme (1. Düzey) : Var olan ürünün hava kirliliği çevresel etkiler 

düşünülerek iyileştirilmesi, ürünlerin çevreye uyumlu hale getirilmesi aşamasıdır. 

Ürünün Yeniden Tasarlanması (2. Düzey) : Ürün kavramı aynı kalır ama ürünün 

parçaları geliştirilir veya yerine yenileri getirilir. Tipik amaçlar boş parçaların 

yeniden kullanımını sağlamak ürünün yaşam çevrimi boyunca ham madde enerji 

kullanımı azaltmak olabilir. 

İşlev yeniliği (3.Düzey) : İşlevin yerine getirilme şekli değiştirilir. Mesela kâğıt 

temelli haberleşmeden e-posta kullanımına geçiş, özel araç kullanımından kiralık 

araç kullanımına geçiş vb… 
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Sistem yeniliği(4.Düzey): İlgili yapının değişmesini öneren yeni ürün ve 

hizmetlerdir. Tarımda endüstri temelli gıda üretiminin değiştirilmesi veya 

organizasyonda değişim, taşıma ve işçilik temelli bilgi teknolojisi. 

Bu modele göre 1.düzeyden 4. düzeye geçmek için zaman gereklidir, 

sürdürülebilirlik alanında daha büyük gelişme göstermek için daha üst düzeylerde 

değişim şarttır. Daha üst düzeyde değişim için ayrıntılı sürdürülebilir çözümlerin 10–

20 yıllık aralarla gerçekleşeceği belirtilmiştir (Bhamra ve diğ., 2001; Bhamra, 2004).  

 

 

Şekil 1.1.1: Dört aşamalı sürdürülebilir tasarım modeli 

1.3.Sürdürülebilir Tasarımla İlgili Temel Kavramlar 

Aşağıda sürdürülebilir tasarımla ilgili temel kavramlar tanımlanmıştır(Otto, 2005); 

Kapalı devre: Bu bir üretim sisteminde görülebilir, yeniden kullanımı veya geri 

kazanımı sağlamak, büyük bir sistemde ürünlerin yeniden kullanımını, yeniden 

üretimini veya geri kazanımın sağlamaktır. 

Firma toplumsal sorumluluğu: İş hayatı için gelişen bir işlev, iş hayatının kendisini 

toplumdan ayrı tutamayacağı inancına dayanır, bu kavram, çevresel sorumluluğu, 

işçi koşullarını ve genel etik davranışları kapsamaktadır. 

1.Düzey 
Ürün 
Geliştirme 

2.Düzey 
Ürünün 
Yeniden  
Tasarlaması

3.Düzey
İşlev 
Yeniliği 

4.Düzey 
Sistem 
Yeniliği 

Zaman (yıllar)

Eko-verimlilik 
Gelişimi 
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Malzemeden arındırma: Ürünü daha hafif veya daha küçük hale getirmek anlamına 

gelebilir, ebatlarının küçültülmesi veya çok fonksiyonlu olması birim performansa 

düşen malzeme miktarını azaltır bu aynı zamanda ürünlerden hizmetlere geçiş 

anlamına gelebilir. 

Çevre için tasarım: Enerjiyi verimli kullanarak, ürünü kolay geri kazanılacak hale 

getirerek, yeniden üretilebilir veya tamir edilebilir yaparak, daha az zehirli, 

yenilenebilir veya geri kazanılabilir malzeme kullanarak nesnelerin çevreye olan 

etkilerini azaltmak için yapılan tasarıma verilen addır. Eko tasarım veya çevreci 

tasarım olarak da adlandırılır, bu aynı zamanda ürünlere olan ihtiyacı azaltacak bir 

hizmetin tasarlanması da olabilir. 

Sürdürülebilirlik için tasarım: Sürdürülebilir tasarım olarak da bilinir, çevre için 

tasarımla aynı anlamda da kullanılmasın rağmen sürdürülebilirlik için tasarım daha 

kapsamlı daha bir şemsiye terimdir, bütün çevresel, ekonomik, toplumsal öğelerin 

düşünülmesini içerir. 

Eko verimlilik: İş hayatındaki kaynak verimliliğiyle çevresel sorumluluğu 

birleştiren bir terimdir. 

Ekolojik ayak izi: Verilen nüfusun tüketimine hizmet vermek için gerekli toprak 

miktarıdır ( küresel ortalama üretkenliğe göre). 

Ekolojik sırt çantası: Ürünün gizli tarihidir, bir dizüstü bilgisayar derli toplu ve 

zarif görünebilir, ama bu ürüne ulaşmak için gereken malzeme ve enerji son ürünün 

kullandığından yüzlerce ve binlerce kat daha fazla olabilir. 

Kırık testi: Olaydan sonraki çözümlerdir. Eğer tasarımınız sürdürülebilir olarak 

düşünülmemişse bir takım sorunlara yol açacaktır ve bu sorunların çözülmesi 

gerekecektir, sürdürülebilir tasarımın ilk düşüncesi bu sorunların çözümüdür, amaç 

ilk etapta sorunlar oluşmadan veya oluşmamasını sağlayacak şekilde tasarımdır. 

4, 10 veya 20 kat: Sürdürülebilir olmak için kaynak kullanımının 4,10 veya 20 kat 

iyileştirilmesi fikridir. Mesela 10 kat iyileştirme %90 daha verimli olma anlamına 

gelir veya aynı sonuca %10 kaynak kullanarak ulaşmak anlamına gelir. 

Yaşam çevrimi tasarımı: Bütün yaşam çevrimine bakmak “ beşikten mezara” ya da 

“beşikten beşiğe” birçok araçla ilgili olarak tekniklerin ürünün veya malzemenin 

yaşam çevrimindeki etkileri çözümlemektir. 
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Kirliliği engellemek: Kirliliğin sistem dışında çözümüdür, kirliliği temizlemek 

yerine sistem dışına itmek konusunda yapılan çözümlerdir, örneğin 3M firması 

“kirliliği engelleyen öder programıyla” büyük kazançlar elde etmiştir. 

Ürün hizmet sistemi: Aynı veya daha iyi işlevselliği sağlayacak ama enerji ve 

malzeme gerekliliğini azaltacak ürün veya hizmet sistemleri tasarlama konusunda 

yollar bulmaktır.  

Ürün geri alımı: Yaşam çevrimi düşüncesi ve sürdürülebilirlik gereği Avrupa 

birliğinin ve bir takım yasaların oluşturduğu üreticiyi ürünü fabrikadan çıktıktan 

sonra da (tüketici ürünü attıktan sonra) sorumlu tutan yaklaşımdır.  

Geri tepme etkisi: Bazen mikro seviyede gerçekleşen büyük verimlilikler makro 

düzeyde daha az verimliliğe yol açabilir. Mesela araçlar daha az yakıt yakar hale 

getirilirse daha çok tüketici tarafından tercih edilebilir ve sonuçta petrol kullanımında 

artış görülebilir. 

Geri kazanım: Geri dönüşümlü malzeme kullanımı veya geri kazanıma uygun 

malzemeler kullanarak tasarım yapmaktır. Öyle şeyler tasarlanır ki sonunda geri 

kazanılabilsin. Prensipte geri kazanılabilen fakat altyapı eksikliğinden geri 

kazanılamayan malzemeler de olabilir. 

Yeniden üretim: Xerox firmasında kullanılmayan bütün ürünler geri toplanır geri 

kullanılabilecek parçalar kullanılır kullanılamayacak durumda olanlar geri kazanılır, 

yeni bir Xerox makinesi eski makinelerden parçalar veya malzemeler içerir. Firma 

bu yöntemle milyon dolarlık tasarruf sağlamıştır. 

Kaynak verimliliği: %100 kaynak verimliliği sıfır atık anlamına gelir bu duruma 

ulaşmak için kaynak verimliliğinin birim enerji ve malzeme açısından daha 

performanslı olmasını gerektirir. 

Oyuncak ayı faktörü: Atılan ürünlerin büyük kısmı hala işlevini görmektedir 

dolayısıyla dayanıklı olarak ürün üretmek yeterli değil, insanların yanında taşımak 

isteyeceği ürünleri yapmak gerekir, kullanıcısı ve ürün arasındaki duygusal bağ 

düşünülmelidir. Mesela bazı arabalar eski ve tarih olmuş görünürken bazıları klasik 

olarak adlandırılmaktadır.  

Sıfır atık: Kendini açıklayan bir kavramdır, atık miktarının olmaması anlamına gelir. 
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Atık yönetimi hiyerarşisi atık önlenmesini atığın geri kazanımından ve atığın 

uzaklaştırılmasından daha öncelikli olarak değerlendirir. Bu kavram “azalt, yeniden 

kullan, geri kazan” olarak eğitim programlarında sloganlaştırılmıştır (Gertsakis ve 

Lewis, 2003). 

Sürdürülebilir toplum; nesiller boyu süren, yeterince ileri görüşlü, fiziksel ve 

toplumsal destek sistemlerine zarar vermeyecek derecede esnek ve bilgili olarak 

tanımlanmıştır (Meadows ve diğ., 1992). Yazarlar toplumsal sürdürülebilirliğin 

yaşam standartlarının herkes için yeterli ve güvenli olmasını gerektirdiğinden 

bahsederler. Fiziksel olarak sürdürülebilmesi için toplumun malzeme ve enerji 

çıktısının ekonomist Herman Daly’nin üç koşulunu karşılaması gerekmektedir, 

bunlar sırayla; yenilenebilir kaynak kullanım oranının kaynak oluşumu oranını 

aşmaması, yenilenemez kaynak kullanım oranının sürdürülebilir yenilenebilir 

alternatifleri geliştirilmesi oranını aşmaması ve oluşturulan kirliliğin çevrenin bunları 

sindirme kapasitesini aşmamasıdır (Meadows ve diğ., 1992). 

Bazı yazarlar geçtiğimiz yıllarda şu gerçeği vurguladılar, gerçek sürdürülebilirlik 

kaynak kullanım verimliliğinde kesin artışlar gerektirir (eko verimlilik). Von 

Weizsacker, Lovins ve Lovins (1997) dört kat azalmanın hem gerekli hem de mevcut 

teknolojiyle mümkün olduğunu vurgularlar. Hollanda hükümetinin sürdürülebilir 

teknoloji gelişimi programı en az yirmi kat eko verimliliğe ihtiyaç olduğunu tahmin 

etmiştir. Buna ulaşmanın gelecek öngörüsü olan araştırma geliştirme birimleriyle 

mümkün olduğu vurgulanmıştır (Volenbroek, 2002). 

Hall (2002) yeniliğin sunumunun hiçbir zaman basit olmadığını, “sürdürülebilir 

gelişim yeniliğinin” daha da karmaşık olduğunu çünkü geniş katılımcı kitlesinin 

direnciyle karşılaşacağını söylemiştir. Bu durum sadece teknolojik ve çevresel 

düşüncelerin değil toplumsal değişim dinamiklerinin de gözden geçirilmesini 

gerektirir. 

Elkington (1998) “üçlü dip çizgisi” terimini kullanmıştır. Yazar iş dünyasının üçlü 

dip çizgisinin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini öne sürer (ekonomik başarı, 

çevresel kalite ve toplumsal adalet). Üçlü dip çizgisi sürdürülebilirliği prensibi 

hükümetler ve kuruluşlar tarafından uygulanmaktadır. Mesela Victorian Hükümeti 

çevre koruma hareketi için bir dizi ilkeler getirmiştir (Gua, 2000). Bu ilkeler 

toplumun durumunun geliştirilmesi ve gelecek nesillerin yararı amacıyla karar alma 
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aşamasında çevresel uygulamaların ekonomik, toplumsal ve çevresel düşüncelerle 

etkili olarak bütünleşmiş olmasını içermektedir. 

Sürdürülebilirlikle ilgili en temel yargılardan biri, mevcut üretim ve tüketimimizin 

sürdürülemez olduğu gerçeğidir. Tibbs (1999) “sürdürülemezlik krizi”ni tarif etmiş 

ve mevcut sürdürülemezlik koşullarının gelecek sürdürülebilirlik koşullarıyla yer 

değiştirmesi için bir geçiş sürecine ihtiyaç olduğunu anlatmıştır. 

Hawken ve diğ. (1999) dünyanın doğal sermayesinin ürün (ahşap, petrol) ve 

hizmetler (su depolama, temiz hava) olarak alarm veren bir oranda azaldığını 

anlatmışlardır. İnsanlığın 3,8 milyar yıllık bir doğal birikimi miras aldığı 

belirtilmiştir. Mevcut kullanım ve indirgeme oranlarında yüzyılın sonunda geriye bu 

birikimden çok az kalacağı açıklanmıştır. Sürdürülebilirlik konusu yalnız bir estetik 

veya ahlaki bir konu değildir aynı zamanda bütün insanlık için en büyük ilgi kaynağı 

olmalıdır. Çevrenin durumundaki bozulmanın engellenmesi yönündeki baskılara 

rağmen doğal sermaye birikimi hızla azalmıştır(Hawken ve diğ., 1999). 

Meadows ve diğ. (1992) bu görüşü destekler, insanlığın birçok önemli kaynağı 

tüketmesinin ve kirlilik üretmesinin fiziksel olarak sürdürülebilirlik oranını geçtiği, 

enerji ve malzeme kullanımındaki verimliliği şiddetli olarak arttırmamızın gerekliliği 

anlatılmıştır. Meadows ve diğ. (1992) geri kazanımı sürdürülebilirliğe ulaşmak için 

çok önemli bir araç olara görür; 

Kullanımdan sonra malzemeleri ayırmak ve geri kazanmak sürdürülebilirliğe 

doğru bir adımdır. Bu, malzemeleri ekonomide doğada hareket ettikleri gibi 

döngüsel olarak hareket ettirmekle başlar. Doğada bir işlemdeki atık diğer 

işlem için girdi hammaddedir. Eko sistemlerin her bölümü, özellikle toprakta 

doğanın atıklarını alır onları kullanılabilir parçalara ayırır ve onu yaşayan 

varlıklara tekrar yollar. Modern insanlık ekonomisi de sonunda geri kazanım 

sektörü oluşturuyor. (82-83)  

Natural Capitalism kitabının yazarları geleneksel ekonomik değerler kadar insana ve 

doğal sermayeye değer veren yeni bir sanayi sistemine götüren yeni bir sanayi 

devrimine ihtiyacımız olduğunu iddia etmişlerdir. Bu Devrimde; köklü kaynak 

verimliliği, biomimik, atığın kapalı devrelerle azaltılması ve zehirliliğin azaltılması, 

hizmet ve akış ekonomisi, ürüne dayalı ekonomiden hizmete dayalı ekonomiye geçiş, 
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doğal birikime yatırım, çevresel yıkımdan doğal sermayenin yeniden yapılanmasına 

ve sürdürülmesine dönmek gibi kavramlar yer almalıdır (Hawken, 1999). 

Avrupa komisyonu, çevre direktörlüğü aracılığıyla sürdürülebilir gelişmenin önemini 

ve bunun Avrupa'ya olan etkilerini ve geleceğini anlatmıştır. Avrupa komisyonunun 

sürdürülebilirlik hakkındaki görüşleri Brundtland tanımlamasıyla uyumluluk 

göstermiş, odaklanılan nokta sürdürülebilirliğin operasyonel gerçekliğe 

dönüştürülmesi, sürdürülebilir gelişmenin bütün politika üreticilerinin emirlerinin 

merkezine yerleştirilmesi olmuştur. Sistemli, şeffaf, farklı seçeneklerin etkilerinin ve 

maliyetlerinin yeniden gözden geçirilmesine dayanan daha iyi politika bütünleşmesi 

çok önemlidir, politikalar birbirlerini güçlendirir,  fedalar bilgilendirilmiş karalarla 

yapılır ve çevresel ve toplumsal hedefler en az ekonomik maliyetle gerçekleşir, açık 

olmak farklı ilgi sahibi olan katılımcılar arasında çözümler ve uygulamalardaki geniş 

oybirliği yolunu sağlamlaştıran daha iyi diyalogun gerçekleşmesini sağlar.(European 

Commission, 2001)  

Avrupa komisyonu makalesindeki diğer önemli konu da üretim ve tüketimin 

sürdürülebilir gelişme yönünde bağdaştırılmasıdır. Makale daha çok tüketici 

eğitimiyle ilgilenen, akıllı teknolojilerin tam olarak sömürüsü için gerekli kültürel 

değişikliklerle ilgilenen girişimlerin arkasında yükselen momentten bahsetmiştir 

(European Commission, 2001). 

Mevcut kaynak kullanım ve kirlilik oranları sürdürülemezdir çünkü bu oranlar 

kaynakların yeniden oluşturulması ve atığın dünyanın doğal sistemleriyle 

sindirilmesi oranını çok geçmektedir. Toplum doğal sermaye stoklarını sürdürülemez 

oranda tüketmektedir (Gertsakis ve Lewis, 2003). 

Sürdürülebilirlik üretim ve tüketim sistemlerinde kesin değişimlere ulaşmak için 

köklü ve yeni düşünme yolları gerektirir. Ani değişimlerden ziyade adım adım 

değişiklik gerektiren farklı çevresel etkiler arasında daha karmaşık bir anlayışı içerir. 

Sürdürülebilirlik toplumsal konulara da işaret etmelidir mesela iş hayatı ve 

hükümetler için eşitlik adalet ve ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliliği içeren yeni 

üçlü dip çizgisi. Sürdürülebilirlik için temel stratejiler eko verimlilikteki köklü 

gelişmeler, malzeme ve atık döngülerinin kapalı hale getirilmesi (ve atığın 

azaltılması) ve malzemeden arındırma gibi ürünlerden hizmetlere yönelim olmalıdır 

(Gertsakis ve Lewis, 2003). 
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1.4. Toplumsal Yön 

Firma toplumsal sorumluluğu (FTS) firmanın topluma olan sorumluluklarını, etik 

davranışlarını, paydaşları ve hissedarlarına olan sorumluluğunu içerir. FTS daha 

fazla parasal şeffaflık ve etik yatırımı destekler, aynı zamanda ortaklıklar inşa 

etmeyi, teknoloji üzerinde işbirliği yapmayı, bütünleşik yaklaşımlar geliştirmeyi 

içeren geleneksel yönetim uygulamalarını onaylar. (Moir, 2001; Watts ve Holme, 

2001; Bruntland, 1987). 

Küresel pazarlarda iş uygulamalarının standartlaştırılmasına vurgu yapılmıştır. 

(Johnston, 2001). FTS ve iş mükemmelliği modeli gibi toplumsal sorumlu yatırım 

(TSY) da yönetim yaklaşımlarına eklenmiştir, firmalar kendi performanslarını “üçlü 

dip çizgisi” uyarınca insanlar, kar ve gezegenimiz yönleriyle değerlendirmeye 

zorlanmışlardır (Hardjono ve Marrewijk, 2001). FTS terimi İngiltere Tasarım 

Konseyi tarafından isimlendirilmiştir (www.designcouncil.org.uk) sitesinde konuyla 

ilgili bilgi verilmiştir. Bununla birlikte Garfunkel (2003) tasarımı sadece iletişim ve 

raporlama aktivitelerini destekleyici bir araç olarak görür bu da iç firma yönetimi 

odaklı FTS görüşüdür.  

Aslında FTS yazını işin iç yapılanması, yönetim biçimi, raporlama yöntemleri ve 

yatırım gibi kurumsal yönetim konularına odaklanmış durumdadır. Eleştirmenler 

FTS'yi bir göz boyama hareketi olarak değerlendirmişlerdir. (Hardjono ve 

Marrewijk, 2001). Ne yazık ki FTS’ye olan bu yönde bir yönetim yaklaşımı iş 

dünyasının toplumu yarattığı ürünler, çevreler, hizmetler ve sistemlerdeki tasarım 

katkılarıyla şekillendirmesi gerçeğini yok saymıştır. 

Tasarımın toplumsal sorumlulukla ilgili uzun bir geçmişinin olmasından dolayı 

tasarım odaklı yaklaşımın FTS de ihmal edilmesi şaşırtıcıdır (Whiteley, 1993). 

Tasarımın toplumsal, çevresel, ekonomik ve politik konulara yönelmesi “toplumsal 

sorumlu tasarım”(TST) olarak isimlendirilebilir. 

TST katkıları ekonomik düşüncelerin ötesinde ahlaki, duygusal ve insani değerlere 

hem toplum olarak hem de birey olarak odaklanır (Davey ve diğ., 2002). Üç 

üniversiteden çok disiplinli ekipler bu konuda çalışmalar yapıyorlar, bu üniversiteler; 

University of Salford, The Robert Gordon University ve  Sheffield Hallam University.  
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Whiteley (1993)’ün çalışmasında kurumsal toplumsal sorumluluğun (Hardjono ve 

Marrewijk, 2001; Watts ve Holme, 2001) ve toplumsal sorumlu tasarımın (Attfield, 

1999; Findeli, 2001; Klein, 2000; Margolin ve Margolin, 2002; Moir, 2001; 

Myerson, 1993; Manzini ve Vezzoli, 2003; Relph-Knight, 2001; Sherwin ve diğ., 

1998; Shiers, 2000; Walker, 2000).  Geleceği hakkındaki tartışmalara katkıda 

bulunulmuştur. Ayrıca zararlı ürünler üreten üreticilerin ne kadar toplumsal sorumlu 

sayılabileceği tartışmasını da yeniden açılmıştır (Wootton ve diğ., 2004). 

1.4.1. Toplumsal Sorumlu Tasarım 

Tasarım toplumsal ve çevresel konulara adanmış bir tarihe sahiptir. Bunun örnekleri; 

19. yüzyılın zanaatkârların çalışma koşullarını geliştirmeye çalışan tasarım 

hareketleri, tüketim toplumunu eleştiren tasarımcılar 1970’ler 80’lerde gerçek dünya 

konularına alternatif çözümler önerilmesi, 1980’ler ve 90’larda ortaya çıkan Pazar 

güdümlü yaklaşımlar (Whiteley, 1993), ve UK home ofis ve Design Council and 

Department of Trade and Industry (Davey ve diğ., 2002; 2003) tarafından 

desteklenen “suça karşı tasarım” gibi yeni yaklaşımlardır. Bu farklı yaklaşımlar 

tasarım hareketi tarafından etkilenen konuları göstermektedir. 

1960’larda toplumsal nedenlerle Amerika’da başlayan ve petrol kriziyle artış 

gösteren çevreci hareket yüksek seviyedeki kirlik ve dünya kaynaklarının potansiyel 

tükenişi gibi çevresel yıkım konularına dikkat çekti. 1980’li yıllarda tasarımcılar 

kendi hareketlerinin, yaşam kalitesi ve toplumun geleceği gibi daha geniş etkilerini 

düşünmeye zorlandılar. Tüketicilerin ve iş dünyasının çevreci konulara olan 

ilgilerindeki artış “çevreci tasarım” ve “eko tasarım”ın bilincinin yükselmesine neden 

oldu. (Whiteley, 1993). 

 “Çevreci tasarım” genelde geri kazanım, enerji verimliliği veya dayanıklılık için 

tasarım gibi çevresel konulardan tek biriyle ilgilenirken “eko tasarım” yaşam çevrimi 

yaklaşımını getirmiştir. Ürünün hammadde çıkarımından atık oluşumuna kadar geçen 

süreçteki çevresel etki düşünülmüştür. (Dewberry, 2000; Dewberry ve Goggin, 1996; 

Maxwell ve Vorst, 2003).  
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Sherwin ve Bhamra (2000) “Eko tasarım” artık bütün çevresel tasarım hareketlerini 

içerecek olgunluğa eriştiğini belirmişlerdir. 

Eko-tasarım projeleriyle çevre dostu ambalajlar geliştirilmiştir, tekstil alanında yeni 

tasarımlar yapılmış, üretim işlemlerini değiştirilmiş ve Avusturya Tasarım 

Enstitüsünün düzenlediği bir yarışmada “geleceğin mutfağı” eko-tasarım 

düşüncesine göre tasarlanmıştır (Sherwin ve diğ.,1998; Sherwin ve Bhamra, 2000). 

Sürdürülebilirlik ajandasını desteklemek için mimarlar gün ışığından en fazla 

yararlanan “çevreci yapılar” geliştirmiş, havalandırma kalitesini arttırmış, su geri 

kazanımını desteklemiş var olan yapıları yeniden kullanmışlardır (Shiers, 2000). 

Ayrıca sera etkisi oluşturan gazların ortaya çıkmasını azaltmış, yenilenebilir enerji 

kaynaklarını kullanmış ve alternatif teknolojiler sunmuşlardır (Manzini ve Vezzoli, 

2003). Kentsel tasarımcılar çevresel etkiyi azaltmak ve çevreyi insancıl hale getirmek 

için ağaçlandırılmış mekânlar oluşturmuşlardır (Gregory, 2003). 

Tasarım uluslararası ve ülkesel düzeyde finans, üretim ve ticari mallarla ilgili 

konularla da ilgilenmiştir.“Design for the real world,” isimli kitabında Papanek 

(1985) yaşam mücadelesi veren insanlar için basit araçların üretildiği “üçüncü dünya 

ülkeleri” için tasarım fikrini sunmuştur. Sorumlu tasarım örnekleri gelişen dünya 

ülkelerinin kullanımına sunulmuş, jeodezik kubbeler, doğal afet evleri, insan gücüyle 

çalışan araçlar geliştirilmiştir. 

Schumaher “küçük güzeldir” anlayışlı çalışması, “uygun teknolojiler”i gelişen dünya 

için sunar.“Uygun teknolojiler”le düşük maliyetlere ulaşmak, yerel işçilik ve 

malzemeleri kullanarak iş geliştirmek ve yerel halkın ihtiyaçlarına uygun olmak 

hedeflenmiştir. Tüketicilerin küresel konularla ilgili ürünlere yönelmesini sağlayan 

toplumsal sorumlu yatırım gibi yeni yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır (Whiteley, 

1993). 

Toplumsal sorumlu yatırım ahlaki değerlerini inanç sistemlerini zedelemeden 

insanların yatırım yapması için bir yoldur. Ahlaki yatırımcılara silah ticareti yapan,  

tütün üreten, hayvanlar üzerinde test yapan, zararlı aktivitelerde bulunan,  firmalar 

hariç tutulup kendi özel inançlarına uygun yatırım seçenekleri sunulmaktadır. 

Toplumsal yatırımcılar, adil ticareti özendirmek gibi daha iyi toplum oluşumunu 

özendiren aktivitelere yatırım yapmaktadırlar. 
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Papanek (1985; 1995) engelli insanlar için, daha yaşlı insanlar için hastaneler ve tıbbi 

cihazlar tasarımlarını anlatmıştır (Whitelely, 1993). Bu konular şu anda evrensel 

tasarım adı altında çalışılmaktadır. Amerika’da evrensel tasarım İngiltere’de 

katılımcı tasarım olarak bilinen tasarım düşüncesi, adaptasyona odaklanmış bütün 

insanlar için kullanılabilen ürünler ve çevreler yaratmayı hedeflemektedirler. Royal 

college of Art’daki Helen Hamyln Araştırma Merkezi lider sanayicilerin ve İngiltere 

Tasarım Konseyinin desteğini almaktadır.  

 ‘Design for the Real World’ kitabında Papanek (1985) tasarım mesleğine ve onun 

tüketim toplumunu oluşturmadaki rolüne saldırır. 

“ Endüstri ürünleri tasarımı mesleğinden daha zararlı meslekler de vardır ama 

sadece birkaç tane… Bugün endüstri ürünleri tasarımı toplu cinayetleri seri 

üretime sokmuştur” (ix) 

Papanek’e göre tasarımcılar kapitalizmin hizmetçileriydi, tasarımcılar kar için 

tasarıma zorlanıyordu ve yeteneklerini toplumsal problemler için kullanmıyorlardı. 

Papanek problem çözücü ve tüketici karşıtı bir yaklaşımı savunuyordu. 

Margolin ve Margolin (2002) ürün tasarımının insan ihtiyaçlarının karşılanmasında 

ve fiziksel ve toplumsal çevrenin gelişmesinde nasıl kullanıldığını gösteren tasarımın 

“toplumsal model”ini sunmuştur. Bu durum tasarımcıların satılan ürünlerle ilişkisini 

kesmesi anlamına gelmez “toplumsal model” ve “pazar modeli” basitçe sürekliliğin 

iki kutbudur. Margolin ve Margolin (2002) tasarımcıları diğerlerine göre kötülemez, 

ama onların sağlık eğitim suç önleme ve toplumsal işlerde yandaş bulabileceklerini 

hatırlatır.  

1.4.2. Toplumsal Sorumlu Tasarım İçin Yeni Model 

Yeni bir toplumsal sorumlu tasarım modeli The Design Policy Partnerhip 

araştırmacıları tarafından geliştirilmiştir. 

Sürdürülebilirlik, toplumsal sorumlu karar alma, sağlık, finansal dışlama, gelişen 

dünya konuları, çevresel kalite, cinsiyet eşitliği, ekonomik gereklilikler ve toplumsal 

katılım gibi, toplumsal sorumluluk konularına değinen işbirlikçi projelerin gelişimi 

toplumsal sorumluluk düşünce ve hareketlerine öngörü kazandırmıştır. 
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Yazarlar toplumsal sorumlu tasarım ve kurumsal toplumsal sorumluluk hakkında 

ayrıntılı bir yazın taramasından sonra yeni toplumsal sorumlu tasarım modelini 

sunmuşlardır(Wootton ve diğ, 2004). 

 

Şekil 1.4.2.1: Toplumsal sorumlu tasarım modeli 

 

Bu modelin tanımladığı temel kavramlar aşağıda açıklanmıştır: 

Hükümet-Tasarım ülkesel bölgesel ve yerel hükümetleri daha sorumlu ve temsili 

hale getirir. Bu durum, verimliliğin arttırılmasını, daha fazla insanın oy vermesini 

sağlamayı veya temsil edilmeyen grupların katılımını sağlamayı içerir. 

Ekonomik politika-Tasarım sürdürülebilirliği ve sorumluluğu özendirerek ülkesel 

bölgesel ve yerel ekonomik politikaya katkı sağlar. 

suç

hükümet 

ekonomi 
politikası 

adil 
ticaret 

çevre

toplumsal 
katılım 

sağlık 

eğitim 

suç olayının  
ve suç  
korkusunun  
azaltılması daha verimli, 

duyarlı ve 
temsilci 

Duyarlı ve  
sürdürülebilir 

işçi haklarına 
destek zayıf 
ekonomilerin 
   sömürüsünün 
      azaltılması  
 

kaynak 
kalitesinin ve 
dağıtımının  
geliştirilmesi 

Hizmet  
sunumunun  
ve hasta  
Deneyiminin 
geliştirilmesi 

Toplumsal  
dışalamanın 
ve ayırımın  
azaltılması 

kirliliğin  
çevresel  
etkinin 
azaltılması  
çevreci              
teknolojilerin  
   kullanımı 
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Adil ticaret-Tasarım finansla, yatırımla, üretimle ve ticaretle ilgili katkılarıyla işçi 

haklarını destekler zayıf ekonomilerin olumsuz etkilenmesini azaltır. Tedarikçi seçim 

ölçütleri kurmak veya tedarik zincirinde ortaklık kurmak bu kategoride 

incelenmelidir. 

Ekoloji-Tasarım kirliliğin azalmasına yardımcı olur, çevresel etkiyi en aza indirir ve 

çevreci teknolojileri kullanır. Böylece hava ve su kalitesini iyileştiren çevreci yapılar 

geliştirmek, bina yeniden kullanımını özendirmek, geri kazanımı sunmak veya çevre 

dostu ambalajı yaratmak gerçekleşecektir. 

Toplumsal katılım-Tasarım, cinsiyet, etnik köken, yaş, sınıf, eğitim gibi varlık 

temellerinde ayrımcılılığı, azaltır ve insanların özel ihtiyaçlarını anlayarak toplumsal 

dışlanmalara engel olur. Mesela farklı aile boyutları ve dinler için azınlık evleri 

geliştirilebilir. Oxo “iyi tutuş” serisi gibi daha yaşlı insanlar için daha kolay 

kullanılabilecek ürünler üretilmiştir. 

Sağlık-Sağlık için tasarım, daha iyi hizmet vermeyi, hasta bakımını ve toplumda 

insanların sağlığını iyileştiren yöntemleri geliştirir.  

Eğitim-Tasarım, eğitimin verilmesinin kalitesini ve verimliliğini geliştirebilir. Bu 

mimar ve iç mimarların daha iyi öğrenmeyi sağlayacak okullar tasarlamasıyla ve 

tasarım mesleğinin okul projelerine destek sağlamasıyla olabilir. 

Suç- Tasarım suç olaylarını azaltmak için kullanılabilir, suç korkusunu engelleyebilir 

ve suçun etkisini azaltabilir. 

Bu konular daha geniş çerçevede, ülkesel, bölgesel ve yerel düzeylerde; hükümetler, 

sağlık ve eğitim kurumları, iş ve ticaret dünyası, hayır kuruluşları, baskı grupları gibi 

oluşumlarla ilgilidir. 

Toplumsal sorumlu tasarımın seviye ve bölgesi organizasyonun bu konuyu ele 

alışına, doğasına ve amaçlarına göre değişecektir. Bu ele alışın zamanla değişeceği 

açıktır küreselleşmeyle ve Avrupa Birliği gibi ülkeler arası sistemlerin gelişmesiyle 

birlikte dünya çapında daha çok organizasyon bu konularla uğraşacaktır (Wootton ve 

diğ, 2004). 
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1.5. EKONOMİK YÖN 

Bu bölümde hizmet satın alma kavramı açıklanmış, yaşam çevrimi maliyeti 

konusudaki ayrıntılı tanımlamalara yer verilmiştir. 

1.5.1. Hizmet Satın alma 

1970’lerden itibaren gelişmeye başlayan ilişkisel pazarlama kavramı çerçevesinde 

alıcı-satıcı ilişkileri yeniden gözden geçirilmeye başlanmış, kazan-kazan odaklı bir 

yaklaşımla iki tarafı da uzun vadede daha iyi duruma getirecek ilişki kavramları 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle uzun vadeli ilişkilerde maliyet odaklılıktan 

kalite odaklılığa, beraber çözüm bulmaya ya da benzeri şekilde karşılıklı iyileştirme 

ve yardım ile en uygun şartlara ulaşmaya yönelik olgular geliştirilmeye ve sıklıkla 

uygulanmaya başlamıştır.  

Japonya’nın önderliğinde ortaya çıkan yalın üretim kavramı sayesinde maliyeti 

azaltmanın bir yolunun da katma değer yaratmayan işleri ortadan kaldırmak olduğu 

ortaya çıkmıştır. Artan rekabet koşulları sonucunda tedarik zinciri tasarımı, iletişim 

ve hatta ürün tasarımı konularında alıcı ve satıcıların işbirliği seviyesi arttıkça 

maliyetlerin düştüğü ve kalitenin de giderek arttığı tespit edilmiştir. Özellikle çok 

tedarikçisi olan firmalarda bu ilişkinin yakınlığı kaçınılmaz bir verimlilik ile 

sonuçlanmaktadır. Söz konusu ilişki hizmet ya da ürün boyutunda değerlendirilebilir 

(Degraeve ve diğ., 2004). 

Hizmetlerin performansı mallar kadar kolay görülemez, malların üretimi veya 

talebinin takibi kolaydır ancak hizmetler daha anlık meydana gelir. Ayrıca, malların 

depolanabilme özelliği varken, hizmet ihtiyaç duyulduğunda karşılanmalıdır. İlişki 

incelemede bu unsurlara da ayrıca bakılmalıdır. 

Hizmet Satın alma (Service Procurement) da bu temel unsurların sonucunda ortaya 

çıkan ve şekillenen Hizmet satın alma kavramının tarih içinde gelişimini 

incelendiğinde Burt’un (1989) çalışması görülür. Burada hizmet satın almanın temel 

unsurlarına ve kavramın sürekli iyileştirilmesi gereken bir olgu niteliğine müşterinin 

bakış açısıyla değinilmiştir. Odaklanılan nokta yukarıda anlatıldığı gibi, ürün 

kalitesidir. Ürün kalitesini arttıran temel unsurlar; kalite, miktar, zamanlama, en iyi 
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tedarikçiyi seçme ve kontrat yönetimi olarak sınıflandırılmıştır (Sharma ve Sheth, 

1997). Bu kapsamda etkin bir hizmet satın alma sistemini oturtmak için üç kritik 

aktiviteden bahsedilmiştir. Bunlardan ilki, ihtiyaçları ortaya koyabilmek, ikincisi 

doğru kaynak ve fiyatı belirlemek, üçüncüsü ise etkin kontrat oluşturma ve yönetme 

olarak tanımlanmıştır.  

Ayrıntılı incelendiğinde, hizmet satın alma sürecinde etkin olan tek birimin (alıcı 

taraf için) satın alma ya da (tedarikçi için) satış / pazarlama birimleri olmadığı 

belirtilmiştir. İlk kritik aktivite olan ihtiyaç tespitinde pazarlamaya düşen rolün kalite 

ve miktara yönelik etkin bir tahmin yapmak olduğu belirtilmiştir. Ancak; 

mühendislik, geliştirme ve kalite birimlerinin de daha ürün tasarımı aşamasında 

devreye girerek, aktif bir alıcı-tedarikçi ilişkisi sayesinde gerçekleştirilmesi ürün 

ortaya konmadan hem maliyeti düşürmeyi hem de kaliteyi arttırmayı sağlar.  Üretim 

planlamanın, kapasite planlama ve yan sanayiye ilişkin JIT ihtiyacının gözden 

geçirilmesi konusunda desteği ile yönetimin satın alma ya da üretme karar süreci 

ihtiyaçları ortaya koyabilme başlığı altında incelenmiştir. 

Hizmet satın almanın ikinci kritik unsuru olan doğru kaynak ve fiyatı belirlemede 

önem taşıyan ilk unsur, bir önceki aşamada ortaya konan ihtiyaçları ve özellikleri 

inceleyerek detaylı ve açık olarak ortaya koyabilmektir. Ardından tedarikçi teknik, 

finansal, yönetimsel, fiziksel ve yaklaşımsal kapasite ve yeterliliklerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. İlişkinin yapısının alıcı-satıcı ilişkisinin ötesinde olması gerektiği 

belirtilmiştir. “Karı paylaşmak yerine, kar dilimin boyutunu arttırmak” önerilen 

ilişkiyi en iyi tanımlayan unsurdur. Bu ilişki kapsamında yine de kesin sınırlar 

belirlenmeli, ödeme takvimlerine dikkat edilmelidir. Ayrıca, düşük fiyatın her zaman 

toplamda düşük maliyet anlamına gelmeyeceği de unutulmamalıdır.  

Üçüncü kritik unsur olan kontrat yönetiminde açıklık ve ayrıntılı olma durumu ana 

etmenler olarak tanımlanmaktadır. Uzun dönemli ve karşılıklı iletişime dayalı 

kontratlar önerilmektedir; Ani kararlar yerine tedarikçi değerlendirme sistemlerine 

geçişler ve karşılıklı çözüm arayışlarının etkinliği vurgulanmaktadır. Tedarikçi 

değerlendirmeleri sayesinde de bu şekilde üretim içinde katma değer yaratmayan 

işleri en aza indirerek en uygun kalite ve maliyet elde edilebileceği belirtilmiştir. 

Novack ve Simco (1991) endüstriyel satın alma konusunda tedarik zincirinde hizmet 

satın almayı açıklamıştır. Bu kapsamda, malların ve hizmetlerin etkin satın 

alınmasının organizasyonlara rekabet avantajı sağlayacağı belirtilmiş, satın alma 
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işleminin tedarik zincirindeki her bir elemanın kalitesinin arttırılmasını sağladığı 

vurgulanmıştır. Giriş maliyetleri birçok endüstride toplam maliyetin büyük kısmını 

oluşturmaktadır ki bu durum organizasyonlarda satın alma işlevinin önemini ön 

plana çıkarmaktadır. Basitçe tanımlamak gerekirse satın alma, firmanın aldığı 

mallara ve hizmetlere karşı bir bedel ödemesidir ancak daha geniş bir perspektiften 

bakıldığında malların ve hizmetlerin o firma için elde edilmesi durumudur. Satın 

alma işleminin gerçekleştiği dağıtım kanalına ise tedarik zinciri denir. Tedarik zinciri 

boyunca kanal üyeleri arasında hizmetlerin ve malların satıldığı geçişler görülür. 

Porter değer zincirini tanımlarken satın almanın önemini destek aktivitesi olarak 

listeleyerek anlatır. Satın alma yeni tedarikçiler bulma, değişik tip girdiler satın alma 

ve tedarikçi performansını değerlendirmeyi içerir. Novack ve Simco (1991) bu 

kapsamda satın almayı Burt’un(1989) çalışmasına ek olarak aşağıda belirtilen onbir 

adımda tanımlamışlardır. Bu adımlar sırayla; ihtiyaçların belirlenmesi veya yeniden 

değerlendirilmesi, kullanıcı gereksinimlerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi, 

satın almaya karar verilmesi, satın alma tipinin belirlenmesi, pazar araştırmasının 

yapılması, tüm olası tedarikçilerin tanımlanması, mümkün olan tüm kaynakların 

gözden geçirilmesi, kalan tedarikçilerin değerlendirilmesi, tedarikçi seçimi, mal veya 

hizmetin alınması, alınan mal veya hizmetlerin değerlendirilmesidir. 

Bu bağlamda, hizmet satın alan firmaların daha ihtiyaçlarının tanımlanması 

aşamasında tedarikçilerle ilişkilerini kurmaları ve tedarik zinciri yapısını 

değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu durum tedarikçi ve müşteri firma arasında daha 

etkili bir geçişin yaşanmasına neden olacaktır. Satılan ürünün mal değil de hizmet 

olarak tanımlanması, tedarik zincirindeki ilişkilerin daha verimli bir şekilde 

gerçekleşmesine ve tedarik zinciri boyunca yol alan malların daha doğru bir şekilde 

tanımlanmalarına yol açacaktır. Satın alan firma son adıma geldiğinde daha iyi 

sonuçları değerlendirmiş olacaktır.  

Önceki yıllarda hizmet satın almanın birçok unsuruna değinilmiş ancak bazı noktalar 

o yılın gerektirdiği teknolojik ve yaklaşımsal nedenlerden dolayı atlanmıştır. Etkin 

bir hizmet satın alma sistemi kurmanın diğer bir yolu da interneti kullanmaktır. 

Scacchi (2001) tamamen teknoloji hizmeti satın alan bir şirketin, hizmet satın alma 

sürecini nasıl internet tabanlı hale getirerek daha takip edilebilir kıldığını ve bu 

şekilde maliyetlerini de büyük ölçüde düşürdüğünü anlatmıştır. Hizmet satın almanın 

iç süreçlere de bağlı olma derecesi anlaşılmaktadır. Sadece satın alma sürecini en 
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uygun şekle sokmak için şirket içi tüm veritabanları optimize edilmiş, şirket içi 

akışlar yeniden düzenlenerek tüm çalışanların her seviyede katılımı sağlanmıştır. 

Andersson ve Norrman (2002) lojistik sektöründe satın alma sürecine ilişkin hizmet 

tipinin tanımlanması, kapsamın kesinleştirilmesi ve izleklerde standartlaştırılmaya 

gidilmesi sonucunda süreç iyileştirilmeleri ve kısaltılmalarından bahsetmektedir. Söz 

konusu sektörde aynı zamanda teknolojik gelişmeler nedeniyle de iş akışlarının 

etkilendiği ve en uygun şekle sokma sırasında bu yeni eğilimlerin de kullanılması 

gerektiği belirtilmiştir. 

Degraeve ve diğ. (2004) hizmet satın almayı toplam sahip olma maliyeti bakış 

açısıyla örnek olay çalışmasıyla değerlendirmiştir. İlgili makalede, Alcatel Bell 

firması çalışanlarının uçuş hizmeti sağlayan havayolu şirketinin belirlenmesinde 

“toplam sahip olma maliyeti” yaklaşımı uygulanmış ve sonuçta, Şirketin %19,5 

oranında maliyet avantajı kazanması anlatılmıştır. Novac ve Simko’nun (1991) 

açıkladığı tedarik zincirini verimli hale getirme durumu; bu makalede toplam sahip 

olma maliyeti düşünülerek; sadece hava alanları bilet fiyatlarının karşılaştırılması 

değil hava alanlarının seçimiyle ortaya çıkan bütün maliyet kalemlerinin 

değerlendirilmesi ve satın alan firmanın bütün değer zincirinin iyileştirilmesine 

dönüşmektedir. Satın alma işlemiyle firmadaki değer zinciri boyunca ortaya çıkan 

bütün maliyetler hesap edilerek havayolu şirketleri karşılaştırılmıştır. 

Ellram ve diğ (2004) tedarik zincirinin iyileştirilmesi için faaliyetlerin kayıt ve 

dokümantasyonu, performansın takip edilmesi, periyodik kontrollerin yapılması, 

çatışmaları minimize edecek şekilde kontrat tasarımı, satın alma faaliyetleri için 

merkezi koordinasyonun uygulanması gibi önerilerde bulunmaktadır. Bu 

faaliyetlerin, tedarik zincirindeki gizli maliyet kaynaklarının ortaya çıkarılmasında 

etkili olacağı vurgulanmıştır. Bu sayede maliyetlerde azalma sağlanacağı gibi, 

firmalara değer yaratmak için fırsatlar ortaya çıkacaktır. Önerilen tedarik zinciri 

modeline göre bilgi alışverişi, talebin ve beklentilerin belirlenmesi ve performans ile 

ilgili olarak, geri besleme alınması açılarından önemlidir. Bu sayede, tedarik zincirini 

riskli hale getiren belirsizlikler ortadan kalkmış olacaktır. Böylece firmalar 

rakiplerinden farklılaşacak işlem ve çalışanlarına yatırım yapmalıdır. Firmalar talep 

yönetimine de odaklanmalıdırlar, müşteri talebini karşılamanın yanında müşteri 

talebi yaratmak da gerekir. Müşteri ilişkileri yönetimi ile müşteri isteklerini anlamak 

ve bunları karşılamaya odaklanmak da önemli noktalardan biridir. Tedarikçi ilişkileri 
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yönetimi ise ihtiyaçların belirlenmesinin ardından bu amaçla potansiyel tedarikçilerin 

belirlenmesi ve kontratların hazırlanmasıdır. Nakit akışında taraflar ödeme miktarı ve 

zamanını belirlemelidir. Bir yazılım firmasında, merkezileşmiş ve standartlaşmış 

hizmet satın alma faaliyetleri ile maliyetlerde ve tedarik zincirinden kaynaklanacak 

risklerde azalma ve tedarikçi ilişkilerinde iyileşme sağlandığı belirtilmiştir.  

1.5.2. Yaşam Çevrimi Maliyeti 

Yazın’da üç temel maliyet hesaplama yaklaşımından bahsedilmiştir. Bunlar yaşam 

çevrimi maliyeti (YÇM), değer zinciri çözümlemesi ve iş temelli maliyetlendirmedir, 

aşağıda YÇM ayrıntılı olarak açıklanmıştır (Karli, 2003). 

1960’larda Amerika Savunma Bakanlığı YÇM’yi hükümetin satın alma işleri için 

geliştirmeye başlamıştır (Shields ve Young1991; Epstein 1996). YÇM, tasarımla, 

üretimle, ürünün kullanımıyla ve bir yatırımla ilgili maliyetlerin gösteriminin daha 

geniş bir anlayışla kavranması amacıyla diğerleri tarafından geliştirildi (Artto 1994; 

Booth 1994;Bennett ve James 1998b).  

Şu anda YÇM tanımları arasında birlik yoktur. Yazın’da YÇM’yi tarif eden ondan 

fazla tanım bulunmuştur. Terminolojide; ürün yaşam çevrimi, stratejik 

konumlandırma, toplam maliyet gösterimi, toplam maliyet hesabı, yaşam çevrimi 

maliyeti ve tüm maliyetlerin hesaplanması gibi terimler kullanılmıştır (Ferrara 1990; 

White ve diğ., 1996). Bazı yazarlar ürünün yaşam çevrimini tasarımdan atılma 

aşamasında kadarki evre olarak tanımlamıştır, diğerleri hammadde çıkarımından atık 

oluşumuna kadarki süre olarak değerlendirmiştir. Bazı yazarlar da ürünün yaşamını 

pazardaki yaşamı olarak tanımlarlar, tüketici ürünü satın aldıktan sonra meydana 

gelen yaşam çevrimi maliyetleriyle ilgili tanımlar da vardır (Shank ve Govindarajan 

1993; Artto 1994).  

Yçm’nin tanım örnekleri üç ana başlıkta “üretici” “tedarik zinciri” ve “müşteri” 

olarak aşağıda açıklanmıştır: 

Üretici YÇM tanımlarından ilki Shields ve Young (1991) tarafından yapılan 

tanımdır. Bu tanımlamaya göre YÇM’ler üreticinin ürünün yaşam çevrimi boyunca 

tasarımı, üretimi, pazarlaması, lojistiği ve hizmetinde ödeyeceği bütün maliyetlerdir, 

Ürünün bütün yaşam maliyeti, YÇM’leri ve tüketicinin ödediği kurulum, operasyon, 

bakım, yenileme ve atma maliyetlerini içerir. Artto (1994) bu kavramı üreticinin ürün 

YÇM’leri üreticinin tek ürünün yaşamı boyunca ödediği bütün maliyetler, ürünün 
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kavramlaştırma maliyetleri, tasarımı, ürün ve iş geliştirmesi, üretimi, lojistiği, 

pazarlaması ve hizmet garantileri… Vb  olarak tanımlamıştır. 

Diğer bir tanımda bir YÇM tahmini, tasarım, geliştirme, operasyon, bakım ve son 

atılma,  gibi bir işlemin ürünün hizmetin veya sistemin bütün maliyet kalemlerini 

içerir denmektedir (US EPA, 1998a). Başka bir tanım; bir ürünün yaşam çevrimi 

veya parçası boyunca maliyetlerinin gösterilme işi. YÇM ürün yaşam çevrimi 

boyunca ürünü elde etme maliyeti ve ürüne sahip olma maliyetinin toplamıdır olarak 

tanımlar (Standards Australia and Standards NewZealand, 1999).   

Tedarik zinciri YÇM tanımları aşağıdaki gibidir; 

YÇM bir ürün işlem proje veya etkinlikle ilgili bütün yaşam çevrimi boyunca 

(hammadde elde edilmesinden geri kazanımına, son atık hale gelmesine kadar) 

gerçekleşen bütün iç ve dış maliyetler olarak tanımlanmıştır. İç maliyetler 

organizasyon tarafından doğrudan oluşan (sermaye, işçilik, enerji ve düzenleyici 

compliance maliyetler) dış maliyetler organizasyon tarafından doğrudan 

oluşturulmaz (kaynak tüketimi, su kirliliği, insan ve sağlık etkileri)(Weitz ve diğ., 

1994). 

YÇM bir ürün işlem veya etkinliğin tüm yaşamı boyunca ödenen iç ve dış maliyetleri 

içerir. (White ve diğ., 1996) 

“Ürünün sistemin veya operasyonun araştırma aşamasından atık aşamasına kadar 

olan bütün maliyetlerini düşünür (beşikten mezara)”(Kreuze ve Newell, 1997) 

“Bir ürün işlem veya etkinliğin oluşumundan atıılmasına kadar süren yaşamı 

boyunca bütün maliyetlerinin tanımlandığı bir yöntemdir, YÇM iç maliyetlere 

odaklanabilir veya iç ve dış maliyetleri düşünebilir”(Schaltegger ve Burritt, 2000)  

Tüketici YÇM tanımları aşağıda verilmiştir; 

“ Tüketicinin ürüne ödediğiyle, tüketicinin ürünü kullanırken ürünün yaşam çevrimi 

boyunca ödediği toplam maliyet arasındaki ilişkidir” (Shank ve Govindarajan, 1993) 

“Ufukları ürünün satın alma maliyetinin ötesine ürüne çalışma yaşamı boyunca 

ödenen bütün maliyetleri düşünerek satın alırken kullanırken ve atık hale 

geldiğindeki çevresel maliyetleri de dahil ederek genişletmek anlamına gelir” 

(Bennett  ve James, 1998) 
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YÇM kavramlarını kullanan bir firma örneği Ontario Hydro, toplam maliyet hesabı 

için YÇM kavramlarını düşünüyor. Amaç bütün YÇM’leri  çevreye ve insan 

sağlığına verilen zararlar da düşünülerek en aza indirmektir. Doğrudan kontrol 

sorumluluğu olan tasarım, yapım, operasyonlar ve bakım ve atık aşamaları 

düşünülmelidir (US EPA,1998b).  

Public Policy Applications of Life Cycle Assessment isimli yayında Society for 

Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) YÇM’yi aşağıdaki gibi 

tanımlamıştır (Allen ve diğ., 1997): 

 “ …  Çevresel düşünceleri doğrudan maliyet hesaplamalarıyla ilişkilendirmeye 

dayalı bir yaklaşım. Uzun bir zaman süreci içindeki malzeme ve enerji akışlarını 

düşünerek (yaşam çevrimi deposundan), maliyet ve potansiyel tasarrufların ihmal 

edilebileceği geleneksel muhasebeye yönlendirilebilir.”

1.6. Çevresel Yön 

Ambalaj çevresel tartışmalarda, üretilen ürünler içinde belki de en fazla dikkati 

çeken ürün olmuştur. Bunun nedeni ambalajın atık seli içindeki en görünür 

parçalardan bir olması, evsel atıkların 1/3ünü oluşturması ve bütün atık maddeleri 

içinde her parçanın yarısından çoğunu oluşturması. Bu ilginin sonucunda, ambalaj 

tasarımcıların çevre için tasarım yeteneklerini gösterebilmede en ilginç alanlardan 

biri haline gelmiştir. Ambalaj ürünü bir arada tutması, koruması ve tanıtması için 

tasarlanır. Ambalaj miktarı son 40 yılda, nüfustaki hızlı artış, fayda ürünlerine 

yönelim, raf-sunum perakendecilik, yeni malzeme gelişimi ve yeni gıda koruma 

yöntemlerinin gelişmesiyle çok fazla artış göstermiştir. Bu eğilimler ambalajın neden 

olduğu atık miktarında büyük bir artış olmasını sağlamıştır (Lewis, 2001). 

Birçok ambalaj ilk kullanımından sonra atılmak üzere tasarlanmıştır. Bu,     

kaynakların ve enerjinin boşa harcanmasıdır ve uzun vadede sürdürülemez 

niteliktedir. Bu durum geri kazanılması gereken veya atık sahalarına yollanması 

gereken katı atık miktarının artışını sağlar. Atık giderme yöntemlerinin gelişmesine 

rağmen modern atık sahaları hala beraberlerinde çevresel riskleri barındırmaktadırlar. 

Atık sahalarında çevreye zararlı ağır metaller zehirli malzemeler ve sera etkisini 

arttırıcı gazların çıktığı organik malzemelerin indirgenmesi durumu gözlenmektedir 

(Lewis, 2001). 
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Hükümet düzenlemelerinin Avrupa’da, Amerika’da, Japonya’da ve diğer ülkelerde 

de gelmesiyle ambalaj endüstrisine baskı uygulanmaya başlamıştır. İlk ve en önemli 

düzenleme Almanya’da 1994 yılında uygulanmaya başlamıştır. Ambalaj ve ambalaj 

atığı konusundaki yönetmelik geri dönen bütün ambalajın sanayi tarafından kabul 

edilmesini ya da geri kazanımı ve toplanmasının sağlanmasını zorunlu tutmuştur. 

Sanayi (DSD) olarak bilinen alman ikili sistemini kurarak, bu sistemle ambalajın 

çöpten ayrı toplanmasını sağlamıştır. DSD sisteminde “yeşil nokta” tescilli markası 

ile firmalar kullandıkları ambalaj tipi ve miktarınca vergi ödeyebilmeleri için 

lisanslanmışlardır. DSD sistemi fazladan kullanılan ambalajın azalmasına ve geri 

kazanımın çoğalmasına neden olmuştur. Daha sonra Avusturya, Fransa, Belçika gibi 

diğer Avrupa ülkeleri de benzer yönetmelikler uygulamışlardır. Avrupa Birliği 

Parlamentosu ambalaj malzemelerinin yönetimi ve geri kazanımı konusunda ana 

hatları içeren Ambalaj ve Ambalaj Atıkları yönetmeliğini Aralık 1994’te 

yayınlamıştır. Bu yönetmelik üye ülkeler için beş yıllık ambalaj kazanımı ve geri 

kazanım hedefleri belirlemiş ve ambalaj atığının azaltılması için belirli hedefler 

koymuştur(Lewis, 2001). 

Avustralya’da ülkesel ambalaj anlaşması 1999 yılında hükümet ve sanayiciler 

arasında imzalanmıştır. Japonya’da ambalaj için geri kazanım kutuları kanunuyla 

1995 yılında cam, plastik ve kâğıt ambalaj için geri kazanım zorunlu tutulmuştur. Bu 

gelişmeler ambalaj atığını kontrol etmek için ortaya konulmuş politik göstergeler ve 

gelecekte ürün tasarımına önemli etkisi olacak düzenlemelerdir. 

Lewis (2001) eko tasarım perspektifinden bakıldığında ambalaj tasarımcısının amacı 

gereksiz ambalaj kullanımının önlenmesi, malzeme kullanımının azaltılması, geri 

kullanım için tasarım, geri kazanım veya indirgenebilirlik için tasarım, yolarıyla 

atığın azaltılması olmalıdır demiştir. Tasarımcı çevresel etkileri malzemeleri dikkatli 

seçerek metal temelli mürekkepleri kullanarak en aza indirebilir. 

1.6.1. Yaşam Çevrimi Değerlendirmesi 

Yaşam çevrimi değerlendirmesi ambalaja uygulanabilir çünkü ambalaj araba veya 

çamaşır makinesi gibi ürünlerin aksine daha sade bir nesne az çeşit malzemeden 

oluşuyor ve daha sade bir hayat döngüsü vardır. Ambalajın ürünleri ve gıdaları 

koruma konusunda olumlu bir çevresel etkisi vardır, dağıtım ve stoklama esnasında, 

ham madde kullanımında ve enerji kullanımında negatif bir etkisi vardır. Gıdanın ve 
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ürünlerin çöp haline gelmesine olumlu bir engelleme etkisi vardır sonunda atık 

oluşturmasında olumsuz çevresel etkisi vardır. Olumsuz etkiyi azaltmak olumlu 

etkiyi geliştirmek amacıyla bilgilenmiş kararlar vermek için bütün sistemin bir 

resmini çekmek hayati derecede önemlidir ( Cope, 1995). 

Dükkân raflarında sadece birincil veya satış ambalajlarını görünür ama bunlar ikincil 

ambalajlarla dağıtılır ve onlar da gruplanmış halde daha geniş taşıma ambalajlarında 

sevk edilirler. İlk YÇD bilgilerini kullanan endüstrilerden biri İngiliz cam 

endüstrisiydi 1972’de bir çalışma yapıldı. 1970’lerde Dr Boustead and Hancock 

içecek ambalajlarının üretimi için gerekli olan enerji ve hammadde konusunda 

ayrıntılı değerlendirmeler yapmışlardır. Bu çalışmayı İngiliz hükümetinin atık 

yönetimi tavsiye komisyonu için 1989’da bütün sıvı içecekler için yapılan bir 

çalışma takip etmiştir. Yapılan çalışmalar eşsizdi çünkü diğer bütün YÇD’lerin 

aksine bu çalışmalarda yayınlamış istatistikler kullanılmadı yöntem ve kabuller açık 

bir şekilde tarif edildi ve tanımlandı, gerçek operasyon koşullarını yansıtan temel 

bilgileri kullanıldı birçok durumda verimsiz koşullar belirlendi ve doğru veriler 

değerlendirmeye alındı. Ambalajın olumsuz etkisinin azaltılabileceği temel alan 

tasarım aşamasıdır bu şekilde ambalajın işlevi ve çevresel etkisi dengelenebilir. 

Özellikle birincil ve ikincil ambalajın taşıma konteynerlere tam sığacak şekilde 

yeniden tasarlanması sağlanabilir ve böylece gerekli ambalaj miktarı, araç hareket 

sayısı azaltır, çevresel avantaj sağlanır ( Cope, 1995). 

Yaşam çevrimi değerlendirmesi (YÇD) bir ürünün, işlemin veya etkinliğin yaşam 

çevrimi boyunca çevresel etkilerini değerlendiren bir çevresel yönetim aracıdır. 

 
Şekil 1.6.1.1: Yaşam çevrimi değerlendirmesi (Boguski ve diğ., 1996) 

ÇEVRE Enerji 
kaynakları 

Diğer doğal 
kaynaklar 

Doğal 
kaynaklar 
(hammadde) 

Atılmış ürün 
 

Havaya 
yayılım 

Suya 
yayılım 

Katı 
Atık 

Yaşam çevrimi 
sistemiyle ilgili 
bütün işlemler ve 
etkinlikler 
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YÇD’de  yaşam çevrimi ham maddenin temini ve işlenmesini, üretim, taşımayı ve 

dağıtımı, kullanımı tekrar kullanımı bakımı geri kazanımı ve son atığı kapsar  (Fava 

ve diğ., 1991). 

ISO 14040 standartlarında YÇD’yi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır YÇD bir ürünle 

ilgili çevresel konuları ve potansiyel etkileri değerlendirme tekniğidir, bir ürün 

sistemiyle alakalı girdi ve çıktıları derler, bu girdi ve çıktılarla alakalı potansiyel 

çevresel etkileri değerlendirir, derleme ve etki değerlendirme kısımlarının 

sonuçlarının çalışma amaçlarına olan ilgisiyle yorumlar(AS/NZS, 1998). 

Diğer çevresel değerlendirme araçları risk değerlendirmesi, çevresel etki 

değerlendirmesi, çevresel denetim, madde akış değerlendirilmesi, enerji 

değerlendirilmesi ve malzeme akış değerlendirilmesidir. Ama YÇD’nin aksine, bu 

araçlar tüm yaşam çevrimi boyunca çevresel etkileri değerlendiremez.  

Aşağıdaki şekil ürün yaşam çevrimi için malzeme akış diyagramıdır farklı yaşam 

çevrimi bölümlerini tanımlar. 

 

Şekil 1.6.1.2: Yaşam çevrimi bölümleri (Boguski ve diğ., 1996; Allen ve diğ.,1997) 

YÇD bir sistemin (ürün, işlem, etkinlik, hizmet) olası çevresel etkilerinin anlaşılması 

ve karar desteği için bütüncül bir bilgi sağlayabilir (Allenby, 1998; Klopffer, 1998; 

Notarnicola,1998; Wenzel, 1998; Guinee ve diğ, 2001). YÇD çevresel seçimler 

yapmada yer alan zorlukları resimlemekte çok değerli bir rol oynayabilir ve öncelikli 

konular veya alanları tanımlama konusuna yardımcı olacak bilgileri sunabilir (Gray, 

1993; Elkington, 1997). Heiskanen (2000) YÇD hakkında şöyle söyler: 

enerji enerji enerji enerji enerji 

atıklar atıklar atıklar atıklar 
atıklar 

geri kazanım 
tekrar kullanım 

Hammadde 
eldesi 

Malzeme 
üretim 
işlemi 

Ürün 
üretimi 

Kullanım 
Bakım 
Tekrar 
Kullanım 

Geri 
Kazanım 
Atık 
Yönetimi 
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“YÇD geleneksel iş görüşü ve çevresel yönetimin ötesinde yeni konularda dikkati ve 

potansiyel hareketi yönlendirir Aşağıdaki şekil her ürünün yaşam çevriminde farklı 

derecede etkilerini gösteriyor ve YÇD nerede oluştuklarını daha iyi anlamamıza bir 

sebep oluşturuyor.”   

 

Şekil 1.6.1.3:Dört farklı ürünün YÇD’si 

1.6.2. Çevre İçin Tasarım 

Çevreye duyarlı tasarımcılardan oluşan www.o2.org web sitesi ve bu tasarımcıların 

mesajlaşmalarının geçtiği 02 yahoo groups tasarım alanındaki resmi olmayan 

yapılanmalar olarak gösterilebilir. 

Delft Teknik Üniversitesinde, Danimarka ve Berlin'de çevresel tasarım konusunda 

ciddi çalışmalar yapılmaktadır. İngiltere ve Amerika’da ve Avustralya'da 

üniversitelerde çevreye duyarlı tasarım konusunda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından Eko tasarım,1.2.3 isimli 

projeler gerçekleştirilmiştir (Lewis, 2001). 

Çevre için tasarım, çevresel faydaları olan, çevresel ilgileri düşünerek mümkün olan 

ve çevreye etkisi az ürünler ortaya çıkarmak aynı zamanda da bu ürünlerin kültürel 
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olarak alakalı, ekonomik olarak mümkün, teknik olarak yenilikçi ve çevreye uyumlu 

olmasını sağlamaktır. Kısaca çevresel tasarım, daha ürünün erken tasarım evrelerinde 

kritik katkılar yaparak çevresel olumsuz etkileri azaltır ve düşürür ve aşağı çeker, 

diğer bir deyişle “engel olmak tedavi etmekten daha iyidir” mantığını güderek çevre 

için tasarım, düşündürücü miktarda ekonomik ve çevresel getiriler sağlar (Lewis, 

2001). Çevre bilinici olan tasarımın temel amacı kaynakların verimli kullanılmasıdır, 

bu amaç üretici ve kullanıcı için maliyetlerin düşmesine neden olur. Kaynak 

kullanımı azaltılması atık miktarı azaltılmasına da neden olur (Tanılmış ve Alp 

2001). 

Çevre için tasarım konusunda aşağıdaki konu başlıklarında isimlendirilebilir; çevre 

için tasarım, çevresel tasarım, ekolojik tasarım, sürdürülebilir ürün tasarımı, çevreci 

tasarım, yaşam çevrimi tasarımı, eko verimli tasarım. 

Eko tasarım stratejileri; düşük etkili malzeme seçimi, zehirli ve zararlı malzemeleri 

kullanımının durdurulması, daha temiz üretim süreçlerinin tercih edilmesi, Enerji ve 

su verimliliğinin artırılması, atık azaltılması için tasarım başlıklarında incelenebilir 

(Lewis, 2001). 

Ambalaj düşünüldüğünde, azaltma, yeniden kullanma ve geri kazanma gibi 

stratejilerden azaltma en önemli stratejidir, ürünün korunması bir arada tutulması ve 

dağıtımı için gerekli mümkün olan minimum malzemenin kullanımı, ambalaj 

ağırlığının azaltılması, ambalaj duvar kalınlığının azaltılması, yoğunlaştırılmış 

ürünlerin ambalajlanması, daha büyük miktarda ürünün ambalajlanması, ambalaj 

katmanlarının en aza indirilmesi esastır (Lewis, 2001). 

Çevresel etkileri azaltmak için tasarım Otto (2001) tarafından yedi ana başlıkta 

incelenmiştir; malzeme kullanımı azaltmak için tasarım, sökülebilirlik için tasarım, 

geri kazanım için tasarım, yeniden üretilebilirlik için tasarım, zararlı maddeleri 

azaltarak tasarım, enerji verimliliği için tasarım, standartlar ve düzenlemeler için 

tasarım. 

Çevresel gösterge yöntemleri çevresel tasarım yapmak için ürünün hangi aşamalarda 

ne kadar çok çevreye zarar verdiğini gösteren yöntemlerdir. Yaşam çevrimi 

değerlendirmesi, ürünün hayat döngüsü boyunca, hammadde, üretim dağıtım 

kullanım ve atık aşamalarında çevreye, hava kirliliği su kirliliği toprak kirliliği atık 

enerji harcaması ve yerel habitata etkisini ölçmeye yarayan bir çözümlemedir basit 
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tablolar ve hesaplamalarla yapılabileceği gibi daha detaylı yazılım kullanılarak da 

yapılabilir amaç ürünün çevresel etkisini anlamak ve azaltmaya yönelik tasarım 

kararlarının verilmesine yardımcı olmaktır. Bazı yazılım isimleri vermek gerekirse; 

ronda, Recration, Recovery, Sima Pro, Team, Gabi, Umberto, Pems, Bousted, Eco 

IT, Ecoscan, Idemat, P2Edge (Lewis, 2001; Otto, 2001; Burall, 1996) 

Eko- göstergeler, Çevresel Muhasebe, At&t’nin çevreye duyarlı ürün gösterimi gibi 

gösterimler de ürünün çevreye olan etkisinin anlaşılmasında kullanılan diğer 

yöntemlerdir (Lewis, 2001; Otto, 2001). 

Sürdürülebilirlik kavramından önceki bölümde bahsetmiştik Otto (2001)  

sürdürülebilir tasarımı aşağıdaki gibi tanımlıyor; 

Sürdürülebilir tasarım iyi tasarımın olması için gerekli her şeyi içerir, en iyi 

toplumsal, ekonomik ve çevresel performansa en az toplumsal, çevresel ve ekonomik 

maliyetle ulaşılmasını sağlar. Tasarımın stratejik kullanımıyla çevreye zarar 

vermeden insanlığın şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Ürün 

hizmet ve işlemlerin toplumun çevrenin ve insanlığın taleplerini dengeleyecek 

şekilde şimdi ve gelecekte bütünsel bir anlayışla yeniden tasarlanmasını içerir (Otto, 

2005). 

Birçok firma ürünlerini eko verimli hale getirirken; enerji ve malzeme kullanımın 

azaltılması, firmanın hükümet ve çevreye duyarlı kuruluşlardaki imajının 

iyileştirilmesi ve ürünün kalitesinde artış gibi kazançlar sağlamıştır. 

Firmalar kirliliği engellemeye eğilimliler (hava, su, toprak), maliyet düşüşleri, 

malzeme enerji ve atık maliyetini azaltma olarak tasarruf edilebilir bu deneyimler 

bize çevrebilimle ekonomi arasında sabit bir bağ olduğunu gösteriyor insanlar artık 

ekonomi ve çevresel iyileştirmenin bir arada olabileceği kazan-kazan durumu 

yaratmayı düşünmeye başladılar. 

World Business Council for Sustainable Development  bu durumu aşağıdaki gibi 

açıklamıştır: “ Eko-verimliliğe rekabetçi fiyatlandırılmış ürün ve hizmetlerin insanın 

ihtiyacını aynı zamanda çevresel etkileri azaltarak ve yaşam döngüsü boyunca 

kaynak kullanımını azaltarak tatmin etmesi yaşam kalitesi sunmasıyla ulaşılır.” 

(Judith, 1998). Çevre için ambalaj tasarımında kullanılabilecek unsurları ayrıntılı 

açıklamaları aşağıdadır, bu unsurlar sırasıyla; malzeme seçimi, kaynak azaltılması, 
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gereksiz parçalardan kurtulmak, hafifleştirmek, tekrar kullanım için tasarım, geri 

kazanım için tasarım ve indirgenebilirlik için tasarımdır. (Otto, 2005).  

Ambalaj için malzeme seçiminin çevreye etkileri ürünün yaşam çevriminin her 

bölümünde ortaya çıkar. Bunlar tasarım iş tanımı (brief) bağlamında dikkatlice 

değerlendirilmelidir ve en iyi malzemenin seçildiğinden emin olunmalıdır. Bu 

çevresel etkilere, işlevsel gerekliliklere (taşıma, perakende rafı, kullanım), Pazar 

kabul edilebilirliği, maliyet ve üretim konularına ağırlık vermek anlamına gelir. 

Geleneksel ambalaj malzemeleri rafya, ahşap, çamur, muz yaprağı gibi malzemeler 

eko tasarımcılar için ilham kaynağı olabilir ama bu malzemeler modern sanayileşmiş 

ekonomideki seri üretime uygun değildir. Gelişmiş ülkeler arasında Japonya saman, 

bambu, çimen, ahşap gibi doğal malzemeleri kullanabilme yeteneğiyle oldukça 

seçkin bir yere sahiptir (Lewis, 2001). 

Daha yaygın ambalaj malzemeleri, metaller(aluminyum ve çelik), kâğıt, oluklu 

mukavva, cam, plastik ve kompozitlerdir. Çevresel açıdan bakıldığında ideal 

denilebilecek hiçbir malzeme yoktur, her malzemenin avantajları ve dezavantajları 

vardır. Boyden bir taşıma sisteminin diğerine göre çevresel açıdan 

değerlendirildiğinde daha önde olduğunu söylemenin imkânsız olduğunu anlatmıştır. 

Bunun nedeni kullanılan çevresel gösterge, enerji, malzeme kullanımı, sera etkisi 

gazı üretimi, hava ve su kirliliği üretimi, katı atık üretimi… vb’ne bağlı olarak her 

sistemin (cam, oluklu mukavva, yüksek yoğunluklu polietilen) farklı etkisinin 

olmasıdır. Bu yargı Boston'daki kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Tellus 

Enstitüsü tarafından ambalajla ilgili yapılmış büyük bir çalışmanın da sonucudur. 

Çalışmanın amacı ambalajın neden olduğun problemin sadece atık sahasında 

kapladığı hacim mi yoksa bazı ambalajların diğerlerine göre çevresel açıdan daha 

kötü olup olmadığını araştırmaktı. Araştırmacılar detaylı yaşam çevrimi 

değerlendirmelerini cam, alüminyum, çelik, beş çeşit kâğıt ve altı çeşit plastik için 

uyguladılar. Her malzeme için üretim işleminden kaynaklanan hava ve su kirliliğini, 

atık yönetimi maliyetlerini karşılaştırdılar. Bu çalışmadan çıkarılan sonuçlardan 

bazıları aşağıdadır (Lewis, 2001) ; 

Geri kazanılmış malzemeler. Birincil malzeme ve geri kazanılmış malzemelerle ilgili 

her durumda, geri kazanılmış malzemelerin üretimi birincil malzemenin üretimine 

göre çevreye daha az etkili olarak bulunmuştur. Bu nedenle, olası her yerde geri 

kazanılmış malzemeler kullanılmalıdır. 
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Polivinilclorid(PVC). PVC üretimi sırasında ortaya çıkan carcinogenik maddeler ve 

vinil clorid monomerlerinin yayılmasına neden olduğu için çevreye etkisi en kötü 

olan malzeme olarak saptanmıştır. Çalışma her ambalajın çevresel etkisini 

karşılaştırdı, PVC hariç, en hafif ambalajlar nerdeyse her zaman çevreye en az zararı 

olan ambalajlardı. Bu bize en önemli tasarım stratejilerinden birini gösteriyor – 

kaynak azaltılması (Lewis, 2001). 

Ambalajla ilgili temel eleştirilerden biri de çoğu ürünün fazladan ambalajlanmış 

olmasıdır. Ambalajı azaltma imkânları ürünün temel gereksinimlerine dayanabilir; 

bulundurma, koruma, taşıma ve pazarlama. 

Üç tür ambalaj tanımlanmıştır; birincil veya tüketici ambalajı, ikincil ambalaj, taşıma 

veya dağıtım ambalajı. Çoğu azaltma imkânları ikincil ambalaj kategorisinde 

görülebilir. Diş macunu kutuları Almanya gibi ülkelerde katı kurallarla yok 

edilmiştir. Diş macunu tüpünün kendisi bu değişim için yeniden tasarlanmıştır. 

Mesela taşıma hasarlarını önlemek için alüminyumdan üretilmiş tüp plastiğe 

çevrilmiş, kapak daha geniş yapılarak düz bir yüzeyde tüpün durabilmesi sağlanmış. 

Amerika ve Avustralya gibi daha az düzenleme olan ülkelerde ürünü içermesi ve 

koruması için gerekli olmayan sayısız ambalaj örneği süpermarket raflarında durur. 

Erkek gömlekleri klasik bir örnektir kartona sarılır, iğnelerle tutturulur, plastik bir 

kutuya konur ve müşteriye plastik alışveriş çantası içinde verilir. Taşıma ambalajının 

fazladan kullanımı nadiren görülür, ama ambalaj ihtiyaçlarının doğru 

değerlendirilmesiyle atığın azaltılması ve para tasarrufu mümkündür. Mesela streç 

sarma bir reçine sprey kullanılarak birimleştirilmiş yüklerde azaltılabilir. Söz konusu 

sprey yatay yönde kilitlenmeyi sağlayan hidrojen bağlayıcı bir üründür, bağ kutuların 

dikey yönde kaldırılmasıyla koparılabilir. Polimer kutulara zarar vermez veya 

herhangi bir atık bırakmaz. Pittsburgh Brewing streç sargıdan reçineye geçmekle 

yılda 27 000 dolar tasarruf edildiğini belirtmiştir. Bunun 9 000 doları malzeme 

maliyetinden 18 000 doları da paletlerin daha hızlı yüklenebilmesinden 

kazanılmıştır.(Packaging Digest June 1994). Bir başka örnek 3M firmasının palette 

yüklerin sabitlenmesi için ürettiği streç bant isimli üründür. Bu ürün streç sargıya 

göre %95 daha az atık oluşumunu sağlamıştır (Lewis, 2001).  

Her ürün gibi ambalaj da yaşam çevriminin her noktasında çevresel etkiye sahiptir. 

Mesela plastik süt şişesi, doğal petrolün çıkarılması, rafineride çözülmesi, yüksek 

yoğunluklu polietilen polimerizasyonu, blow-mold yöntemiyle şişeye dönüşmesi, 
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dolum, süpermarket veya eve taşınması, atılması veya geri kazanılması 

aşamalarından geçer. Dikkatlerin çoğunun atık oluşum aşamasına yönelmesine 

rağmen yaşam çevriminin her bölümü kaynak ve enerji gerektirir ve atık oluşturur. 

Bu etkileri azaltmanın en etkili yolu en başta daha az ambalaj üretmektir. Royal 

Melbourne Teknoloji Enstitüsünün Center for Design bölümünde yapılan bir çalışma 

ambalajın tasarımının ve malzeme seçiminin atık sahalarına atık giderme miktarında 

geri kazanım oranından daha büyük etkisinin olduğunu göstermiştir. Çalışmada yüz 

kadar ürünün yaşamı sonunda atılan malzeme miktarını belirleyerek verimliliklerini 

karşılaştırılmıştır. Bütün Ambalajlar belirli bir ürün miktarına göre 

standartlaştırılmış, mesela bütün süt ambalajları bir litre süt için gereken ambalaj 

miktarı olarak belirlenmiş ve ambalaj miktarı mevcut geri kazanım oranında 

azaltılmıştır. Çalışmanın sonucu açıkça daha hafif ambalajların yüksek oranda geri 

kazanılan ambalajlardan daha az atık oluşturduğunu göstermiştir(Lewis, 2001). 

Tablo1.6.2.1 bu çalışmayı özetler; 

Ayrıca bu çalışmadan verimlilik artışı ve kaynak azaltılmasıyla ilgili şu sonuçlar 

çıkmıştır; daha büyük ambalajlama(2li yerine 4lü), daha hafif malzeme 

kullanımı(sıvı kartonu yerine plastik kullanımı), esnek ambalaj kullanımı(plastik 

poşet şişe yerine), ürünü yoğunlaştırılmış hale getirmek (süt tozu taze süt yerine). 

Tablo1.6.2.1: Bir litre süt için kullanılan ambalaj miktarı 

Çok katmanlı plastik filmler poşetlerin kullanımın artmasıyla kaynak azaltmaya 

neden olmaktadır. Colgate Palmolive tekrar dolum ambalajlama sistemini getirmiştir, 

çamaşır deterjanları ve yumuşatıcıları için kendinden ayakta durabilen plastik 

poşetler kullanılmaktadır. Bu poşetler çok katmanlı plastik filmlerden üretilmekte 

diplerinin düz olması düz yüzeylerde dik durabilmelerini sağlamakta ve bu ambalaj 

Ürün Ambalaj tipi Malzeme Geri 
kazanım 
oranı(%) 

Bir litre süt 
için atılan 
ambalaj 
miktarı (g) 

Taze süt Plastik Poşet Ldpe 0 6.2 

Taze süt 4lü şişe Hdpe 42 10.9 
Taze süt İkili şişe Hdpe 42 12.3 
Taze süt 2li karton Sıvı kartonu 12 27.7 
Taze süt Tekli karton Sıvı kartonu 12 27.9 
Taze süt 500 ml karton Sıvı kartonu 12 30.8 
Süt tozu 1kg poşet Lamine plastik 0 2.9 
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plastik şişe alternatifinin dörtte bir ağırlığında aynı işi görmektedir. Daha büyük 

ambalajda ambalajlamak verimliliği sağlayarak ürün ambalaj oranını arttırmak için 

başka bir yoldur. Otel odalarındaki sabun ve şampuanlıklar daha önceden birçok 

küçük şampuan ve sabun ambalajının atıldığı düşünüldüğünde iyi bir gelişme olarak 

değerlendirilebilir (Lewis, 2001). 

Tekrar kullanılabilir ambalaj 20 yıl öncesine göre çok yaygın değil ama yeniden 

canlanma belirtileri göstermektedir. Genel atık hiyerarşisi ürün tek kullanımdan 

sonra atılmadığı için tekrar kullanımı geri kazanımdan önde görür. Tek kullanımlık 

ve tekrar kullanılabilen ürünler hakkında yapılan toplam yaşam çevrimi 

değerlendirmeleri bunu her zaman böyle olmadığını gösteriyor. Tekrar kullanılabilir 

şişeler tek kullanımlık şişelere göre daha ağır olmalarından dolayı üretim için daha 

fazla hammadde taşıma için daha çok enerji tüketirler. Yıkama işlemi sıcak su 

(enerji) ve sağlık standartlarını sağlamak için deterjan gerektirir. Münih'teki 

Fraunhöfer Enstitüsü yeniden doldurulabilir ve tek kullanımlık bira ve süt 

ambalajlarının çevresel etkilerini karşılaştırmıştır. Çalışmada “enerji başa baş 

noktası” süt için her şişenin 18–25 sefer kullanımı ve 100–200 km arasında 

gezinmesi olarak bulunmuştur. Çalışma daha fazla sefer kullanımında veya daha az 

mesafede gezinmesi durumunda yeniden doldurulan ambalajların daha iyi olduğunu, 

daha az sefer sayısı ve daha uzak mesafelerde tek kullanımlı ambalajların daha iyi 

olduğunu hesaplamıştır (Ackerman).    

Bu durum tekrar kullanım stratejilerinin engellenmesi anlamına gelmez fakat tekrar 

kullanım sistemleri çevresel etkilerin en aza indirilmesi için dikkatle tasarlanmalıdır. 

Body Shop firması şampuan, nemlendirici ve diğer sıvı cilt bakım ürünleri için tekrar 

dolum hizmeti sunmaktadır. Avustralya’da yaklaşık olarak satışların %2’si bu yolla 

gerçekleşmiştir. Böylece yılda 60 000 şişe veya 1,3 milyon ton malzeme tasarrufu 

sağlanmıştır (Grant ve Lewis).  

Firmalar çoğunlukla atılan ambalajlardan tekrar kullanılabilir ambalajlara geçtiğinde 

para tasarrufu etmektedirler. 

Amerika’daki Xerox firması binlerce farklı ölçüdeki tek kullanımlık ambalajlarını 

dokuz standart ölçüde yeniden kullanılabilir oluklu mukavva ambalajla değiştirerek 

oluşturduğu yeni sistemle yılda 2.5 milyon dolar tasarruf etmiştir (Saphire). 
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Bu yöntemle; konteynere daha verimli yerleşen ambalajdan dolayı taşıma maliyeti 

azalmış, ürün hasarı azaltılmış, tek kullanımlı kutulara oranla atık maliyetleri 

azalmış, malzeme izleme ve alma işçilik maliyetleri azalmış, daha az ambalaj 

envanteri ve depolama hacminin azaltılması nedeniyle stoklama maliyetleri 

düşürülmüştür (Lewis, 2001). 

Tek bir ambalaj malzemesinden üretilmiş birçok malzeme teknik olarak geri 

kazanılabilir (PET, cam, alüminyum…vb). Malzemelerin geri kazanımı için gerekli 

teknoloji bilinmekte ve yerleşik durumdadır. Bir ambalaj ancak bütün müşterilerde 

toplama ve geri kazanım için bir sistem varsa gerçek olarak geri kazanılabilir. Çoğu 

ülkelerde cam, kâğıt, oluklu mukavva, aluminyun, özelikle pet ve hdpe yüksek 

oranda geri kazanılmaktadır. Diğer plastikler polistiren, eps, ldpe, pp, teknik olarak 

geri kazanılabilir fakat bunların geri kazanımı zordur. Çünkü evsel atık hacminde 

çok az yer kaplar(bunların toplanması ve ayrılmasını ekonomik olmayan bir hale 

sokar) ve özellikle gıda ambalajlarında yüksek oranda başka malzemelerle karışır 

(tereyağıyla, peynirle, yoğurtla, etle vb… ). 

Çok katmanlı filmlerin geri kazanımı zordur çünkü farklı malzeme kullanılmıştır. Et 

ambalajında kullanılan filmler on katmandan oluşabilir; ldpe, lldpe, eva, pvdc, evoh 

gibi. 

Ambalajda uygun olan her yerde geri kazanılmış malzeme kullanılmalıdır. En fazla 

geri kazanılan malzemeler, kâğıt, oluklu mukavva, cam, çelik, alüminyum, pet ve 

hdpedir. Sağlık düzenlemeleri geri kazanılmış malzemelerin gıdayla doğrudan 

temasını yasaklıyor bu durum sıkı hammadde kalite kontrolleri veya çok katmanlı 

teknolojilerle aşılabilir. Bazı plastik şişeler doğrudan teması engellemek amacıyla iki 

ilk kullanılan malzemenin arasına kalıplanan geri kazanılmış malzemeyle üretilmiştir 

(Lewis, 2001). 

Eğer ambalaj atık sahalarına gidecekse çözünebilirlik çevresel bir avantajdır. 

Organik malzemenin yemek atığı ve bahçe atığı gibi kompostlaştırılması 

yaygınlaşıyor. Kompostlaştırma hizmeti uygun olmaya başlıyor, bu nedenle 

indirgenebilen ambalajlar, kâğıt, oluklu mukavva ve nişastadan yapılan plastikler 

yaygınlaşacak. Mesela indirgenebilir malzemeler için ideal kullanım alanı fast-food 

ambalajlarının özel kutularda toplanarak mutfaktan çıkan diğer gıda atıklarıyla 

kompostlama tesisine yollanması olabilir. 
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Tablo1.6.2.2: Çevre için tasarım kontrol listesi 

Kaynak Azaltılması 
• Ürünleri tüketiciye ulaştırırken, onları bir arada tutacak, koruyacak ve güvenli dağılımını 

sağlayacak en az malzemeyi kullan 
• Ambalajın ağırlığını azalt 
• Ambalajın kalınlığını düşür 
• Ürünleri yoğunlaştırılmış formunda ambalajla 
• Ürünleri büyük parçalarda ambalajla 
• Ambalaj katmanlarının en az olmasını sağla 

Tekrar Kullanım 
• Yıkama ve kullanma sırasında hasar görmeyecek dayanıklı malzeme kullan 
• Kalıpta etiket kullan, yıkanınca çıkabilecek plastik veya kâğıt etiket kullanma 
• Geri kullanım sistemlerini özendirici depozitolar öner 
• Hafif yeniden doldurulan ambalajları şişelerin evde tekrar kullanılması için kullan 
• Ambalajları tüketiciye satmak yerine kiralamayı düşün 

Geri Kazanım 
• Geri kazanım için uygun malzemeleri bir arada kullan veya tek malzeme kullan 
• Malzeme geri kazanılabilir olsa da geri kazanım için pazarda bir altyapısının olması 

gerektiğini hatırla 
• Geri kazanılamayan lamine malzemeleri veya çok malzemeli filmleri kullanma 
• Kullanılan farklı malzeme sayısını düşür 
• Ekonomik olarak geri kazanılabilecek malzemeleri kullan 
• Toplama ve geri kazanım sistemi olan malzemeleri kullan 
• Eğer toplama sistemi yoksa okullar ve halk grupları tarafından ve tersine dolum makineleri 

tarafından veya kaldırım sistemleri tarafından toplamanın yapılabilirliğini değerlendir 
• Etiket, yapıştırıcı, kaplama türlerinden geri kazanımı kirletecek olanları kullanma 
• Etiketler için suda çözünen yapıştırıcılar kullan 
• Kalıpta etiket veya aynı malzemeden etiket kullan 
• Kaplamalar veya sonradan boyamalar yerine bütünleşik boyamalar kullan  
• ISO 11469 standartlarına uygun sembolleri kalıpta kullan 
• Tüketicinin ürünün geri kazanılabilirliği konusunda bilgilendirilmiş olmasını sağla 

Geri kazanılmış malzemenin kullanımı 
• Tüketici sonrası veya sanayi sonrası atıklardan malzemeler kullan 
• İlgili sağlık otoriteleri tarafından aksi onaylanmadıkça geri kazanılmış plastikle gıdanın 

doğrudan temas etmesini engelle 
İndirgenebilir Polimerler 

• Sadece uygun olan yerlerde indirgenebilir polimerler kullan 
• Organik atık selinde sonlanacak ürünlerde bioayrışımlı polimerler kullan 
• Açık bir çevresel kazanç olmadığı sürece ışık ayrışımlı polimerler kullanma 

Güvenli Elden Çıkarma 
• Çöp değildir mesajını ambalajın içermesini sağla 
• Zehirli atık olgusunu malzemeleri dikkatli seçerek engelle 
• Mümkün olan her yerde mürekkep, pigment, yapıştırıcı, sabitleyici, boya kullanımını 

engelle 
• Ambalajı atık haline geldiğinde kolaylıkla sıkıştırılacak ve hacmini en azda tutacak şekilde 

tasarla 
• Güvenli atık için zehirli malzeme içeren ambalajları yönlendirmelerle etiketle 

Pazarlama 
• Etikette tekrar kullanım, geri kazanım ve atık için açık yönlendirmeler bulundur 
• Yanıltıcı iddialarda bulunma 

 
Geleceğin ambalaj tasarımcıları ambalajın çevresel performansına daha çok dikkat 

edecekler. Bu öncelikle kanuni düzenlemelerle özellikle Avrupa’da Avrupa dışındaki 

ülkeler de şikâyet edemeyecek çünkü çoğu gelişmiş ülke bu düzenlemeler konusunda 
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çalışmış olacak. Ambalaj konusunda kural koyucular ve tüketiciler için temel konu 

atık. Bu tasarımcıların geri kazanım, geri kazanılmış içerik, hafifleştirme gibi 

seçenekleri atık azaltılması için düşünmesi gerekli olduğu anlamına geliyor. 

Tasarımcılar yeni eğilimlerin atık oluşumu ve geri kazanılabilirliğe nasıl etki 

edeceğini düşünmelidir. Önceden hazırlanmış yemek tüketimindeki artış, hizmet 

edilen gıda ve tek servislik ambalajlar daha fazla ambalajın kullanımına neden 

olmaktadır. Ambalaj tasarımcısının amacı malzeme ve enerji tasarrufuna neden olan 

verimli ve hafif ambalajlar tasarlamak olmalıdır (Lewis, 2001).Tablo 1.6.2.2.’de 

ambalaj tasarımı için kullanılabilecek bir kontrol listesi verilmiştir. 

1.7. Ambalaj Nedir? 

İnsanoğlu’nun kullandığı ilk ambalajlara örnek olarak su kabakları ağaç yaprakları, 

deri parçaları verilebilir, malzeme olarak doğayı kullanan insanoğlu tekniğin 

gelişmesiyle birlikte seramik kaplar ağaç fıçılar deri keseleri kullanılmaya 

başlanmıştır, M.Ö.1500’lü yıllarda Mısır’da cam endüstrisinin gelişmesi buna paralel 

olarak Mezopotamya ve Anadolu'da seramik üretimi konusunda meydana gelen 

ilerlemeler bu malzemelerin bölgede taşıma ambalajı üretiminde kullanılmasına 

sebep olmuştur. Özellikle Akdeniz bölgesinde ticari hayatın gelişmesi ve 

kolonileşme hareketi mal trafiğinin artmasına yol açmıştır, başta amforalar olmak 

üzere pek çok ambalaj bu dönemde ortaya çıkmıştır. Gemi tipine göre geliştirilen 

ambalajlar geminin ambarında maksimum istif sağlayacak şekilde şekillenmişlerdir. 

Bugünkü anlamda ticari ambalaj kavramının gelişmesi 1700’lü yıllarda olmuştur bu 

yıllarda yapılan çalışmalarda ambalajın estetik fonksiyonundan ziyade pratik 

fonksiyonu ön plana çıkmıştır. 19.yüzyılla birlikte özellikle ulaşımda olağanüstü 

gelişmeler ortaya çıkmıştır, önce kıta Avrupa’sında sonra Amerika ve sömürge 

bölgelerinde demiryollarının gelişmesi karayollarının ıslah edilmesi ile bölgeler arası 

iletişim artmıştır, buharlı gemilerin de kullanılmaya başlanmasıyla daha fazla yük 

daha hızlı taşınabilmeye başlamıştır. Endüstri devrimi sonucu üretim patlamasına 

ulaşım olanaklarının artması eklenince ürünlerin satış hızı artmış ürünleri satışa 

hazırlamak için gereken zamanın kısalması tartma doldurma etiketleme kapatma gibi 

işlemleri yapabilen makinelerin geliştirilmesini beraberinde getirmiştir, kıtalar arası 

yolculukların başlaması bu yolculukların çok zaman alması bu ürünlerin bozulmadan 

ve güvenle taşınması gereksinimini doğurmuştur (Ertem, 1999). 
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1950’den sonra dünyada satın alma alışkanlıklarında değişimler olmuştur klasik 

bakkal alışverişi yerini süpermarket alışverişine bırakmıştır. 1965 yılında 

Amerika’da alışverişin 95% ‘i bu tip marketlerde gerçekleşmiştir, daha öncesinde 

satıcıyla müşteri arasında birebir olarak kurulan ilişki, yerini müşteriyle ürünün 

arasına kurulan ilişkiye bırakmıştır. Satış yöntemindeki bu değişim ambalaj 

tasarımını ve kalitesini doğrudan etkilemiştir. Bir yandan toplumsal refahın ve kitle 

iletişim araçlarının artması Amerika'da televizyonun artması 1950'de üç milyon olan 

televizyon sayısının 1960’da elli milyon olması günlük hayatı kolaylaştıracak çok 

sayıda ürünün ortaya çıkmasına neden olmuştur (Ertem, 1999). 

Ambalajlama ansiklopedide” bir malı taşıma, depolama ya da satışa hazırlama 

teknolojisi ve sanatı olarak tanımlanmıştır (Ertem, 1999). 

Ülgiray (1978) bir malı dış etkenlerden koruyan ve içine konulan malları bir arada 

tutarak dağıtım ve pazarlama işlevini kolaylaştıran tüketiciye içindeki mal hakkında 

bilgi veren metal kâğıt karton cam plastik tabii elyaf ve tahtadan yapılan dış 

örtülerdir diye tanımlamıştır (Doruk, 1999). 

Eriş(1989) aynı terimi “ işlenmiş veya işlenmemiş mal veya ürünü tüketim veya 

kullanım durumuna kadar olumsuz dış etkenlerden koruyan, tanıtan özelliklere sahip, 

sağlık kurallarına uygun ve belli Pazar isteklerine cevap veren ürüne veya mala en 

uygun çeşitli materyallerden yapılmış dış örtü kılıf veya kaplardır” eriş 

ambalajlamayı şu “şekilde tanımlamış “ürünün tüketiciye gidene dek kalite ve 

özelliğini koruyabilecek biçimde koruyucu malzeme ile sarılması veya uygun kaplar 

içine yerleştirilmesi işlemi” demiştir  (Doruk, 1999).  

Ambalaj, içinde hammadde ya da işlenmiş olarak barındırdığı ürünü korumanın yanı 

sıra, zarar görmeden ve verimli bir şekilde işlem görmesini ve dağıtım kanallarından 

geçerek müşteri ya da son kullanıcıya ulaşmasını sağlayan, içinde barındırdığı ürüne 

uygun malzeme ve biçimde imal edilen bir üründür (Er, 2006). 

Ambalaj kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir Türk dil kurumu Türkçe sözlüğü 

ambalaj kelimesini eşyayı sarmaya yarayan kâğıt, tahta plastik madde gibi malzeme 

olarak açıklamaktadır, ambalaj bir malı taşıma, depolama ya da satışa hazırlama 

teknolojisi ve sanatı olarak tanımlanmıştır ( Uçar, 1993) 

Ambalaj üç kategoriye ayrılmıştır; 
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Satış Ambalajı (Birincil Ambalaj): Herhangi bir ürünü tüketiciye veya nihai 

kullanıcıya ulaştırmak amacıyla satış noktasında sunulan, bir satış birimi olarak 

tanımlanan ve ürünle birlikte satın alınan ambalajı, 

Dış Ambalaj (İkincil Ambalaj): Birden fazla sayıda satış ambalajını bir arada tutacak 

şekilde tasarlanmış, üründen ayrıldığında ürünün herhangi bir özelliğinin 

değişmesine neden olmayan ambalajı, 

Nakliye Ambalajı (Üçüncül Ambalaj): Satış veya dış ambalajın taşıma ve depolama 

işlemleri sırasında zarar görmesini önlemek; ürünün üreticiden satıcıya nakliyesi 

sırasında taşımayı kolaylaştırmak ve depolama işlemlerini sağlamak amacıyla 

kullanılan ambalajı ifade eder (Lewis, 2001; Waite, 1995,  A. A. A. K. Y., 2004) 

Endüstri tarafından üretilen her endüstriyel ürün bir şekilde ambalajlanarak 

tüketicisine ulaşır. Bu nedenle ambalajın temel fonksiyonu içinde taşıdığı ürünü 

muhafaza etmek ve korumaktır. Ancak ambalaj ürünün perakende alanında 

tüketiciyle iletişim kurmasında aracı rolü oynar (Bayazıt, 2006). 

Ambalaj korur, bozulmayı önler, maliyeti azaltır, ürünün kurcalanmasını önler, 

koruyucu tedbirdir ve hayatı kolaylaştırır. Ambalaj bir ürünün üreticiden tüketiciye 

kadar uzanan dağıtım zincirinde güvenli ulaşımının sağlanabilmesi için kullanılan 

koruyucu araçların tümü olarak tanımlanabilir; ambalaj ürünü depolama nakliye ve 

teşhir ve kullanımı içeren tüm yaşam süresi boyunca ekonomik ve çevreye duyarlı 

olarak korur barındırır sunar tanıtır ürüne kolaylık sağlar (Yalçın ve diğ., 2000)  

Ambalaj; ürünü fiziksel hasarlara ve bozulmaya karşı korur, ürünün satılmasına 

yardımcı olur, markasını tamamlar, ürünün pazarda tutunmasını sağlar, ürün içeriği 

ve kullanımı hakkında bilgi verir, dağıtım ve depolama maliyetlerini en aza indirir, 

tüketiciye kullanım kolaylığı sağlar, ürünün açılmamış olarak güvenli bir şekilde 

kullanıcıya ulaşmasını sağlar (Judith, 1998). 

1.7.1 Oluklu mukavva ambalaj nedir? 

Oluklu mukavva kutular, en yaygın kullanıma sahip ambalaj malzemesi olup, liner 

denilen iki dış kâğıt ve ondüle denilen bir ara kâğıttan oluşan oluklu mukavvadan 

üretilen içindeki ürünü koruyan taşıyan ve satılmasına yardımcı olan ambalajlardır 

(Üçüncü, 2000). Dış ambalaj olarak adlandırılan oluklu mukavva kutular; dağıtım 

sistemlerinde, deniz ve hava taşımacılığına uygun ambalajlar olup özel 
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gereksinimlere uygun olarak kaplama kullanılarak da üretilmektedir. Oluklu 

mukavva kutular içlerine konulan ürünü korumadaki üstünlükleri, üzerlerine baskı 

yapılabilmesi, hafif oluşları nedeniyle değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Dış 

ambalaj olarak nitelendirilen oluklu mukavva ince dalga kutu üretimindeki ve baskı 

alanındaki gelişmelere bağlı olarak birincil ve teşhir ambalajları haline de 

dönüşmeye başladı. Son yıllarda oluklu mukavva kutular, marketlerde teşhir standı 

olarak da kullanılmaktadır.  

Bugün, oluklu mukavva ambalaj için özel tasarım çalışmalarını içeren CAD 

programlar mevcut. Bilgisayarı, oluklu mukavva üretiminin her aşamasında görmek 

mümkündür. Bilgisayar; tasarımdan, baskı öncesi hazırlık, klişe üretimine, baskı 

makineleri ve konfeksiyon makinelerine kadar her alana girmiş durumdadır. Yüksek 

teknoloji ürünü in-line oluklu mukavva konfeksiyon makinelerinin, tümü bilgisayar 

aracılığıyla hızlı çalışır konuma getirilmektedir (www.matbaaturk.org).   

Oluklu mukavva üretiminde kullanılan iç ve dış yüzde olukluda kullanılan kâğıt cins 

ve ağırlıklarına göre, çeşitli özellik ve gramajlarda üretilir. Oluklu mukavvayı 

oluşturan iç, dış, ara kâğıtların gramaj ve cinsi, özellikleri ve kullanılacak tutkalın 

katkı maddelerinin cinsi üretilecek kutunun özellikleri açısından her biri ayrı önem 

taşır. Oluklu mukavvada kutudan istenilen özelliklere göre bu kâğıtların seçimi 

yapılır. Öncelikle kâğıdın kalitesi önem taşır çünkü iyi kaliteli bir ürünün özellikleri ; 

fiziki dayanıklılık, elastikiyet, tutkal tutma ve nüfuz etme, aşındırma özelliği, boyut 

dengesi olmalıdır 

Oluklu mukavvaların dış yüzeylerinde kullanılan perdahlı kâğıt linerdir. Liner 

ismiyle anılan kâğıtlar; istenildiğinde esmer, beyaz ya da renklendirilmiş olarak 

üretilir ve kraft liner, test liner ve schrenz adını alır (Üçüncü, 2000).  

Kraft Liner yumuşak ağaçtan elde edilen hamurun sülfat ya da alkalinle işlenmesiyle 

elde edilir. Oluklu mukavva üretiminde iç ve dış astar olarak kullanılır. Doğal 

renkleri kahverengi olan kraft liner kâğıtlar, kısmen ya da tamamen beyazlatılabilir. 

Ancak herhangi bir beyazlatma yöntemi astarın dayanıklılığını %5 – 10 arası azaltır. 

Test Liner kısmi selüloz ve atık kâğıt elyafı ile üretilen oluklu mukavva kâğıdıdır. 

Yine oluklu mukavva üretiminde iç ve dış astar olarak, test liner kâğıtlar da 

kullanılabiliyor. Ancak oluklu mukavva kutu astarı olarak geri dönüştürülmüş kâğıt 

elyafı kullanımı, kutunun dayanıklılığını özellikle tropik koşullarda, büyük ölçüde 

azaltır. Eğer test liner kâğıtlar yüksek kaliteli seçilmiş atıklardan üretilir ve üzeri 
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boyanırsa ortaya imitasyon kraft olarak adlandırılan ve mükemmel dayanıklılığı olan 

kâğıtlar çıkar. Test liner ile kraft liner aynı özellikte değildir. Test liner, üzerindeki 

çok küçük siyah noktalar ile kraft linerden ayrılır. Schrenz Fluting genellikle 

yuvarlak elekli makinede eski kâğıt harmanı ile üretilen bir kâğıt cinsidir. Diğer 

kâğıtlar kadar kuvvetli olmasa da başka tabakalarla lamine edilerek mukavva haline 

getirilebilir. Oluklu mukavvanın iki yüzü arasında kalan kısım ondüle kısmıdır. En 

iyi kalite olarak yapraklarını döken ağaçların kısa elyafından özel bir pişirme 

yöntemi ile kâğıt hamuru elde etmek suretiyle üretilir. Böyle elde edilen oluklara 

"yarı kimyasal oluk" denir ve çok az miktarda temiz kraft atığı içerir. Ondüle 

malzemesi yapımında saman kâğıdı da kullanılır (Üçüncü, 2000).  

Oluklu mukavva kutuların tasarımında, gerekli basınç direncine erişmek için, 

kâğıtların çeşitli özelliklerinden yararlanılır, iki tabaka kâğıt arasındaki ondülenin 

biçimi, bitmiş kutuya yukarıdan aşağıya sertlik ve dayanıklılık kazandırır. Olukların 

dışındaki değişkenler (ondülenin dalga cinsi) oluklu materyalin kat adedi, oluklu 

adedi ve taşıyıcı yapının konumudur. Islak ambalajlama durumunda daha fazla 

dayanıklılık sağlamak için oluklu mukavva kutuların bazıları wakslanabilir ya da 

kimyasal işlem görebilirler; hatta "kâğıdın içine lifler dokunabilir. Oluklu 

mukavvanın iç ve dış yüzdeki oluklar da kullanılan kâğıt cins ve ağırlıklarına göre 

çeşitli özellik ve gramajlarda üretilir(www.matbaaturk.org).  

Oluklu mukavva üretiminde yararlanılan 5 tip oluk tipi vardır. Bunlar; A, B, C, E, K 

harfleriyle tanımlanır. F dalga ise 6 tip oluk tipi olarak kabul edilmiştir. A Dalga 

taşıyıcı olmayan ürünlerin ambalajlanmasında ve birçok sıra üst üste istiflenecek 

ambalajların yapımında; yastık görevi yapmaları ve çok emici olmaları nedeniyle de 

ara bölme, takviye vb. malzemenin yapımında başarıyla kullanılır. A tipi oluklu 

mukavva en iyi alt ve üst sıkıştırma dayanıklılığı sergiler. Sebze ve meyve 

kutularının üretiminde kullanılır. Bir metredeki oluk sayısı 104–125 ve oluk 

yüksekliği 4,5 mm- 4,7 mm. arasında olan oluklu mukavvadır. 

B Dalga oluk yüksekliklerinin ve dalga aralıklarının az olması nedeniyle yüzey 

ezilmesine karşı diğerlerinden daha dayanıklıdır diğerlerine göre baskıya daha uygun 

yüzeye sahiptir. B Dalgada bir metredeki oluk sayısı 150–184, oluk yüksekliği 2,1 

mm -2,9 mm arasındadır. C Dalga C tip, A tipi gibi en iyi alt ve üst sıkıştırma 

dayanıklılığı sergiler. C dalga dalgada bir metredeki oluk sayısı 120–145, oluk 

yüksekliği 3,5 mm–3,7 mm arasındadır. E Dalga oluklular; dayanıksız tüketim 
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malları ve hediyelik ambalajlar için üretilir. E dalgada bir metredeki oluk sayısı 275–

310, oluk yüksekliği 1,15 mm -1, 65 mm arasında olan oluklu mukavvadır. F Dalga 

çok incedir. K Dalga (Süper A Dalga)  çok iri dalgadır, ülkemizde kullanılmaz. Bir 

metredeki oluk sayısı 90–103, oluk yüksekliği 5,6 mm 8,5 cm arasında olan oluklu 

mukavvadır.  

Oluklu tabakası, oluklu mukavvanın dış tabakaları arasında kalan ve bu tabakalara 

bir yapıştırıcı ile bağlanan oluklandırılmış tabakadır. Oluklu mukavva kutu 

üretiminde dört tip oluklu mukavva tabaka kullanılmaktadır (Üçüncü, 2000).Tek 

yüzlü oluklu mukavva, bir oluklu tabakanın yalnız bir yüzünün düz tabaka ile 

kaplanmasıyla meydana gelen tabakadır. Bu malzeme, sargılama, sıkıştırma, ya da 

yastıklama amacıyla kullanır, kutu yapımında kullanılmaz. Tek dalgalı oluklu 

mukavva, bir oluklu tabakanın her iki yüzeyinin düz tabaka ile kaplanmasıyla 

meydana gelen oluklu mukavvadır. İç, dış ve oluklu tabakası olmak üzere üç kat 

kâğıttan oluşur. Hafif ürünler için uygundur. Çift dalgalı oluklu mukavva, düz bir 

tabakanın alt ve üst yüzeylerine yapıştırılmış oluklu tabakaların alt ve üst 

yüzeylerinin düz tabaka ile kaplanmasıyla meydana gelen oluklu mukavvadır. A+B, 

A+C, B+E, B+C, gibi ikili birleşimlerde üretilir. Güçlü olmaları nedeniyle büyük 

yük taşıyabilir, üst üste istiflenmeye çok uygundur, teleskopik kutu yapımında ya da 

dökme ambalajı olarak kullanılır (www.corrugated.org). Üç dalgalı oluklu mukavva 

aralarındaki iki düz tabakaya yapıştırılmış üç oluklu tabakanın altının ve üstünün düz 

tabaka ile kaplanmasıyla meydana gelen oluklu mukavvadır. A+B+E, B+A+C gibi 

birleşimlerde üretilir. Hacimli ve çok ağır ürünlerin taşınmasında kullanılmaktadır.  

Oluklu mukavva kutular üretim şekline göre altıya ayrılır aşağıda açıklanmıştır. 

Kesikli tip oluklu mukavva kutular,ek parçalı, yan alt ve üst birleştirme yerleri, tutkal 

ile yapıştırılan ya da bantla, dikişle birleştirilen kutulardır. Teleskopik tip oluklu 

mukavva kutular, bir ana gövde ile geçmeli olarak çalışan alt ve üst kapaklardan 

oluşan kutulardır. Katlamalı tip oluklu mukavva kutular, genellikle, yalnızca tek 

parçalıdır. Kutunun altı; iki ya da tüm yan duvarları katlanarak kutu haline getirilir. 

Kutular dikişsiz ya da bantsız yapılabilir. Teşhir amaçlı kutular, yassı şekilde 

katlanarak sevk edilip, kullanılacağı zaman kurulup kutu şekline getirilebilir. Sürgülü 

tip oluklu mukavva kutular birbirinin içine geçebilen parçalardan meydana gelir. Bu 

grup diğer kutular için dış kılıf olarak kullanılan kutuları da kapsar. Bu kutular, yassı 

şekilde sevk edilip kullanılacağı zaman kutu haline getirilir. Sağlam tip oluklu 
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mukavva kutular iki ayrı uç parça ile katlanarak şekillendirilen ana gövdeden oluşan 

kutulardır. Bu kutular kullanımdan önce dikiş ya da benzeri bir işlem birleştirilir. 

Kendinden kurulu oluklu mukavva kutular dip yapıştırmalı kutular olarak da 

adlandırılan bu kutular tek parça halinde olup üretici tarafından önceden yapıştırılmış 

olduğundan yassı şekilde katlanarak sevk edilir ve açılarak kullanılır (Önen, 2002).  

Üretim yöntemlerine bağlı olarak oluklu mukavva kutuları iki ana gruba ayırabilir; 

standart kutular ve kalıplı kutular(Üçüncü, 2000). Standart kutular genellikle tek 

parçadan oluşan kutulardır. Yükseklik ve kapak boyları değiştirilerek biçimler olarak 

çeşitlendirilir. Boy, en, yükseklik ölçülerine dalga ve kâğıt cinsine uygun katlama 

payları eklenerek kolayca hesaplanır. Bu kutular genellikle tek parçadan oluşur. 

Tepsiler ve ambalaj kullanıcısı tarafından eklenenler dışında tümü dikiş ya da 

yapıştırma ile birleştirilir. Kutu kurulurken alt ve üst kapakları, bant, yapıştırıcı ya da 

dikiş ile kapatılır. 

İkinci tür olan kalıplı kutular kalıp yardımı ile üretilen kutulardır. Düz ve dairesel 

kontrplaklar üzerine çeşitli tipte çelik bıçaklar yardımıyla, üretilmesi tasarlanan 

ambalajlar açık şekilde kesilir. Oluklu mukavva kutu üreticisi, tasarımcı yaratıcılığı, 

bilgi ve becerisini kalıplı kutuların üretimi için ortaya koyar. Kalıplı kutuların, 

standart kutulara göre üretimleri zordur. Kullanım kolaylığına sahip kalıplı kutular, 

standart kutularla birbirini tamamlayacak şekilde kullanılır.  

Kutuların boyutları içten içe ölçülen en, boy ve yükseklik ölçüleridir. Birimi  

mm.'dir. Boy; kutu kapatıldığında tabanın uzun kenarıdır. En; kutu kapatıldığında 

tabanın kısa kenarıdır. Yükseklik; kutunun tabından tavanına kadar iç kapakla 

arasındaki ölçüdür. Kulak, dikişli ya da yapıştırmalı kutularda geniş ya da dar yüzün 

bir uzantısıdır. Kulak birleştirme; kutu hacim haline getirildiğinde, kulağın içten ya 

da dıştan kutunun karşı yüzüne bileştirilmesidir. Oluk yönü; oluklu mukavvanın 

üretimi sırasında makinedeki çıkış yönüne dik olan yönüdür. Oluklu mukavva 

kutuların boy, en ve yükseklikleri ambalaj üzerinde belirtilen değerlere + /- 3 mm. 

toleranslar içinde uygun olmalıdır.  

En ekonomik kutu, 0201 no'lu kutudur. Bu tip bir kutu; ham madde kullanımını en 

aza indirirken kapatılan hacmi de en üst seviyeye çıkartır. Aynı hacimli kutular için 

uzunluk, genişlik ve yükseklik bağlantısı, kullanılacak ham madde miktarıyla 

yakından ilgilidir. En az sarfiyatla en ekonomik hacim elde etmek için oranlar; 

uzunluk (L), en (W), yükseklik (H) 2:1:2 şeklindedir. Kutu üretmek için kullanılan 
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hammadde, kutu maliyetinin %70 - 80'i olduğundan en ekonomik kutuyu oluşturulur. 

Hammaddeden en ekonomik biçimde yararlanacak oranları belirlemek çok 

önemlidir. Diğer taraftan bir kutudaki ürünleri kolaylıkla sayabilmek için genel 

eğilim 10 ve 10'un katlan ürünleri ambalajlamak doğrultusunda olsa da, her 

bakımdan ekonomik bir kutu üretmek için 6 ve katları ürünler ambalajlamak tercih 

edilmelidir. Genel anlamda bir kutu kullanım bakımından ekonomik olsa da baskı 

makinelerinin kapasitesi ve standart boyut bulunmaması nedeniyle toplam maliyet 

göz önüne alındığında daha pahalıya geldiği görülür. Eğer kutunun hacmi bilinmiyor 

ise, ideal boyutlar monogramdan yararlanarak belirlenir. Kutu boyutlarının en 

ekonomik ilişkisi kutu tiplerine göre değişir (www.matbaaturk.org). 

Oluklu mukavva tipleri belirlenirken terminoloji farklılıkları ortadan kaldırılmış. TS 

1119'a yaş meyve, sebze ve çiçek taşımacılığında kullanılan oluklu mukavva kutular 

ile mukavva kutular dahil değildir (www.matbaaturk.org).  

Oluklu mukavva kutular, ambalajlanan ürünlerin özelliklerine uygun olarak yan 

ürünlerle birlikte kullanılır. Kutu içine konulan ürünlerin şekillerini korumalarını ve 

düzgün yerleştirmelerini sağlayan ara bölmeler her tür oluklu mukavvadan hazırlanır. 

Uzun süre depolanacak ürünler için kullanılacak ambalajların ezilmemesi, kutuya 

direnç kazandırmak için çift dalga oluklu mukavva levhalardan üretilen ürünler çevre 

takviyelerdir. Koruyucu ve sarıcı levhalar, kırılgan ve hassas ürünleri korumak ve 

birbirleri ile temasını önlemek için her tür oluklu mukavvadan üretilir. Ambalajın 

içine konulan ürünlerin birbirine değmesini engelleyen separatörler kutunun 

direncini de arttırır. Üstü açık ya da kapalı kutuların üst üste konulduğu durumlarda 

kutulara direnç kazandıran köşe takviyeleri, her dalga oluklu mukavva levhadan 

çeşitli şekillerde hazırlanır.  

Ambalaj baskısı için uygulanan beş temel yöntem mevcuttur. Bunlar; flekso baskı, 

rotogravür baskı, ofset baskı, serigrafik baskı, tipo baskı olup her baskı işleminin 

kendine özgü yararları, avantajları mevcuttur. Baskı işlemlerindeki gelişmeleri, 

pazarın talepleri ve buna bağlı olarak konverterlerin gereksinimleri belirtmektedir. 

Makine üreticileri, yenilenen baskı teknikleri içinde ürettikleri makineleri, CAD 

sistemi ile desteklemiş; makinelerin mekanik, elektrik ve elektronik parçaları özenle 

tasarlamışlardır.  
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UV teknolojisi yüksek kaliteli baskı için öne çıkan bir teknolojidir. Bu teknoloji, 

baskı işlemlerinde büyük bir esneklik ve kolaylık sağlamaktadır. UV teknolojisindeki 

ilerlemeler, UV mürekkeplerdeki gelişmelerle pekişmektedir.  

Tipo baskının geliştirilmiş bir hali olan flekso baskı, ambalaj basımında en yaygın 

kullanılan baskıdır. Düzgün olmayan yüzeylere de uygulanan flekso baskı; karton, 

kraft, oluklu mukavva, bütün fleksibl ambalajlan oluşturan plastik filmler ve özel bir 

mürekkep kullanılarak alümin yum folyo, üzerinde uygulanır. Son yaşanan 

gelişmelerin sonucu flekso baskı, kısa, orta ve uzun süreli üretimler için son derece 

uygun bir baskı haline dönüşmüştür. Flekso baskı daha çok taşıyıcı katman  malzeme 

üzerine  uygulanır. 

Ofset baskı; tabaka, düzlem (planografik) baskı yöntemi olup, genellikle kâğıt, 

karton ve saç levha basımında kullanılır. Özellikle sac levha üzerine baskı için 

uygulanan tek baskı yöntemi ofset yöntemidir.  

Rotogravür baskı, taşıyıcı katman (web) yöntemidir. Bu baskı yöntemiyle, kâğıt, 

karton, fleksibl ambalaj malzemeleri (plastik filmler, alüminyum folyo) basılır. Fakat 

basılacak yüzeyin düzgün olması gerekir. Yalnız düzgün yüzeyli malzemelere 

rotogravür baskı uygulanır.  

Serigrafik baskı genellikle asimetrik olmayan ambalajlara baskı yapmak için 

kullanılan yöntemdir. Örneğin; cam şişe gibi hazır ambalajların üzerine Serigrafik 

baskı uygulanıyor. Ayrıca kendi kendine yapışan etiket basımı için de Serigrafik 

baskı kullanılır. Serigrafik baskı yöntemi oldukça yavaştır, ancak kullanılan 

malzemeler ucuz, baskı kalitesi güzeldir. Bu yöntemle iyi kalite baskı gerektiren kısa 

süreli baskı işleri gerçekleştirilir.  

Tipo baskı kullanılan en eski baskı yöntemidir. Düzgün yüzeylere uygulanan tipo 

baskı ile güzel görüntüler elde etmek mümkündür. Günümüzde tipo baskı; 

katlanabilir karton kutu, kraft kağıt torbalar, oluklu mukavva kutular, skin ve blister 

ambalajlar, mumlu ambalajda kullanılır (www.matbaaturk.org). 

1.7.2. Sürdürülebilir ambalaj nedir? 

Firmalar sürdürülebilirlik konularının yerine getirilmesiyle, uzun vadede halkın ve 

diğer hissedarların ihtiyaçlarının karşılanacağını fark etmeye başladılar (Sturges , 

2003) Bu gerekliliklerin uygulanması bazı firmalar için çok erkense de, WBCSD 
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(Dünya Sürdürülebilir Gelişim İş Konseyi) üyeleri arasında 141 firmada yapılan 

araştırma sonuçlarına göre sürdürülebilirlik konularına ilgi gösteren firmaların 

diğerleriyle karşılaştırıldığında nerdeyse her pazar katmanında daha iyi performans 

gösterdiği ortaya çıkmıştır (Anon, 2005). Ortalamada bu firmalar %13,5’le yılı 

kapatırken Pazar %9,2 ile kapatmıştır. Bu firmaların üç ve beş yıllık performansları 

da kayda değer bir şekilde pazarın üzerinde gerçekleşmiştir, bu durum 

sürdürülebilirliğin firma performansının artışına yardım ettiğini göstergesidir (Anon, 

2005). Sürdürülebilir gelişmede ambalajın önemli bir rolü vardır. Ama ambalaj 

sektöründe sürdürülebilir gelişmeye ulaşmaktaki en önemli engel sürdürülebilir 

ambalajın ne olduğunun anlaşılmasıdır. Bu tür bir anlaşılma ambalajın uzun vadedeki 

sürdürülebilirliği için şarttır (Sonneveld ve diğ., 2005) 

Sürdürülebilir ambalaj birleşmesi (SPA, www.sustainablepack.org) Melbourne 

Avustralya’da Viktorya Üniversitesi, RMIT Universitesi ve Birubi Innovation Pty. 

Şirketi tarafından 2002 yılında oluşturulmuştur. Kurucu üyeler sürdürülebilir 

ambalajın sürekli iyileştirilmesi için gerekli adımların atılmasında, bütünleşik, 

tedarik zinciri odaklı çok boyutlu bir araştırma eğitim ve çalışma ihtiyacını fark 

ettiler (James, 2005). Başlangıç işlerinden biri de RMIT’den Helen Lewis’in 

sürdürülebilir ambalaj öngörüsü oluşturmak için başlattığı projeydi. İlk adım olarak 

katılımcıların sürdürülebilirlikten ne anladıklarını araştırılması gerçekleştirilmiştir. 

IAPRI 2004 konferansında sunulan araştırmanın sonuçları çoğu katılımcı için 

ambalaj ve sürdürülebilirliğin tamamlayıcı olarak tanımlanmasının zor olduğunu 

ortaya koymuştur (Lewis ve Sonneveld,2004). Çoğu katılımcı ürünlerin tedarik 

zincirinde taşınması dağıtımı ve korunması için gerekli ekonomik sistem ihtiyacıyla 

bağlantılı çevresel standartlar gibi sisteme yönelik konuları ön plana çıkarmış ayrıca 

tüketicinin rolünü önemli bulduklarını belirtmişlerdir. Ambalaj sürdürülebilirliğinin 

tüketicinin çatışan beklentilerini uzlaştırmaya ihtiyacı olacaktır.  

Tüketiciler bir yandan uygun kullanım, güvenlik ve raf ömrü sağlanmasını beklerken 

diğer yandan çevresel sürdürülebilirliğin arttırılmasını talep etmişlerdir (Lewis ve 

Sonneveld, 2004). 

Katılımcı araştırmalarının sonucunda sürdürülebilir ambalaj tanımı taslağı 

yazılmıştır. Şekil 1’de de görüldüğü gibi tanım ambalajın toplumsal ve ekonomik 

sistemlerdeki rolünü ve çevresel amaçlara ulaşmak için çabalamanın düşünülmesini 

içeriyor. Tanımın amacı makro seviyede toplumun refahı, işlevsel performans 
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seviyesinde ürün ve ambalaj sisteminin etkinliği ve verimliliği ve mikro seviyede 

ambalaj ve parçalarının eko toksik durumunu ayırt etmektir(James ve diğ., 

2005).Ambalaj aşağıdaki ilkeler yerine getirildiğinde sürdürülebilir gelişime destek 

olur. 

 

Şekil 1.7.2.1:Sürdürülebilir ambalaj tanımı (Sonneveld ve diğ., 2005) 

 

Tablo 1.7.2.1. yapılan tanımı destekler niteliktedir. Amaç ürün ve ambalaj sisteminin 

bütün yaşam çevrimi boyunca rolünü düşünerek sürdürülebilir gelişmeye ulaşmaktır. 

Ambalaj’ın ekonomik, toplumsal ve çevresel işlevleri sürdürülebilirlik bağlamında 

düşünülmüş ve farklı seviyelerde farklı ilgi alanlarında tanımlanmıştır (James ve 

diğ., 2005). 

Ambalajın performansını geliştirmek için bu performansın ortaya çıkarılması 

gerekmektedir. Bu noktadan hareketle PIQUET isimli çok ölçütlü karar verme aracı 

geliştirme projesi vardır. Sürdürülebilir Ambalaj Birleşmesi Packaging Impact Quick 

Evaluation Tool isimi programı geliştirmek için bir proje başlatmıştır. Bu 

değerlendirme aracının bazı özellikleri, malzeme seçimi, ambalajın yeniden tasarımı, 

ambalajın yenilenmesi ve ambalajın satın alma özellikleri 

olacaktır(www.sustainablepack.org). 

PIRA International’dan Michael Struges daha geniş kapsamlı ve bütünleyici olarak 

ekonomik toplumsal ve çevresel düşünceleri içeren sürdürülebilir ambalajı fayda 

maliyet açısında tanımlamak gerektiğini söyler. Bu görüş (Stewart ve Craig, 2001) 

tarafından yapılan çalışmayla uyum göstermektedir. Bu çalışma tüketici ve 

TOPLUM:Etkili- sosyal ve ekonomik değere katkı 

AMBALAJLAMA SİSTEMİ:                               
Verimli – malzeme ve enerjinin en az 

AMBALAJ MALZEMESİ:                                                                
Döngüsel  – geri kazanılabilir veya kompostlaştırılabilir 

AMBALAJ PARÇALARI:                                 
güvenli- ekosistemleri ve insanları 
zehirlemeyen 



 47

üreticilerin geri kazanım yaklaşımını anlamak için yapılmıştı. Halkın çevreyle ilgili 

olan ürünleri algılaması ve geri kazanımla çevreye duyarlı tüketicilik arasıdaki 

ilişkiyi anlamak amacıyla bir anket gerçekleştirildi (Ebroe ve diğ., 1999). Araştırma 

sonucunda katılımcıların yaş ve cinsiyetlerine bağlı olarak ürünün zehirli olup 

olmadığıyla daha çok ilgilendiği ve ambalajına daha az dikkat ettiği ortaya çıkmıştır 

(Lee ve Xu, 2005). 

Tablo1.7.2.1: SPA’nın sürdürülebilir ambalaj tanımı (Sonneveld ve diğ., 2005) 

 
İlke 

 
Açıklaması İlkenin 

uygulanacağı 
seviyeler 

Etkili: 
 
 
 

Bilinçli ve sorumlu tüketime destek olarak ve 
ürünleri tedarik zincirinde etkili bir şekilde 
koruyup kapsayarak topluma gerçek değeri katar 

Toplum 

Verimli Ambalaj sistemleri ürünün yaşam çevrimi 
boyunca malzeme ve enerjiyi mümkün olduğunca 
çok verimli kullanmak üzere tasarlanmıştır. Bu 
durum depolama, taşıma ve kullanım sırasındaki 
destek sistemlerinin de malzeme ve enerji 
verimliliğini içerir. 

Ambalaj 
Sistemi 

Döngüsel Ambalaj malzemeleri malzeme indirgenmesi ve 
katkı maddesi gelişmiyle sürekli olarak doğal ve 
(endüstriyel) teknik sistemlerle çevrilir 
 

Ambalaj 
Malzemesi 

Güvenli Ambalaj parçaları insan sağlığı ve eko sistem için 
risk oluşturmaz. Şüpheli durumlarda önlem ilkesi 
uygulanır. 

Ambalaj 
Parçaları 

  
 

Daha verimli ambalaj tasarımlarının, daha az parçadan oluşmaları, geri kazanılabilir 

olmaları, malzemeyi ekonomik olarak kullanmış olmaları beklenir (Moore, 2001). 

Moore’a göre yakın gelecekte ambalajın geri kazanılmasına ve malzemeden 

arındırılmasına (dematerailize) yeni üretim teknikleriyle ve ambalaj parça sayısının 

azaltılmasıyla ulaşılacaktır. O zaman yeni bir çeşit streç-üfleme sistemi daha hafif 

pet şişeler için geliştirilmiş (Katsura ve Sasaki, 2001) 

İngiltere’de ambalajın toplam çevresel etkisini azaltma yönünde bir eğilim 

görülmekte bu eğilim Avrupa Birliği ambalaj ve ambalaj atığı yönetmeliği nedeniyle 

oluşmuş durumdadır. Buna ek olarak “ambalaj önemli gereklilikleri”nde ambalajın 

hacim ve ağırlık olarak en aza indirilmesine çalışılıyor, zararlı malzemeler en aza 
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indiriliyor ve ambalaj hayat döngüsünün sonunda geri kazanılmış veya geri 

kullanılmıştır. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre perakendeciler, 

ambalajcılar, toptancılar ve dolumculardan oluşan büyük ve orta ölçekli firmalara 

yapılan bir anket sonucu ambalajda yapılan ağırlığının veya hacminin azaltılması 

yönündeki değişimlerde maliyetin yönetmeliklerden daha öncelikli bir faktör olduğu 

saptanmış birçok katılımcı ambalajdaki bu değişimlerin evrimsel olduğunu ve 

yönetmelikler olmasa da ambalajın ağırlığı ve hacminin azalacak şekilde gelişeceğini 

düşünmektedirler. Sürdürülebilirlik perspektifinden bakıldığında sürdürülebilirliğe 

ulaşma yolunda yenilikçi hiçbir adımın atılmamış olmasını görmek üzücüdür 

kurumlar tamamen maliyet düşürmeye odaklanmış durumdadırlar  “sürdürülebilirliğe 

ne şekilde katkı olabilir” konusunda hiçbir görüşleri yoktur (Bhamra, 2004). 

Yine İngiltere örneğinde bazı firmalar ambalaj yönetmeliği kapsamında 

ambalajlarında bir takım değişikliklere gitmişlerdir, The Boots Group Plc ambalaj 

tasarımlarının yönetmeliğe tam olarak uymasını sağlayan standart izlekler 

oluşturarak birçok ambalajını en aza indirmiştir ve geri dönüşümlü ambalaj 

kullanımını sağlamışlardır (Bhamra, 2004). 

Nestle U.K. bir başka örnektir, bu firmada yönetmeliğe uymak amacıyla tasarımlar 

için bir takım izlekler oluşturmuştur. Nestle U.K. bu izlekleri iki yüz yıldır uygulamış 

ve satış ve taşıma ambalajlarında ciddi bir hacim ve ağırlık düşüşü gözlemlenmiş 

bununla birlikte sürdürülebilirlik adına bir sistem görüşünün hâkim olmadığı 

anlaşılmıştır (Nestle, 2004). 

Çevresel tartışmalarda geçtiğimiz yıllarda ambalajın çevresel etkisi konusunda ciddi 

tartışmalar yaşanmıştır çünkü atıklar içinde en belirgin olan nesnelerden biri de evsel 

atıkların 1/3 ünü oluşturan ambalaj atıklarıdır (LRRA, 1996). Ottman’ın (1993) 

raporuna göre tüketicilerin %80’i ürünlerde çok fazla ambalaj kullanıldığını 

düşünmüş ve pazarlamacıların %68’i çevresel değişiklikleri ambalajlarında 

gerçekleştirmiştir. 

1994’te üye ülkelerde belli gereklilikler isteyen Avrupa Birliği atık yönetmeliğinin 

yayınlanması ambalajı iş hayatı için düşünülmesi gereken önemli bir konu haline 

getirmiştir. Ama yazında ambalajın sürdürülebilirlik perspektifinden düşünülmesi 

gerektiğine ilişkin hala çok az bir delil bulunmaktadır (Bhamra, 2004). 
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Yapılan işin büyük bölümü ambalajın çevresel etkilerini geliştirmeye yönelik çevreci 

tasarım veya tek bir yönü düşünerek yapılan tasarım olarak adlandırılabilir. Bu 

tasarımlar malzeme seçimine veya azaltılmasına, bio ayrışımlı yenilenebilir ve tek bir 

malzeme seçimi, kullanılan malzeme miktarının azaltılması veya geri kazanımı 

arttırma amaçlı malzeme tiplerinin azaltılması konularına odaklanılmıştır (Holdway 

ve diğ, 2002). Firmalarda eko tasarım yapısal olarak çarpık veya anlık  veya firma 

bünyesine uygun olmayan şekillerde uygulanmaya çalışılmaktadır (Prendergast ve 

diğ., 1996). Ayrıca ambalajın daha çevreci hale getirilmesinin ürünü koruma ve 

tanıtma özelliklerini azaltacağı konusunda bir tartışma vardır. Başka bir delil de 

doğru ambalaj kullanımının ürünlerin verimli kullanımını ve atık azalmasını 

sağlayacağı yönündedir (IC, 1996). Avustralya’da yapılan bir çalışmaya göre, otuz 

gramlık portakal suyu ambalajı sayesinde evde portakal suyu sıkmaktan dolayı 

oluşacak ve çöpe gidecek 1,2 kg posa oluşumunu engellenmiş ve bu atık 

ambalajlamanın yapıldığı tesiste portakal yağı ve hayvan yemine dönüştürülmüştür 

(MacKenzie, 2003). 

Sürdürülebilir tasarıma gelindiğinde araştırmalar ya ürünü ya da ambalajını 

değerlendiriyor, ürünün ve ambalajının birlikte değerlendirlmesi daha doğrudur. 

Ambalaj ürünün hayat döngüsünün bütünsel bir parçası olarak değerlendirilmelidir 

çünkü ambalaj ürünü korumak, içermek ve bozulmasını önlemek amacıyla üretilir. 

Ancak bu şekilde düşünülerek ürün ambalaj birleşiminin sürdürülebilirlik 

performansı iyileştirilebilir (INCPEN, 2003) 

Mc Donalds ambalajı gıdanın taze, sıcak, kolaylık sağlayıcı ve güvenli olmasını 

sağlamak için kullanır. Sürekli kullanılan ambalaj miktarını azaltabilmek ve ambalaj 

malzemesinin çevresel performansını artırmak için yollar aranmaktadır. Ambalaj 

malzemeleri ve biçimi için alınan kararlarda öncelikler pişirilmiş ürünlerin bu 

ambalajlarda nasıl davranacağıyla ilgilenilmiştir. Ürünün taze kalması, sıcaklığını 

koruması, tüketiciyi hasar görmekten yaralanmaktan kurtarması gibi konulara dikkat 

edilmiştir. Diğer gereklilikler, değişik malzemelerin maliyeti, ambalajın dış 

görünüşü, kullanım halindeki verimliliği, sağlığa uygunluk ve gıda güvenliği, 

ambalajın taşınabilirliği, müşteri tatmini, çevresel etkiler, ambalajın üretimi ve 

ambalajın atık haline gelmesidir. Yenilik olarak geri kazanılmış kâğıttan yapılmış 

ambalajları örnek gösterilmiş endüstride kesilmiş kâğıt artıklarından ambalaj üretimi 
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malzeme %72 endüstriyel sonrası geri kazanılmış kâğıt içeriyor.%28 lik kâğıt pulpu 

ve grease kâğıt kaplaması içeriyor, her ürün için bu ambalaj kullanılıyor, mc nuggets 

french fry. Diğer gıdada kullanılmayan malzemeler de geri kazanılmış madde 

içeriyorlar %100 tüketim sonrası geri kazanılmış malzeme, Amaçları sürekli gelişme 

yeni malzemeler bulmak ve ambalajın etkisini azaltmak için çalışılmıştır. 

(www.mcdonalds.co.uk/pages/goodworks/ourenvironment.html) 

Mc donalds kurumu 1994 yılında ambalajını aşağıdaki şekilde azaltarak beş milyon 

dolar tasarruf ettmiştir. Peçetelerin yüksekliğini değiştirmekle %23 daha fazla 

peçetenin bir gemi konteynerine sığması sağlanmış ve 294.000 poundluk daha az 

oluklu mukavva kutunun kullanımına ve 150 adet daha az kamyonun kullanımına 

neden olunmuştur. Firmanın shake ve sundae ambalajlarını yeniden tasarlayarak 

oluklu mukavva ambalajda %4 yani 450.000 poundluk bir azalma sağlamıştır. Çöp 

kutularının kalınlığını azaltarak 2.1 milyon poundluk plastik atık miktarını azaltmış, 

bazı konteynerlerini  oluklu mukavvadan kağıt torbaya çevirerek 2.9 milyon 

poundluk ambalaj tasarrufu yapılmıştır. French fry ambalajlarını ağırlığını %1 

azaltılmıştır.(http://www.mcdonalds.co.uk/pages/goodworks/ourenvironment.html) 

Japon ambalaj enstitüsü (JPI, 2000) altı yıl önce ambalaj beyanlarına bazı ölçütler 

eklemiş ve sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunmak için ambalajın 

gerçekleştirilmesi” isimli önerini genel fikri aşağıda anlatılmıştır; Çevreye daha az 

yükü olan sürdürülebilir gelişen bir topluma ulaşmak insanlığın ortak isteğidir. 

Herkes katılımcı olmalıdır, üreticiler, tüketiciler ve ambalajla ilgili kişiler böyle bir 

topluma ambalajla ulaşmak yönünde çalışmalıdır. Bu amaçla ambalaj endüstrisindeki 

insanlar ambalajın önemini kavramalıdır toplumsal çevreye tepki veren ambalaj 

hakkında düşünmelidirler, ambalajın temel işlevleri önceden, ürünün bozulmasını 

engellemek, hasarlardan korumak, dağıtım sürecindeki enerji maliyetlerini azaltmak, 

elverişli çareleri önermek dağıtımı mantıklı hale getirerek bilgi sağlamaktır. Ambalaj 

üzerindeki beklentiler artış göstermiştir, insan hayatının geliştirilmesine katkıda 

bulunarak malların faydasını arttırmak, malzeme teknolojisi ve lojistik kaynaklı 

bilimsel teknoloji, yeni tasarımlara yol açmıştır. Öte yandan ambalaj atığı hacmi ve 

enerji ve kaynak kullanımı çözmemiz gereken problemlere neden olmaktadır. 

Ambalaj aşağıdaki ölçütlerde olmalıdır (JPI,2000):  

Çevreye olan yükü en aza indirmek, kullanacak insanlara uyumlu olması için, 

tasarlanmış, önemli işlevleri; koruma, bozulmasını önleme ve lojistik işlevlerini 
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yerine getiren, ürün için aşırı kaliteli veya fazladan malzeme kullanılmış 

olmamalıdır, toplam maliyetler ve çevresel maliyetler en az olmalıdır. 

Bunlar düşünerek ambalaj endüstrisindeki insanlar bu dünyanın bir parçası olarak 

etik ve toplumsal sorumlu ambalaj aktivitelerinde bulunmamalıdırlar. Kurumlar 

operasyonel tutumlar yani politikalar kurmalılar bu bahsedilen ölçütlerde geri 

kazanım toplumunu kurmayı amaçlayan dünyanın çevresel problemlerine tepki 

vererek firma içi sistemler kurmalıdırlar. Toplumsal sorumluluk kurumlar için aktif 

olarak bilgi toplamalılar ve bu bilgiye göre hareket etmeliler sonra kurumlar bu 

kurallara düzenlemelere uymak bu standartlara uymalılar, düzgün ambalaj için bir 

ortaya koyma sistemi kurmalılardır (JPI, 2000). 

Sürdürülebilir ambalaj koalisyonu sürdürülebilir ambalajı aşağıdaki ölçütlerde 

tanımlamıştır. Sürdürülebilir ambalaj; yaşam çevrimi boyunca, yararlı, güvenli, 

kişiler ve toplumlar için sağlıklı, pazar beklentilerini performans ve maliyet olarak 

karşılayan, kaynağı, üretimi, taşınması, geri kazanımı yenilenebilir enerji kullanarak 

yapılmış, yenilenebilir veya geri kazanılmış malzeme kullanımını en fazla olacak 

şekilde düşünülmüş, temiz üretim teknolojileri ve en iyi uygulamalarla üretilmiş, 

bütün hayat sonu senaryolarına göre sağlıklı malzemeden üretilmiş, fiziksel olarak 

malzeme ve enerjiyi en uygun kullanacak şekilde yapılmış, etkili olarak geri 

kazanılmış, biyolojik veya endüstriyel beşikten beşiğe çevrimleri düşünüldüğünde 

faydalı hale getirilmiştir (SPC, 2005). 

Burada sunulan ölçütler geniş sürdürülebilirlik şartlarını iş hayatı koşullarını da 

düşünerek ambalajın hayat çevrimine ait çevresel koşullara ilişkin stratejileri 

göstermektedir. Bu ölçütler sürdürülebilir ambalaj koalisyonunun yenilik en uygun 

şekle sokma ve dönüştürme konularındaki aktivitelerini içeriyor. Bu ölçütlerin 

başarılı olarak yerine getirilmesiyle ambalaj beşikten beşiğe malzeme akışına 

dönüştürülebilir, bu sistem ekonomiktir ve yaşam çevrimi sürecinde fayda sağlar 

yani sürdürülebilir bir sistemdir (www.sustainablepackaging.org). 

 2. YÖNTEM 

2.1. Örnek Olay Çalışması Nedir? 

Örnek olay çalışması araştırma yöntemi karmaşık bir olayın veya nesnenin 

anlaşılmasını sağlar, deneyimi geliştirir, önceki araştırma sonuçlarına göre 
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bilinenlere güç katar. Örnek olay çalışmaları sınırlı sayıda olay veya örnek olay ve 

onların arasındaki ilişkiyi detaylı bağlam çözümlemesiyle ortaya koyar ve vurgular. 

Bu yöntem farklı disiplinlerdeki araştırmacılar tarafından yıllar boyunca 

kullanmışlardır. Toplum bilimciler bu nitel araştırma yöntemini fikirlerin 

uygulanması ve yöntemin genişletilmesi amacıyla gerçek hayat olaylarına 

uygulayarak bu yöntemden yararlandılar (Tellis, 1997a) 

Bütünsel ve derinlemesine bir araştırma için örnek olay çalışması ideal bir yöntemdir 

(Feagin ve diğ, 1991). Örnek olay çalışmaları özellikle sosyolojik araştırmalar başta 

olmak üzere birçok araştırmada kullanılmıştır. Yin, Stake ve diğer araştırmacılar bu 

konuda izlekler geliştirmişlerdir. 

 Çalışma deneysel olsun veya olmasın bilgi toplama ve değerlendirme yöntemleri 

bazı ayrıntıları göstermez (Stake, 1995). Öte yandan örnek olay çalışmaları 

katılımcıların görüş açılarından birçok bilgi kaynağını kullanarak bu ayrıntıları 

ortaya çıkarmak için tasarlanır. Örnek olayların seçimi çalışma için gerekli zaman 

sırasında öğrenilecekler en fazla miktarda olacak şekilde seçilmelidir.  

Örnek olay çalışmalarında değerlendirme birimi önemli bir etmendir. Bu çalışmalar 

çok bakış açılı değerlendirmelerdir, araştırmacı sadece olayda yer alanların 

perspektifini düşünmez ama onların arasındaki ilişkiyi de düşünür (Yin ,1994). 

Araştırmacı Robert K. Yin örnek olay çalışması yöntemini şöyle tanımlamıştır; örnek 

olay çalışması, çağdaş bir olguyu araştıran ve onu gerçek hayat bağlamı içinde 

inceleyen deneysel bir sorgulamadır, olgu ve bağlam arasındaki bağlar açık ve 

belirgin değilse çoklu delil kaynağı kullanılır (Yin, 1984).  

Yin(1993) bazı özel örnek olay çalışmaları türleri tanımlamıştır bunlar; keşfedici, 

açıklayıcı ve tarif edicidir. Stake (1995) bunlara üç farklı tür eklemiştir; 

araştırmacının örnek olayla ilgisinin olduğu (gerçek),  örnek olay gözlemcinin 

gördüğü kadarından daha fazlasıyla açıklanmak için çoğulcu (aracı), toplumsal 

araştırma için başlangıç niteliğinde olan (keşfedici). 

Açıklayıcı örnek olay çalışmaları kısa süreli araştırma yaparken kullanılabilir. Tarif 

edici örnek olay çalışmaları projeye başlamadan önce tanımlayıcı bir teori gerektirir. 

Pyecha (1988) bu yöntemi (pattern-matching) doku eşleştirme izleğini kullanarak 

özel eğitim çalışmaları için kullandı. Yukarıda bahsedilen türde örnek olay 

çalışmalarının tek durum veya çoklu durum uygulamaları olabilir. 
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Örnek olay çalışması üçlemeli araştırma stratejisi olarak bilinir. Snow ve Anderson 

(Feagin ve diğ., 1991) üçlemenin bilgi araştırmacılar ve teoriler ve yöntemler 

arasında olacağını söylemişlerdir. Stake (1995) doğruluğu sağlamak üzere kullanılan 

protokollerin, üçleme olarak adlandırıldığını söylenmiştir. Üçlemeye olan ihtiyaç 

işlemlerin geçerliliğini doğrulamayı sağlamaya çalışan etik ihtiyaçtır (Yin, 1984). 

Yin’e göre bu doğrulama çoklu bilgi kaynağı kullanılarak yapılır. 

Yin (1994) örnek olay çalışması için en az  dört uygulama alanı sunmuştur bunlar ; 

karmaşık güncel bağlantıları gerçek hayat durumunda açıklamak, katkının görüldüğü 

gerçek hayat bağlamını tarif etmek, katkının kendisini tarif etmek ve değerlendirilen 

katkının açık sonuçları olmadığı durumlarda onu araştırmaktır. 

Levy (1988) Arizona Üniversitesinde tek örnek olay yöntemini kullanmıştır. Tek 

örnek olay çalışmaları bir teoriyi doğrulamak veya denemek amacıyla veya kendi 

içinde uç bir örneği tanıtmak amacıyla kullanılabilir (Yin, 1994). Tek örnek olay 

çalışmaları gözlemcinin daha önce ulaşılamaz olan bir olguya ulaşması durumları 

için idealdir. 

Her araştırmada olması gerektiği gibi, yapısal geçerlilik, içsel geçerlilik, dışsal 

geçerlilik ve güvenilirlik(Yin, 1989), (Levy, 1988)oluşturulmalıdır. Yin (1994) çoklu 

delil kaynaklarının kullanımıyla yapısal geçerliliğe ulaşacağını söylemiştir. Levy'nin 

çalışması anket, görüşme ve belgeleri kullanmıştır.  

Teoriler geliştirirken ve bilgi toplanması ve değerlendirilmesiyle bu teorileri 

denerken değerlendirme biriminin olması içsel geçerliliği sağlayan şeylerdendir. 

Tekli örnek olay çalışmasında dışsal geçerliliği sağlamak da zordur. Her tür 

araştırma için örnek olay çalışması protokolünün geliştirilmesi güvenilirliği sağlar. 

Yin (1994) örnek olay çalışmasının tasarımı aşamasında dört adım önerir; örnek olay 

çalışmasının tasarlanması, örnek olay çalışmasını yapılması, örnek olay çalışması 

delillerinin değerlendirilmesi ve sonuçlar öneriler ve etkilerin geliştirilmesidir. 

Araştırmacı tarafından bir protokol taslağı hazırlanmalıdır. Araştırma yöntemi olarak 

örnek olay çalışmasına yapılan ilk eleştiriler doğası gereği bu çalışmanın bilimsel 

olmadığı çünkü tekrarlanabilirliğinin mümkün olmadığı yönündeydi. Yin, Stake ve 

Feagin bunu yanlışladırlar ve örnek olay çalışmasının protokolünün ana hatlarında 

neler olması gerektiği konusunda bir çalışma yaptılar. Yin (1994) protokol için kural 

ve izlek geliştirmek örnek olay çalışmasının güvenilirliğini arttırır demiştir. 
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Protokolde aşağıdaki bölümler olmalıdır örnek olay çalışmasının genel bir özeti, saha 

izlekleri, örnek olay soruları ve örnek olay çalışması için bir rehber olmalıdır. Örnek 

olay çalışmasının genel özeti proje amaçlarını, örnek olaydaki çalışılan konuları 

içermelidir. Saha izleklerinde, İzlekler hakkında hatırlatmalar bulunmalı, bilgi 

kaynaklarına erişim yolları ve bu kaynakların yerleri belirtilmelidir. Örnek olay 

soruları bilgi toplama sırasında araştırmacının aklında tutması gereken sorulardır. 

Örnek olay çalışması için rehberde raporlama formatı ve ana hatları olmalıdır. Örnek 

olay çalışması raporu için rehber çoğunlukla örnek olay çalışması planından çıkarılır, 

araştırmacılar raporlama evresinin çok ileri bir tarihteymiş gibi algılamaktadırlar. 

Yin (1994) raporun daha başlangıçta planlamasını önerir. Örnek olay çalışmaları için 

kabul görmüş bir raporlama formatı yoktur, araştırmacının deneyimi ana bir faktör 

olduğundan. Bazı araştırmacılar makale formatı kullandılar (Feagin ve diğ., 1991). 

Robert E. Stake, Helen Simons, and Robert K. Yin örnek olay çalışması konusunda 

çalışmalar yapmışlardır onlara göre örnek olay çalışması araştırması altı adımda 

olmalıdır. Bu adımlar sırayla; Araştırma sorularının bulunması ve tanımlanması, 

örnek olayların seçimi ve veri toplama ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi, 

bilginin toplanması için hazırlık, sahadaki bilginin toplanması, bilginin 

değerlendirilmesi ve bir rapor oluşturulmasıdır (Tellis, 1997b) 

Örnek olay çalışmasında ilk adım neye odaklanılacağının belirlenmesidir sorular 

oluşturarak araştırmacı araştırmanın odağını ve amacını belirler. Örnek olay 

çalışması tekniği genellikle “nasıl”  veya “neden” sorularına cevap arar. Soruları 

belirlemek amacıyla araştırmacılar bir yazın taraması yaparlar bu tarama ne tür 

araştırmaların yapıldığına değinir ve problemler için sorular oluşmasına yardım eder.  

Yin (1994) örnek olay çalışmalarının beş bölümünden bahseder. Bu bölümler; 

çalışma soruları, eğer varsa çalışmanın önermeleri, değerlendirme birimi, bilgiyi 

önermelere bağlama mantığı ve bulguları değerlendirme ölçütleridir. 

Yin (1994) örnek olay çalışması için altı temel delil kaynağı tanımlamıştır. Her birini 

kullanmak araştırmacının farklı yetenekleri olmasını gerektirebilir. Her çalışmada 

bütün kaynakların kullanılması şart değildir ama veri için çoğul kaynak kullanımı 

güvenilirlik için sağlanmalıdır. Bu kaynaklar; belgelemeler, arşiv kayıtları, 

görüşmeler, doğrudan gözlem, katılımcı gözlemi ve fiziksel yapılardır. Bir kaynak 

diğerlerinden daha avantajlı değildir, bu kaynaklar birbirlerini tamamlayıcıdır ve 
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birlikte kullanılmalıdırlar. Her kaynağın güçlü ve zayıf yanları tablo 2.1.1.’de 

özetlenmiştir. 

Belgelemeler, yazışmalar, ajandalar, çalışma raporları veya veri tabanına katkısı 

olacak herhangi bir belge olabilir. Veri tabanının yanlış bilgi içermemesi için 

belgelerin doğruluğu dikkatle gözden geçirilmelidir. Belgelere delil olarak fazlaca 

dayanmak örnek olay çalışmalarında eleştirilmiştir. Arşiv kayıtları bazı çalışmalarda 

yaralı olabilir çünkü bu kayıtlar, hizmet kayıtlarını, haritaları, tabloları, isim 

listelerini, araştırma bilgilerini, hatta kişisel kayıtlar olan günlükleri içerebilir. 

Araştırmacı kayıtların kaynağı ve doğruluğu hakkında çok titiz davranmalıdır(Tellis, 

1997b). 

Tablo2.1.1:  Örnek olay çalışması delil kaynaklarının güçlü ve zayıf yanları (Yin, 
1994) 
 

Delil 
kaynakları 

Güçlü yanlar Zayıf yanlar 

Belgeleme Sabit – tekrarlı gözden 
geçirme  
Kolay görülmeyen – örnek 
olaydan önce mevcut 
Kesin - isimler vb.  
Geniş kapsam- uzun zaman 
aralığı  

Yeniden ulaşmak – zor 
Yanlı seçilirlik  
Yanlı raporlama – yazanın eğilimini 
yansıtır 
Erişim - engellenebilir  

Arşiv 
kayıtları 

Yukarıdakiler geçerli 
Kesin ve nicel 

Yukarıdakiler geçerli 
Gizlilik erişimi durdurabilir  

Görüşmeler Hedefli – örnek olay 
konusuna odaklı 
Kavrayıcı – güncel 
algılanmış çıkarımlar sağlar 

Zayıf sorulardan dolayı yanlılık 
Tepkide yanlılık 
Eksik hatırlama 
Yansıma – görüşülen görüşenin 
duymak istediğini belirtebilir  

Doğrudan 
gözlem 

Gerçeklik – olayları gerçek 
zamanını kapsar 
Bağlamsal – olayın 
bağlamını kapsar  

Zaman-gerektiren 
Seçicilik – gerçekler kaçırılabilir  
Yansıma – gözlemcinin varlığı 
değişime neden olabilir  
Maliyet – gözlemcilerin zamana 
ihtiyacı vardır  

Katılımcı 
Gözlemi 

Yukarıdakiler geçerli 
Kişilerarası davranışı 
kavrayıcı  

Yukarıdakiler geçerli 
Araştırmacının hareketlerinden 
dolayı yanlılık 

Fiziksel  
Yapılar 

Kültürel özellikleri kavrayıcı 
Teknik operasyonları 
kavrayıcı  

Seçicilik 
Bulunurluk 
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Görüşmeler örnek olay çalışmaları için en önemli bilgi kaynaklarından biridir. 

Görüşme birçok türden biri şeklinde yapılabilir; açık uçlu, odaklı ya da 

yapılandırılmış. Açık uçlu görüşmede, araştırmacı bilgi veren kişinin gerçekler ve 

olaylar hakkındaki fikirlerini sorabilir. Bu daha önceden toplanmış bilgilerin 

doğrulanmasına hizmet eder. Odaklı görüşmelerde, karşıdakiyle sadece kısa bir 

zaman için görüşülür ve sorulan sorular örnek olay çalışması protokolünden gelir. 

Yapılandırılmış görüşme resmi anket gerektiren komşuluk çalışmaları için faydalıdır. 

Görüşmelerde kayıt cihazı kullanımı görüşme taraflarının takdirine bırakılmıştır. 

Fiziksel yapılar saha ziyaretlerinde toplanmış olan herhangi fiziksel bir delil olabilir. 

Bunlar aletler, sanat yapıtları, defterler, bilgisayar çıktıları ve benzeri fiziksel deliller 

olabilir (Tellis, 1997b). 

2.2. Olmuksa Araştırması Protokolü 

Örnek olay çalışmasında protokolün gerekliliği üzerinde durulmuştur. Yin’in(2003) 

örnek olarak gösterdiği protokol benzeri bu örnek olay çalışmasında kullanılmıştır. 

Tablo2.2.1’de verilen protokole göre Olmuksa örnek olay çalışmasının temel amacı 

yazın araştırmasında bulunan sürdürülebilir tasarımla ilgili kavramların uygulamada 

ne şekilde görüldüğünün anlaşılmasıdır. Bu nedenle Olmuksa firmasında tasarlanan 

ürünlerde sürdürülebilirlik kavramlarının ne şekilde görüldüğü araştırılacaktır. Temel 

amaç sürdürülebilir tasarım olgusunun Olmuksa ürünlerinde ne şekilde ne derecede 

hangi seviyede nasıl görüldüğünün ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla çevresel, 

toplumsal ve ekonomik boyutlarda aşağıdaki sorular dikkate alınmıştır. 

Belirlenen ürünlerin tasarımında; çevresel düşünceler ürünlerin tasarımına nasıl 

yansımakta olduğu(Geri kazanım, tekrar kullanım, kaynak azaltılması, hafifleştirme, 

yaşam çevrimi değerlendirmesi, indirgenebilirlik için tasarım, yenilenebilir 

kaynakların kullanımı), toplumsal düşüncelerin belirlenen ürünlerde ne şekilde 

görüldüğü (Sağlıklı, güvenli, topluma yararlı, toplumsal sorumluluğu olan, eğitimi 

özendirici, suçu caydırıcı), belirlenmiş tasarlanan ürünlere ekonomik düşüncelerin ne 

şekilde yansımakta olduğu(Yaşam çevrim maliyeti, azaltma, verimlilik, müşteriye 

rekabet avantajı sağlamak) araştırılmıştır 

Genel çerçeve, yazın kısmında ayrıntılı olarak açıklanan ambalajda sürdürülebilir 

tasarım kavramının araştırılmasıdır. Üç temel konu başlığında, çevresel, toplumsal ve 
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ekonomik yönleriyle sürdürülebilir oluklu mukavva ambalaj tasarımının uygulamada 

nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgi birikimi çalışmanın altyapısını oluşturmaktadır. 

Bu örnek olay çalışmasında belirlenen ürünlerle ilgili bilgiler derlenecektir. 

Belirlenen ürünlerin tasarımıyla ilgili yukarıda belirtilen araştırma sorusuna yanıt 

olabilecek her türlü bilgi toplanacaktır. Araştırmanın gerçekleştirilmesinde 

araştırmacıların protokolle birlikte tez’in yazın bölümü konusunda bilgilenmiş 

olmaları gerekir. 

Tablo2.2.1:  Örnek olay çalışması protokolü 

A Örnek Olay Çalışmasına Giriş 

A1 Örnek olay çalışmasının soruları 

A2 Örnek olay çalışmasının teorik çerçevesi 

A3 Protokolün örnek olay araştırmacısına rehberlik etme şekli 

B Bilgi toplama yolu 

B1 Ziyaret Edilecek Yer ve Kişi isimleri 

B2 Bilgi Toplama Planı 

B3 Saha Ziyaretleri İçin Yapılması Gereken Hazırlık 

C Örnek Olay Çalışmasının Ana Hatları 

C1Mevcut Durum 

C2 Durumun Yenilikçiliği 

C3 Durumdan Şu Ana Kadarki Çıktılar 

C4 Ekler( Yararlanılan kaynaklar, görüşülen kişiler) 

 

Üç tür bilgi kaynağından yararlanılacaktır; görüşme, belgelemeler ve fiziksel objeler. 

Belirlenen ürünlerdeki sürdürülebilir tasarım kavramlarının ortaya çıkarılması için 

aşağıda anlatılan Chung’un (1992) açıkladığı modele uygun olarak, üç düzeyde 

görüşmeler yapılacaktır. Chung (1992) tasarım yönetiminde üç düzey 

tanımlamaktadır. Bu düzeyler ve açıklamaları tablo2.2.2.’de açıklanmıştır. 
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Tablo2.2.2: Tasarım yönetiminin üç düzeyi 

Düzey Açıklaması 

Stratejik 

(Kurumsal tasarım yönetimi) 

Alternatif tasarım stratejilerinden en uygun 

olanını belirlemekle ilgilenir. 

Taktik 

(Tasarım organizasyonu yönetimi) 

Tasarım organizasyonunu yönetmekle 

sorumludur. Tasarım politikası, standartları 

ve özelliklerini oluşturur. 

Operasyonel 

(Tasarım projesi yönetimi) 

Tasarımı gerçekleştirenin sorumluluğudur. 

Tasarım problemleri ayrıntılı olarak 

tanımlanır ve sunulur. Tasarım kontrol 

listeleri, pazar bilgisi, teknik bilgiler 

kullanılır. Tasarım alternatiflerini 

zamanında ve verilen bütçede oluşturmakla 

görevlidir. 

Görüşme için örnek olay çalışmasına göre belirlenmiş konular ekte verilmiştir. Bu 

araştırma için stratejik düzeyde Firma Genel Müdürü Sn. Akın Paksoy'la Firma 

Genel Müdürlüğünde, taktik düzeyde Fima Ürün Geliştirme Müdürü Sn. Murat 

Garipcan’la Ürün Geliştirme Bölümünde, Operasyonel düzeyde Firma Ürün 

Geliştirme Uzmanı Sn. Murat Safoğlu'yla Ürün Geliştirme Bölümünde, 

gerçekleştirilmiş ve alınan bilgiler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. 

Seçilen ürünlerin tasarımıyla ilgili firmadaki bütün belgelemelerin örneği izinle 

alınmış ve değerlendirmelerde buradan alınan bilgilerden yararlanılmıştır. Araştırılan 

ürünlere ait fotoğraflar toplanmıştır. Ziyaretler öncesi ziyaret edilen kişilerden 

randevu alınmış, alınan randevulara göre ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

Örnek olay çalışmasının gerçekleştirildiği Olmuksa firmasıyla ilgili güncel bilgiler, 

firmanın genel durumu, sektördeki yeri, tasarımla olan ilişkisinden bahsedilecektir. 

Yazın araştırmasında ortaya çıkarılan yenilikçi konuların Olmuksa açısından 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular 

değerlendirilerek araştırma sorularına cevap verilmiştir. 
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Ekler bölümünde; EK1’de araştırmada kullanılan belgeleri, EK2’de değerlendirme 

birimlerine ait bulguların özetini içeren tabloları, EK3’de görüşmenin yazıya 

çevrilmiş halini bulmak mümkündür. 

Yin (1994, 2003) örnek olay çalışmalarının beş bölümünden bahsetmektedir bu 

bölümler; çalışma soruları, eğer varsa çalışmanın önermeleri, değerlendirme birimi, 

bilgiyi önermelere bağlama mantığı ve bulguları değerlendirme ölçütleridir. 

Olmuksa’da gerçekleştirilen örnek olay çalışmasının sorularından protokolde 

bahsedilmiştir. Çalışmanın önermeleri belirtilmemiştir fakat yazında bulunan 

kavramlar ve bu kavramların oluklu mukavva ambalaj tasarımında görülmesi bir ön 

kabuldür. Çalışmanın değerlendirme birimi Olmuksa’da tasarlanan ürünlerdir. 

Araştırma’da ortaya çıkan bilgiler yazında bulunan kavramlara göre isimlendirilmiş 

ve bu kavramların görülme şekli ortaya konulmuştur. Bulguları değerlendirme 

ölçütleri yazında bahsedilen kavramlarla birlikte Fiksel ve diğ. (1998)’de tarafından 

önerilen genel çerçevedir. 

 

Şekil 2.2.1:Sürdürülebilir ürünün performans ölçümü genel çerçevesi 

Bu çerçevede gri alanlar kaynak kullanımını mavi alanlar yaratılan değeri temsil 

etmektedir (Fiksel ve diğ, 1998). 

Yapısal geçerlilik, iç geçerlilik, dış geçerlilik, güvenilirlik konularındaki önerileri 

içeren tablo 2.2.3.’deki önerilere uyulmuştur (Yin, 2003). 

Stake (1995), Simons (1980) ve Yin’e (1994)  göre örnek olay çalışması araştırması 

altı adımda olmalıdır bu adımlar; araştırma sorularının bulunması ve tanımlanması, 

örnek olayların seçimi ve veri toplama ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi, 

bilginin toplanması için hazırlık, sahadaki bilginin toplanması, bilginin 

değerlendirilmesi, bir rapor oluşturulmasıdır. 

Toplumsal 

Çevresel 

Ekonomik 

Tedarik               Üretim            Kullanım            Dağıtım 



 60

Tablo2.2.3: Örnek olay çalışması taktikleri 

Testler Örnek olay çalışması 
taktiği 

Hangi aşamada? 

Yapısal geçerlilik Çoklu delil kaynağı kullan 
Delil zinciri kur 
Ana bilgilendiricilerin 
örnek olay çalışması 
raporunu okumalarını 
sağla 

Bilgi toplama 
 
 

İç geçerlilik Doku-karşılaştırması yap 
Açıklama-geliştirme 
yöntemini kullan 
Rakip açıklamalara hitabet 
Mantık modelleri kulan 

Bilgi işleme 
 

Dış geçerlilik Tek örnek olay 
çalışmalarında teori kullan 
Çoklu örnek olay 
çalışmalarında tekrarlama-
mantığını kullan 

Araştırma tasarımı 
 
 

Güvenilirlik Örnek olay çalışması 
protokolü kullan 
Örnek olay çalışması veri 
tabanı geliştir 

Bilgi toplama 
 

 

Olmuksa örnek olay çalışmasında bahsedilen altı adımla ilgili açıklamalar aşağıdadır. 

Araştırma sorularının oluşması için, sürdürülebilirlik konusunda bir yazın araştırması 

gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilirlik kavramı farklı yönleriyle irdelenmiş ve 

araştırılacak konunun tanımlanması konusunda bir ön çalışma yapılmıştır. Araştırma 

soruları, araştırmanın güvenilir olmasını sağlayacağı için oluşturulan örnek olay 

çalışması protokolünde yer almıştır. 

Bu çalışma keşfedici, açıklayıcı, tarif edici olarak tanımlanan türlerden keşfedici tür 

kategorisinde değerlendirilebilir (Yin 1993). Stake’in (1995) tanımladığı türlerden 

ise “araştırmacının örnek olayla ilgisinin olduğu gerçek” kategorisinde 

değerlendirilmelidir. Aynı zamanda Yin’in (2003) tarif ettiği türlerden “tek örnek 

olay içine yerleştirilmiş çok değerlendirme birimi içeren örnek olay” şeklinde 

tanımlanabilir.  

Yin (2003) tek örnek olay seçimi için beş neden tanımlamıştır. Bu nedenlerden birisi 

kendi içinde tek durumların veya uç durumların araştırılmasıdır. Olmuksa pazar 

lideri olmasıyla bir uç durum ve beş kişilik ürün geliştirme ekibine sahip olmasıyla 

sektörde tek durum olarak değerlendirilmelidir. Yin’in tanımladığı nedenlerden biri 



 61

de açığa çıkarıcılıktır; Türkiye’de sürdürülebilir oluklu mukavva ambalaj tasarımı 

konusunda araştırma yapılmamış olması, bu çalışmanın tek örnek olay çalışması 

olması için başka bir nedendir. Boylamasına çalışma yapmak Yin'in önerdiği başka 

bir tek örnek olay çalışması yapma nedenidir; Olmuksa’da sürdürülebilir ambalaj 

tasarımının üç farklı düzeyde incelenmesi bu nedeni karşılayan bir durumdur. 

Bu örnek olay çalışması oluklu mukavva ambalaj sektöründe hizmet veren 

Olmuksa’da tasarlanan ürünler üzerinde gerçekleşecektir. Oluklu mukavva ambalaj 

Türkiye’de ve dünyada miktar olarak en fazla üretilen ambalaj türüdür. Aşağıdaki 

tablo Türkiye ambalaj sektörü üretim rakamlarının yıllara göre değişimini 

göstermektedir (B.N., 2005). 

Tablo2.2.4: Türkiye ambalaj sektörü üretim rakamları 

 YILLARA GÖRE ÜRETİM MİKTARI (TON) 
ÜRETİM DALI 2000 2001 2002 2003 2004 
KÂĞIT 
AMBALAJLAR 

107.000 73.500 80.000 87.000 61.000 

KARTON 
AMBALAJLAR 

127.500 117.500 119.000 138.500 143.500 

OLUKLU 
MUKAVVA 
AMBALAJLAR 

717.000 667.000 734.500 827.000 951.000 

PLASTİK 
AMBALAJLAR 

530.000 601.000 652.500 674.000 714.000 

FLEKSİBL 
AMBALAJLAR 

92.500 97.000 101.000 115.000 135.000 

METAL 
AMBALAJLAR 

238.000 172.000 251.000 263.000 301.000 

CAM 
AMBALAJLAR 

376.000 382.000 403.000 438.000 466.000 

AHŞAP 
AMBALAJLAR 

350.000 350.000 350.000 385.000 385.000 

TOPLAM 2.538.000 1.906.000 2.691.000 2.927.000 3.156.500 
 

Bu Tablo’ya göre toplam ambalaj sektörünün %30’unu oluklu mukavva ambalaj 

oluşturmaktadır. Oluklu mukavva üreticilerinin açıkladığı 2005 yılı Oluklu mukavva 

tüketimi 1.138.000 tondur, yani sektör 2005 yılında %19 büyüme göstermiştir. Bu 

yönleriyle değerlendirildiğinde oluklu mukavva ambalajın Türkiye’deki önemi ve 

araştırma için seçilme nedeni ortaya çıkmaktadır. Oluklu mukavva ambalaj 

sektöründeki en büyük pazar payına sahip olması Olmuksa’nın seçilmesinin 

nedenlerinden bir başkasıdır. Olmuksa’da ürün geliştirme bölümünün olması ve 
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yazarın bu firmada çalışması dolayısıyla bilgi kaynaklarına erişim kolaylığı bu 

tasarım araştırmasının Olmuksa’da yapılma nedenlerini oluşturmaktadır.  

Veri toplama ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi için değerlendirme 

birimine ihtiyaç vardır, değerlendirme birimi ürün tasarımında sürdürülebilirliğin 

sonuçta ürünler üzerinde görülmesi söz konusu olduğu için ürünler değerlendirme 

birimi olarak belirlenmiştir (Yin 2003). Bu ürünler ve seçilme nedenleri sırasıyla 

aşağıdaki tabloda açıklanmıştır; 

Bu değerlendirme birimleriyle ilgili üç tür delil kaynağından yararlanılmıştır bunlar; 

fiziksel obje olarak ürünlerin kendisi, belgelemeler olarak ürünlere ait  firma 

belgeleri ve görüşmeler olarak ürünlerin tasarlanma nedenlerinin üç düzeyde 

araştırılmasıdır. Protokol gereği, bilgi toplanması öncesi randevular alınmış, bilgi 

toplamak için izin istenmiş, oluşturulan rehber yardımıyla görüşmeler yapılmıştır.  

Sahadaki bilgi protokolde belirlenen esaslara göre toplanmıştır. Toplanan bilgilerin 

değerlendirilmesinde analitik strateji, çapraz durum sentezi, doku eşleştirme, 

açıklama oluşturma yöntemleri kullanılacaktır. Yin'in (2003) önerdiği yöntemlerin 

kullanılması bulguların değerlendirilme ölçütleri ayrıca yazında ortaya çıkarılan 

ölçütlere göre değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar raporlanmıştır. 
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Tablo2.2.5: Örnek olay çalışmasının değerlendirme birimleri 

Ürün Seçilme nedeni Resmi 

a) Hal 
kutusu 

Tekstil kutusuna alternatif olması 
 
Tekrar kullanım örneği  

 

b) Plaform En çok üretilen ürün, 
Firmanın gelirinin ciddi bir miktarını 
oluşturması 
Ayrıntılı bir sistem tasarımı  

 

c)Motosiklet 
kutusu  

2005 yılı dünya ambalaj ödülü 
Azaltma örneği 

 
d)Lavabo 
kutusu 

2005 yılı dünya ambalaj ödülü 
Verimlilik örneği 

 
e) Bilgisayar 
ambalajı  

Strafor alternatifi 
2004 yılı dünya ambalaj ödülü  
Malzeme seçimi örneği 

 
f)Geri 
kazanım 
kutusu  

Toplumsal sorumluluk projesinin bir 
parçası (Gülen yüzler projesi) 
 
Geri kazanım örneği 
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3. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.1. Olmuksa Hakkında Genel Bilgi 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA), 1954 yılında İzmit tesislerinde 

ilk Oluklu Mukavva Fabrikasını işletmeye açmak suretiyle, Türkiye Oluklu Mukavva 

Sanayisi’nin de kurucusu olmuştur. Özel sektör ise, 1960 yılından sonra oluklu 

mukavva yatırımına ve üretimine ilgi duymaya başlamıştır (www.omüd.org.tr). 

Türkiye oluklu Mukavva Sanayisi'nin en hızlı gelişme dönemi 1975–1995 yıllarıdır. 

Bu yıllarda büyük kuruluşlar, 1981 yılında başlayarak gelişmiş teknolojiye dayalı, 

yüksek kapasiteli yatırımlara yönelmiş, bazıları da ikinci ve üçüncü oluklu hatlarını 

işletmeye almıştır. Türkiye Oluklu Mukavva Sanayisi'nde yer alan tek devlet 

kuruluşu SEKA, 1993 yılında oluklu ve kutu fabrikasını satarak bu alandan 

çekilmiştir (www.omüd.org.tr). 

2003 yılında Türkiye'de 2,9 milyon ton kâğıt-karton tüketilmiştir. Oluklu mukavva 

sektörü, bu miktarın %38'ini tüketen lider sektör konumundadır. NSSC, Fluting 

kağıtları hariç tutulduğunda, oluklu mukavva kâğıt hammaddesi yerli üretimle 

karşılanmaktadır. Bununla beraber, talebi karşılayabilmek amacıyla, her yıl aynı 

kalite ve özelliklerde yaklaşık 170.000 ton Kraft Liner kâğıt ithal edilmektedir. 2003 

yılında toplam oluklu kâğıtları tüketiminin %23,6'sı Kraft Liner (beyaz ve renkli 

dâhil) kâğıttır. Bu oran Avrupa'da %20,7'dir. Böyle olmakla birlikte Türkiye, geri 

dönüşen oluklu mukavva atıkları bakımından başarılı sayılır. Nitekim oluklu 

mukavva atıklarının geri dönüş oranı 2003 yılında %67'ye ulaşmıştır. Tüketim 

bazında bir karşılaştırma yapıldığında ise Avrupa’da (2000) kişi başı oluklu mukavva 

tüketimi 35,4 kg/yıl iken Türkiye’de bu sayının (2000) 11,0 kg/yıl seviyesinde 

kaldığını görmekteyiz. Sekörel bazı istatistikler ekteki tabloda verilmiştir 

(www.omüd.org.tr): 
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Tablo3.1.1: Oluklu mukavva ambalaj sektörüne ait istatistikler 

Şirket sayısı 105 Toplam satış miktarı (milyon m2) 1.492,4 

Fabrika sayısı 111 Toplam satış miktarı (Ton) 826.878

Oluklu üretim hattı 
sayısı 125 Satılan kesimli kutu miktarı (Ton) 149.127

Üretilen oluklu 
mukavva dalga tipleri  
 

A Dalga 
B Dalga 
C Dalga 
E Dalga 
F Dalga 
K Dalga 
Dopel 
Dalga 
Triple 
Dalga 

Kutu sektörüne yapılan levha satışı 
(Ton) 68.954 

Toplam personel 
sayısı 5.993 Toplam hammadde tüketimi (Ton) 920.000

Üretim dışı çalışan 
personel sayısı 1.655 Döviz karşılığı ihracat satışı (Ton) 20.424 

 
Olmuksa, OLMUK MUKAVVA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adıyla 1968 yılında 

5.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Kuruluştaki ortakları Akbank, Türkiye Sınai 

Kalkınma Bankası, Transtürk Holding, Antimuan ve Sadıkoğlu Aileleridir. İlk tesisi 

olan Gebze Fabrikası 1969 yılının Şubat ayında, Gebze Dilovası'nda faaliyetlerine 

başlamıştır. Şirket, 1971 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın politikası 

gereği halka açılmış ve hisse senetleri bu yıldan itibaren borsada işlem görmeye 

başlamıştır. Edirne Tayakadın mevkiinde kurulan kâğıt tesisi ise, atık kâğıt ve 

samandan fluting ve liner türü kâğıtları üretmek üzere 1977 yılı başlarında devreye 

alınmıştır. Bu tesis, üretimini 1996 yılından itibaren tamamen geri dönüşümlü 

kâğıttan yapmaktadır (www.olmuksa.com.tr). 

1984 yılında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş’nin yönetimdeki etkinliğini artırması 

ile yeni bir atılım planlanmış, bu plan çerçevesinde, 1985 yılında İzmir Fabrikası 

devreye alınmıştır. Yine plana paralel olarak 1992 yılında Adana Fabrikası, önceleri 

sadece kutu üretimi yapmak üzere devreye alınmış, 1995 yılında oluklu üretimi 

bütünleşmesi tamamlanarak modern bir tesis olarak bölgenin ambalaj ihtiyacını 

karşılamaya başlamıştır.1999 yılında, International Paper Company ile ortaklığa 

gidilmiş ve IP ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin eşit oranda hisseye sahip 
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olduğu bugünkü bünye oluşturulmuştur. Böylelikle, şirket adı da OLMUKSA 

INTERNATIONAL PAPER - SABANCI AMBALAJ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 

olarak tekrar değişmiştir (www.olmuksa.com.tr). 

Olmuksa, sektörünün lider kuruluşu olarak oluklu mukavva pazarının en çok satış 

gerçkleştiren firmasıdır. Bu avantajlı durumunu sahip olduğu kalite politikasına 

borçludur. Bu kapsamda şirkette; toplam kalite anlayışını benimseyerek, müşteri 

odaklı çalışılır, müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak hedeflenir, sürekli gelişme 

için etkin bir kalite yönetim sistemi uygulanır, iş ilk defada doğru yapılır. Olmuksa, 

sadece üretim değil, ihtiyaçların tanımlanması, tasarım ve mühendislik, , yeterlilik, 

yeniden tasarım ve en uygun şekle sokma,  uygulamaya hazırlık adımlarıyla tasarım 

hizmeti de sunmaktadır. Bu kapsamda TSE tarafından düzenlenen ambalaj 

yarışmalarında 1990 yılından beri ödül de almaktadır (www.olmuksa.com.tr). 

Olmuksa için önemli olan değer yaratan çözümler sunmaktır. “Ambalaj, maliyet 

arttırıcı değil, maliyet düşürücü bir unsur ve bir çözümdür.” ve “Neden müşteriler, 

rakipler yerine, bizden satın alsınlar?” yaklaşımları bu konuda sahip olduğu tavrın 

temel göstergesidir. Üretim, depolama, nakliye vb. herhangi bir aşamadaki paketleme 

işçiliği maliyetlerinin düşürülmesi, hat hızının arttırılması, kullanılan yardımcı 

ambalaj malzemeleri tüketiminin azaltılması, nakliye aracına daha fazla 

ambalajlanmış ürün yüklenmesi gibi ambalajla ilgili çalışmalar “Toplam Ambalaj 

Maliyeti” çerçevesinde kullanıcıya yaratılacak değerler arasında sunulmaya 

çalışılmaktadır (www.olmuksa.com.tr). 

 Ancak Olmuksa’nın tedarik zinciri tanımı yukarıda belirtildiği üzere üretim ve 

nakliye dışında farklı boyutlara da taşınmaktadır. Bu kapsamda Olmuksa’nın tedarik 

zinciri yapısı şekil 3.1.1.’ deki gibi tanımlanmıştır(www.olmuksa.com.tr). 
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Şekil 3.1.1: Oluklu mukavvanın tedarik zinciri 

Görüldüğü üzere tedarik zinciri sadece ilgili ambalajın üretimini değil, söz konusu 

ambalajın kullanılacağı ürünü ve bu ürünün de satışını kapsamaktadır. Başka bir 

deyişle tedarik zinciri içinde Olmuksa’nın müşterisi tamamen bütünleşmek 

zorundadır. 

  

 
Şekil 3.1.2: Olmuksa’da müşteri toplam maliyetini etkileyen unsurlar 

yaratılan 
değer 

Satın 
alma  
maliyeti 

depolama 

işçilik 

duruşla

tedarik 

fire 

mevcut 
MTM 

iyileştirm iyileştirme  
sonrası 
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Bu kapsamda; Olmuksa, ürünü satın alma maliyetine ek olarak, depolama maliyetini, 

üzerine yapılan işçiliği, fire ve çeşitli sorunlardan kaynaklanan duruşları ve aynı 

zamanda tedarik süresini minimuma indirerek mevcut müşteri toplam maliyetini 

düşürmeye çalışmaktadır. Bu amaçla yabancı ortağı International Paper’da kullanılan 

TCO (Total Cost of Ownership) isimli anket içeriğinde müşteriye ilişkin ana başlıklar 

şu şekildedir, uzun vadeli hedefler, ürünler, planlar (kısa vadeli hedefleri, satın 

almanı temel faktörleri), süreç (sistemler, izlekler, iletişim, iş akışı), konumlandırma 

(reklam, firma imajı, pazar), güç (kaynaklar, ana çıkar sahipleri, diğer etkenler), 

kişiler (kültür, insan kaynakları, kişisel gelişim), gözlemlerdir. (tesis ziyareti) Bu 

başlıkların detaylı olarak irdelenmesi müşterinin ve müşterideki değişikler tespit 

edilmesi ve böylece müşteriye sunulacak iyileştirme hizmetlerinin ortaya çıkmasını 

sağlamak hedeflenmektedir.  

Müşterilerle olan çalışmalarda ürün çeşitliliğini azaltma ve standartlaştırma 

çalışmaları da yapılmaktadır. Böylece, müşteri birçok ürünü için standart bir ambalaj 

satın alabilecek, kendi depolama maliyetlerini düşürecek ve kayıt sistemini daha 

verimli takip edebilecektir 

3.2. Genel Değerlendirme 

Şirket genelinde değerlendirme yapılması gerektiğinde, proje müdürlüğü kapsamında 

iş mükemmelliği platformunda ürünün hammadde temininde taşıma verimliliğini 

konu alan bir projenin sunulduğu ve şirkete katkısının olduğu belirtilmiştir. 

İnsan kaynakları ve kalite sistemleri müdürlüğünde toplumsal sorumluluk projesi 

başlatma hazırlıkları görülmüş Mondi Packaging şirketinin toplumsal sorumluluk 

projesinin incelendiği anlaşılmıştır (www.mondipackaging.com), kalite sistemlerinde 

işçi sağlığı iş güvenliği ve çevreyle ilgili görevlendirilmiş merkezi çalışan bir kişi 

vardır. Ayrıca Unicef’e çocuklara uygun bir dünya yaratma faaliyetlerine Olmuksa 

yardımda bulunduğundan dolayı Unicef’ten şükran belgesi almıştır. 

Firmada bulunan belgelemeler tasarımların kavramı hakkında yeterince bilgi 

vermemektedir, ürün tasarım girdi formlarının olduğu görülmüştür fakat yapılacak 

tasarımla ilgili iş tanımına (brief) rastlanmamıştır, tasarım çıktılarında üç boyutlu 

kavram paftaları yoktur, ürün iyileştirmelerinde, iyileştirilecek ürünlere ait görsellere 
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rastlanmamıştır, bu nedenlerle belgelemeler tasarımlarla ilgili detaylı bilgiler 

içermemektedir. Ürün geliştirme bölümünde genel olarak müşterilerin toplam 

ambalajlama maliyetini düşürme düşüncesi hâkimdir. 

Şirketin temel değerleri aşağıda verilmiştir (www.olmuksa) 

Tablo3.2.1: Olmuksa’nın temel değerleri 

MİSYON 
Müşterilerimiz tarafından; rekabet üstünlüğü sağlayarak, güvenli ve sürekli hizmet 
ile performansı yüksek ürünleri, zamanında teslim eden ve devamlı gelişme gösteren 
bir iş ortağı olarak,  
Hissedarlarımız tarafından; ekonomi ve pazarda oluşan değişimler paralelinde, 
yarattığı fonlarla kendini sürekli yenileyen ve performansını geliştiren, kabul 
edilebilir ölçüde kar payı dağıtan, yükümlülüklerinin bilincinde ve sektöründe lider,  
Çalışanlarımız tarafından; kişilere değer veren, performansa ve beklentilere duyarlı, 
bireysel yeteneklerin ve takım çalışmasının özendirildiği, açık, adaletli, güvenilen ve 
iyi işleyen, bir şirket olarak algılanmak istiyoruz. 1994 – Yönetim Kurulu 
KALİTE POLİTİKASI 
Toplam kalite anlayışını benimseyerek;  
Müşteri odaklı çalışılır,  
Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak hedeflenir,  
Sürekli gelişme için etkin bir kalite yönetim sistemi uygulanır,  
İşimiz ilk defada doğru yapılır.  
Toplam kalite tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır.  
ÇEVRE POLİTİKASI 
Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve şartlara uyulur, Doğal kaynaklar 
en etkin şekilde kullanılır, çevreye olabilecek olumsuz etkilerimizi ve atıklarımızı en 
aza indirecek sistemler geliştirilir, sürekli gelişmeyi esas alan çevre yönetim sistemi 
uygulanır, tüm çalışanlarımızın çevre bilincini arttırılır. 
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 
İş yerlerimizde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratılır; 
Tüm kazalar önlenebilir,  
Tüm kazalar raporlanır,  
Tüm yasa ve yönetmeliklere uyularak İSİG Yönetim Sistemi sürekli geliştirilir,  
İş Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları uygulanır,  
İSİG tüm çalışanların sorumluluğundadır. 
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 
Şirketi geleceğe taşıyacak insan gücü oluşturulur ve kalıcılığı sağlanır, 
çalışanların performansını en yüksek seviyeye çıkarmak için sürekli gelişim fırsatları 
sunulur, bölgelerarası standardizasyon ve sinerji çalışmaları ile Olmuksa kurum 
kültürünün oluşumu desteklenir, çalışanların kendi kendini motive etme yetkinliği 
geliştirilir, 
Tüm süreçler, en iyi uygulamalar ile desteklenir. 
2004 – İcra Komitesi 
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Tablo3.2.2: Tasarım bölümü tarafından ürettirilen ürünlerin şirket cirosuna oranı 

YIL ŞİRKET CİROSU(BİRİM) TASARIM CİROSU(BİRİM) CİRO ORANI
2004 100 0,077 0,00077
2005 100 0,051 0,00051

 

Şirket içinde yapılan tasarımların ciroya katkısının olmadığı tablo 3.2.2 ile 

belgelenmiştir, bu inceleme yarışma kazanan ürünlerin şirketi tanıtmaya olan katkısı 

ve fuarlar için yapılan stant tasarımlarının ciroya etkisini içermez. Kısa vadede 

tasarlanan ürünlerin ciroda önemsenecek bir payının olmadığını görmekteyiz. 

Yapılan tasarımlarda çevresel, ekonomik ve toplumsal hedeflere rastlanmamıştır, 

ayrıntılı kavramsal çözümlemeler de yoktur, bununla birlikte ürünler ayrıntısız olarak 

ve çoğu zaman tek bir problemin çözümü için tasarlanmıştır. 

Tasarımcıların ekonomik yönle ilgilendiğine dair bir belge yoktur, ürünün satışı ve 

maliyeti konusunda bir katkının belgelendiği görülmemektedir, çevresel ve sosyal 

boyut için de aynı durum geçerlidir. Ürün tasarımlarının etrafında oluşturuldukları 

kavram anlatımlarının, proje anlayışının ve tasarım iş tanımının (brief) olmaması 

tasarımların yapılma motivasyonunu anlamamızı zorlaştıran etkenler arasındadır. 

Sosyal konular çok fazla öne çıkmamaktadır çoğunlukla verimlilik düşünüldüğünde 

ekonomik yönle birlikte çevresel yön ön plana çıkmaktadır. Şirketin pazardaki 

rekabeti içinde ekonomik yönü ön plana çıkması doğaldır fakat  tasarımın bu yönde 

stratejik bir araç olarak kullanılmamış olması ciddi bir eksikliktir. Sürdürülebilirlik 

yazınında konuyla ilgili örnekler verilmiştir. 
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Tablo3.2.3: Genel görüşme bulguları 

 

 

 STRATEJİK TAKTİK OPERASYONEL 
TO

PL
U

M
SA

L 
 

(s)İnsana saygılı,  
(s)yararlı, uyumlu 
(s)Hijyen 
(s)Çalışanlarla birlikte, 
 (s)deprem afet yardımları 
(s)İşçi sağlığı işçi güvenliği 
 (s)sistemi 
(s)Çalışan risk 
(s)Kendine dikkat 
(ç)sağlığa uygunluk 
(ç)Mikrop 
(ç)temizleme 
(ç) müşteriyi de etkileyecek 
sistem geliştirilmesi 
(ç)sağlığa uygunluk 
(ç)toplumsal tecrübe  

(s)Hijyen 
(s)Kanser 
(s)İnsan sağlığı 
(s)temiz 

(s)Kolay kullanım 
(s)Ürüne uygun 

Ç
EV

R
ES

EL
 

 

(s)Çevresel etki 
(s)Geri dönüşüm, kazanım 
(s)Tema yılbaşı, bayram  
(s)tebrik kartı 
(s)Orman için bağış(s)Kurallar 
(ç)tekrar kullanım(ç)atık 
(ç)çevreyle ilişki(ç)geri dönüş 
oranı(ç)orman bakanlığı 
(ç)yetkilendirilmiş kuruluş 
(ç)pap 20 damgası(ç) ambalajla 
birlikte kullanılan malzemelerin 
geri dönüşüme uygunluğu 
(ç)birinci öncelikte değil 
(ç)fefco bünyesindeki çalışmalar 
(ç)geri kazanıma)en hafif 
(e)minimum yer kaybı 
(e)hacim farkı (e) hafifleştirme 
(e)minimum malzeme 
maksimum iş, azaltma  

(s)Tekrar kullanım 
(s)Geri kazanım 
(s)Azaltma(s)Çevresel etki 
(s)Yenilenebilir enerji 
(ç)çevresel etki 
(ç)daha düşük hammadde 
(ç)daha az enerji 
(ç)çevreye daha az zarar 
(ç)üretim firesi geri kazanımı 
(ç)ambalaj atıkları 
yönetmeliği(ç)atık, geri 
kazanımlı kâğıt.(ç)en az fire 
hedefi(ç)cape pack 
(ç)belli hacimde en fazla 
ambalaj(ç)petrol tüketimi 
(e)daha az fire(e)atık 
(e)geri dönüşüm(e)daha az 
hammadde 
 
 

(s) Geri dönüşüm 
(s)Çevreye duyarlı 
(s)Çevreci malzeme 
(s)Kolay atık oluşumu 
(s)Toplama yerleri 
(ç)en az malzeme 
(ç)tekrar kullanım 
(ç)azaltma 
(ç)en az kâğıt 
(ç)az ağaç kesiliyor 
(ç)makinede daha az fire 
(ç)çevreyi düşünmüyorum, 
malzemenin özü çevresel 
(e)en az kâğıt 
(e)minimum açılım 
(e)kombine firesi 

EK
O

N
O

M
İK

 

(s)Maliyet etkisi 
(s)Ekonomik taşıma 
(s)Ekonomik imkânlar 
(ç)geri dönüş maliyeti 
(ç)finansman 
(ç)tüm maliyet 
(e) yol vergisi 
(e)en hafif 
(e)toplam ağırlık fatura 
(e)minimum yer kaybı 
(e)hacim farkı 
(e)maliyet 
(e)satın almacı, ucuza almak 
(e)tasarruf 
(e)minimum malzeme 
maksimum iş 
(e)hafifleştirme 
(e)tedarik zinciri ekonomi 
(e)Maliyet düşüşü 

(s)Daha ekonomik 
(s)Pahalı (s)ücretsiz 
(ç)ekonomik etki  
(ç)daha az enerji 
(ç)daha düşük hammadde 
 (ç)birinci hedef maliyet açısı 
(ç)düşük maliyet (ç)cape 
pack (ç)en az fire hedefi 
(ç)maliyeti firesi en az hedefi 
(ç) hacimde en fazla ambalaj 
(ç)nakliyemaliyeti(ç)işçilik 
(ç)petrol tüketimi(ç)ciro 
şirket katkısı(e)satın almak 
(e)kullanım 
maliyeti(e)toplamambalaj 
maliyeti(e)ana hedef daha 
ekonomik ambalaj 
(e)Ekonomik ürün tasarımı 
(e) fiyat(e)ekonomik kazanç 
(e)daha az fire (e)daha az 
para (e)daha az hammadde 
(e)tedarik zinciri kazanç 
 

(s)Ürünü korumalı 
(s)Sağlam ürün 
(ç)en az malzeme 
(ç)azaltma(ç)amaç en az 
maliyet(ç)en az kâğıt 
(ç)makinede daha az 
fire(e)maliyet(e)en az kâğıt 
(e)minimum 
açılım(e)kombine firesi 
(e)maliyet arttırıcı, düşürme 
(e)satın almacı, satıcı fiyat 
(e)fiyat düşürerek maliyet 
azaltma.(e)kullanılan 
ambalaja daha ucuz omk 
ambalaj(e)daha ucuz 
(e)tasarımlarımda maliyet 
hesap etmiyorum 
(e)müşterinin maliyetini 
hesap etmiyoruz 
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Yapılan görüşme sonunda elde edilen genel bulgular tablo 3.2.3’te özetlenmiştir. İlk 

bakışta taktik ve operasyonel düzeyde  toplumsal yöne ait  pek fazla bulgunun 

olmayışı göze çarpmaktadır. Toplumsal yönle ilgili stratejik düzeydeki bulgular “ 

müşteriyi etkileyecek sistem geliştirilmesi” unsuru hariç tasarımla doğrudan ilişkili 

değildir. Taktik düzeyde toplumsal yönle ilgili yapılan açıklamalarda malzemenin 

yapısı gereği insanlara zararsız olması yönü vurgulanmıştır, operasyonel düzeyde 

bahsedilen kullanım kolaylığı  insanı düşünen kısım olarak anlaşılabilir. Toplumsal 

yön için üç seviyenin de ortak olarak değindiği bir unsur yoktur fakat hijyen 

konusundan stratejik ve taktik düzeylerde bahsedilmiştir. 

Çevresel yön için tablo 3.2.3 incelendiğinde stratejik düzeyde bu ölçütün birinci 

öncelikte olmadığı görülür. Bununla birlikte çevresel tasarımla ilgili hafifleştirme, 

geri kazanım, tekrar kullanım, çevresel etki gibi konulardan söz edilmiştir. Stratejik 

düzeyde resmi  düzenlemelere de atıfta bulunulmuştur, ayrıca konuyla ilgili Fefco  

bünyesinde yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Hem ekonomik hem de çevresel 

yönü ilgilendiren hacim, yer kaybı, maksimum iş gibi verimlilik konuları 

vurgulanmıştır. Taktik düzeyde de verimlik konusu anlatılmış bu konuda kullanılan 

bir yazılımdan söz edilmiştir. Taktik düzeyde yönetmelik, çevre için tasarım 

konularından tekrar kullanım, geri kullanım, azaltma gibi kavramlardan 

bahsedilmiştir. Daha az enerji kullanımı, daha az hammadde kullanımı ve daha az 

fire konularından söz edilmiştir. Operasyonel düzeyde benzer kavramlardan 

bahsedilmiş fakat özelikle çevrenin düşünülmediği, malzemenin özünün çevreye 

uygun olduğu konusu vurgulanmıştır. Çevresel yönde üç düzeyin de ortak olarak 

bahsettiği konular; geri dönüşüm, azaltma ve tekrar kullanım olmuştur. 

Ekonomik yön incelendiğinde stratejik düzeyde maliyetle ilgili konuların ortaya 

çıktığı anlaşılmıştır. Taktik düzeyde tasarımla ilgili ekonomik ürün tasarımı ifadesi 

kullanılmış, maliyet, satın alma, verimlilik konularına değinilmiştir. Operasyonel 

düzeyde de maliyetle ilgili konular anlatılmış, tasarımda maliyet hesabının 

yapılmadığı, müşterinin maliyetinin hesap edilmediği aktarılmıştır. Üç düzeyde de 

ortak olarak öne çıkan noktalar, maliyet ve verimlilikle ilgili kavramlardır. 

Genelde maliyet odaklı verimliliğin ve sonucunda ekonomik ve çevresel getirinin altı 

çizilmiş, malzemenin yapısının çevreye uygunluğu anlatılmış, toplumsal yönle ilgili 

doğrudan bir bulguya rastlanamamıştır. Bahsedilen kavramların tasarım 

uygulamasıyla olan ilişkisi vurgulanmamıştır. 
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Sürdürülebilir tasarımın ne şekilde görülmeye başladığının genel yönleriyle yukarıda 

açıklanmıştır. Değerlendirme birimleri olan ürünlerdeki bulgular aşağıda 

açıklanmıştır. 

3.3. Değerlendirme Birimlerinin İncelenmesi 

Tablo 3.3.1’de örnek olay çalışması protokolünde açıklanan bulguları değerlendirme 

ölçütlerine göre değerlendirme birimlerinin taktik düzede karşılaştırılması 

yapılmıştır. Değerlendirme birimlerinin tasarımında ilgili bölümlerin dikkate alınıp 

alınmaması sorgulanmıştır; dikkate alınmışsa “1” alınmamışsa “0” değeri verilmiştir. 

Genel toplamlara baktığımızda çevresel ve ekonomik yönlerde bir yoğunlaşma 

olduğunu sosyal yönün kısmen daha az düşünüldüğünü görmekteyiz. En fazla değer 

yaratma ve kaynak kullanımında verimlilik oluşturma eğilimi kullanım aşamasında 

gerçekleşmiştir. En az değer yaratma ve kaynak kullanımında verimlilik oluşturma 

eğilimi tedarik aşamasındadır. 

Tablo3.3.1: Değerlendirme birimlerinin karşılaştırılması 

K.K. D.Y K.K. D.Y K.K. D.Y K.K. D.YK.K. D.Y
SOS. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
ÇEV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EKO. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
SOS. 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
ÇEV. 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 8
EKO. 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 8
SOS. 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
ÇEV. 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4
EKO. 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4
SOS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇEV. 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 6
EKO. 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 6
SOS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇEV. 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
EKO. 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
SOS. 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
ÇEV. 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
EKO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 4 4 12 14 6 8 24 28 52
SOS. 0 0 0 0 3 4 0 1 3 5 8
ÇEV. 1 1 2 2 5 5 3 3 11 11 22
EKO. 1 1 2 2 4 5 3 4 10 12 22

B)

C)

D)

TO
PL
A
M

TOPLAM

KULLANIM DAĞITIM

E)

F)

TEDARİK ÜRETİM

A)
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Değerlendirme birimlerinin üretim ve satış adetleri tablo3.3.2.’de incelenmiş,  

plaformun diğerlerine göre çok fazla üretildiği ve satıldığı anlaşılmıştır. Bir sistem 

çözümü olan bu ürün Brezet’in (1997) sürdürülebilir tasarım modelinde anlattığı 

sistem yeniliği bölümüyle paralellik göstermektedir. Sürdürülebilirlik özelliklerinin 

Plaform gibi ürünlerde görülmesi, sürdürülebilir sonuçların alınmasında etkili 

olacaktır. 

Tablo3.3.2: Değerlendirme birimlerinin üretim ve satış adetleri 

ÜRETİM ADEDİ SATIŞ ADEDİ
hal kutusu çok az yok
plaform çok fazla çok fazla
motosiklet kutusu çok az çok az
lavabo ambalajı yok yok
bilgisayar ambalajı çok az çok az
geri kazanım kutusu çok az çok az  

3.3.1. Hal Kutusu 

Belgelerden alınan bilgiye göre ürün grafiğinde meyve ve sebzelere ağız ve burun 

eklenmiş, ürünün oluşturulmasında alüminyum dikiş telleri kullanılmış ve ürün 

beyaz kâğıttan üretilmiştir. Ürün grafiğiyle insan duygularına hitap edebilir, dikişler 

geri kazanımı zorlaştırabilir ve beyaz kâğıt kullanımı ürünün daha pahalı olmasını 

sağlar. Görüşme bilgilerinde ambalajın ürün tamamen sarmasının çalınmayı 

engellediği, ürünün satışı ve havalandırmasını olumsuz etkilediği anlaşılmıştır. 

Maliyetinin benzer ambalajlara göre aynı fakat tekrar kullanılan ambalajlara göre 

fazla olduğu belirtilmiştir. Ambalajın malzemesi oluklu mukavvadır bu nedenle 

tekrar kullanılan benzerlerine göre daha sağlıklı bir ambalajdır. Büyük boyutta 

ambalajlama yapmaya olanak sağlaması birim ürüne düşen ambalaj miktarını 

azaltmıştır. 

3.3.2. Plaform 

Oluklu mukavvadan üretilmiş olmasından dolayı hijyeniktir. Depolama alanından 

tasarruf sağlar, ortak taban ölçülerinde olduğu için standardizasyon getirmiştir. 

Çevreyi kirletmez, geri dönüşümlüdür. Daha fazla istiflenebilir, daha ekonomiktir, 

hasarsız taşıma sağlayan depozitosuz bir ambalajlama sistemidir. Karışık istife 

olanak sağlar, üretimi makineler açısından verimlidir. Üretimi için gereken kalıpların 

standardizasyonu maliyet arttırıcıdır. Kurulması için hareketli makineler vardır. Üst 

bant eni içine konulan ürünün daha fazla görünmesi için daraltılmıştır. 
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3.3.3. Motosiklet Kutusu 

Ekonomik öğelerin ağırlıkla ortaya çıktığı bir örnektir. Ürünü çalınmaya karşı korur, 

yükleme ve boşaltma kolaylığı sağlar, daha pahalı demir kafese alternatif olarak 

tasarlanmıştır, üretiminde çok fazla kalıp gerektirmesi olumsuz bir yönüdür. Bu 

ambalaj ürünü darbelere karşı korur, oluşturulması demir alternatifine göre daha az 

işçilik ve zaman gerektirir. Bu ambalajla demir alternatifine göre kullanılan metal 

oranı azaltılmıştır. Ahşap ambalaja da alternatif olmuştur. Çevreye daha uygun 

malzemeden üretilmiştir. 

3.3.4. Lavabo Kutusu 

Bu ambalajla kullanıcının ürünü kolay taşıması sağlanmıştır, açılımındaki fire 

değerlendirilmiş, bir konteynırda üç yüz adet daha fazla ürünün taşındığı nakliye 

avantajı gerçekleştirilmiştir. Kendinden kilitlenebilme özelliğiyle bant maliyetini 

sıfırlamıştır. Bu verimli özellikleriyle çevresel ve ekonomik yöne sahip olmuştur. 

Ambalajdaki kilit detayı açma kapama kolaylığı sağlamıştır. 

3.3.5. Bilgisayar Ambalajı 

İç kısımda kullanıla strafor malzemesine alternatif getirmiştir, kolay oluşturulma ve 

bant gerektirmeme özellikleri vardır. Geri dönüşümü zor olan malzemeye alternatif 

olmasıyla çevresel, kolay oluşturulmasıyla toplumsal, bant gerektirmemesiyle 

ekonomik bir yönü vardır. Alternatifi olduğu strafor, flourocloro karbon gazı 

çıkmasına neden olan, kanserojen ve geri dönüşümü pahalı ve depolama sorunu olan 

bir malzeme olarak belirtilmiştir. Mevcut tasarımın, bant gerektirmeden ve kolay 

kilitlenebilmesi çevresel ve ekonomik yön olarak ortaya çıkmıştır. 

3.3.6. Geri Kazanım Kutusu 

Değerlendirme birimleri içinde bir toplumsal sorumluluk projesinin parçası olmak 

üzere grafik çalışma yapılmış tek üründür. Bu yönüyle toplumsal yön ortaya 

çıkmıştır. Geri kazanım kutusu olması geri kazanımla çevreye katkı sağlar, atıklardan 

elde edilen gelirin projeye göre engelliler için kullanılması ekonomik bir yöndür. Bu 

ambalajı kullanan kişilerin bilinçli olması gereklidir, geri dönüşebilecek kâğıt 

hurdaları bu ambalaja atılmalıdır. Bu ürün kamu kuruluşları, okullar, hastaneler, 

belediyeler ve fuar alanlarında kullanılarak geri kazanım bilinci oluşmasına katkı 

sağlamaktadır. Şirketin reklâmını yapmak amacıyla da kullanılmıştır. 
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3.4. Sonuç 

Bulgular genel değerlendirme ve ürünlerin değerlendirilmesi bölümlerinde ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. Buna göre ürünlerdeki sürdürülebilir tasarım bulguları çoğu 

zaman tek bir sorunun yüzeysel çözümü olarak tanımlanabilir. Ayrıntılı kavramsal 

çözümlere rastlanmamıştır.  

Sürdürülebilirlik konusunda tasarımla yapılabilecekler yazın bölümünde 

incelenmiştir. Uygulama araştırıldığında bulunan sonuç tasarım bölümünün etkisinin 

yok denecek kadar az olduğudur. Bununla birlikte tasarlanan ürünlerde 

sürdürülebilirlik kavramlarıyla gelişmiş olmasa da, değer yaratılabileceği 

görülmüştür. Gelecekte önemi daha da artacak olan sürdürülebilirlik konusunda 

tasarım katkısının görülebilmesi için, firmalarda tasarımın etkin rol oynaması, 

tasarımcıların sürdürülebilir tasarım konularına hâkim olması ve bu konularda ürün 

geliştirme çalışmaları yapmaları gereklidir. 

Tasarımın endüstride etkin bir rol oynamasının sağlanması sürdürülebilirliğe 

ulaşmak için gerekli yollardan biridir. Bundan sonra diğer oluklu mukavva üreticileri 

için benzer araştırmaların yapılması, sonuçların karşılaştırılması, araştırmanın 

ambalaj üreticileri boyutuna taşınması ve diğer ambalaj üreticileri için de benzer 

çalışmaların gerçekleştirilmesi önerilir.  
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EKLER 

EK1 

STRATEJİK DÜZEY 

Amaç Olmuksa’da sürdürülebilir tasarımın stratejik düzeyde hangi yönleriyle 

görüldüğünün anlaşılmasıdır 

Tanım: 

Sürdürülebilir tasarım en iyi toplumsal ekonomik ve çevresel performansta veya en 
az toplumsal çevresel ve ekonomik maliyette olan tasarımdır. 

Şirket genelinde toplumsal, ekonomik ve çevresel kreiterlerin algılanışı ve konuda 
yapılan önemli çalışmalar nelerdir ? 

Şirketin içinde bulunduğu topluma yaşadığımız çevreye ve ekonomik ortama genel 
bakışı ne şekildedir? 

Bu alanlara bakış nasıldır? 

Toplumsal 

1Tasarım toplumsal sorumluluk projelerinde nasıl rol alıyor? 

2 Ürünlerin tasarımında topluma duyarlılık ne şekilde ortaya çıkıyor? 

3 Firmada Gerçekleştirilen tasarım aktivitesinin toplumsal sorumluluk yönü var mı? 
Varsa bu yön hangi ürünlerde ne şekilde ortaya çıkıyor? 

Çevresel 

1Tekrar kullanım, azaltma, geri kazanım kavramları ürünlerin tasarımında ne şekilde 
sağlanıyor? 

2 Ürünlerin tasarımında hammadde temininden atık oluşumuna kadar tüm süreçlerde 
çevreye olan etki düşünülüyor mu? 

3Tasarımlarda çevresel etkiler ne şekilde ortaya konuyor? Bu etkileri azaltıcı yönde 
tasarım yapılıyor mu? Nasıl?  

Tasarımlarda çevresel etkinin göz önünde bulundurulması için hangi araçlar nasıl 
kullanılıyor? 

Ekonomik 

1 Tasarımla ürünlerin maliyetini düşürücü ne tür çalışmalar yapılıyor? 

2 Müşterilere ekonomik olarak avantaj sağlamanın tasarımla mümkün kılınması için 
neler yapılıyor? 

3 Ürünlerin tasarımında hammadde temininden atık oluşumuna kadar tüm 
süreçlerdeki ekonomik olan etki hesap ediliyor mu?  
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Yapılan bu hesaba göre değer yaratıcı çözümler tasarlanıyor mu?  

Tasarım bölümü ürünlerin ekonomik yönlerine ne şekilde dâhil oluyor,bu alanda 
yaratılan değer örnekleri nelerdir? 

 

 
HAYIR SEYREK    BAZEN ÇOĞUNLUKA      EVET 
0 1 2 3 4 
 
1 Organizasyonun misyonunda sürdürülebilirlik 

kavramıyla ilişkili öğelere yer verilmiş mi? 
(ekonomik, çevresel, toplumsal) 

 

2 Üst yönetim aktif olarak sürdürülebilir tasarım 
projelerinde yer alıyor mu? 

 

3 Organizasyonel ilklim sürüdürülebilir tasarım 
aktivitelerini destekleyici mi? 

 

4 Tasarım çalışanları üst yönetime sürdürülebilir 
tasarım önerileriyle yaklaşabiliyor ve dinleniyor 
mu? 

 

5 Organizasyondaki insanlar sürdürülebilirlik 
hakkında konuşuyorlar mı? 

 

6 Organizasyondaki insanlar sürdürülebilir tasarımla 
ilgili fikirlerini nereye ileteceğini biliyor mu? 

 

7 Organizasyondaki ilgili kişiler sürdürülebilir 
tasarım konusunda düzenli eğitimler alıp bu yönde 
çalışmalar gerçekleştiriyorlar mı? 
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TAKTİK DÜZEY 

Amaç Olmuksa’da sürdürülebilir tasarımın taktik (yönetsel)  düzeyde hangi 
yönleriyle görüldüğün anlaşılmasıdır. 

Tanım 

Sürdürülebilir tasarım en iyi toplumsal ekonomik ve çevresel performansta veya en 
az toplumsal çevresel ve ekonomik maliyette olan tasarımdır. 

Ürün geliştirme bölümü içinde bu üç olgunun algılanışı ve konuda yapılan önemli 
çalışmalar nelerdir? 

 Bölümün içinde bulunduğu topluma yaşadığımız çevreye ve ekonomik ortama genel 
bakışı ne şekildedir? 

Bu alanlarda ne tür bir bakış açısına sahiptir? 

Geliştirilen ürünlerde toplumsal, çevresel, ekonomik ögeler hangi yönleriyle 
görülmektedir? 

TOPLUMSAL 

1 Tasarım bölümü toplumsal sorumluluk projelerinde nasıl rol alıyor? 

2 Ürünlerin tasarımında topluma duyarlılık ne şekilde ortaya çıkıyor? 

3Firmada Gerçekleştirilen tasarım aktivitesinin toplumsal sorumluluk yönü var mı? 
Varsa bu yön hangi ürünlerde ne şekilde ortaya çıkıyor? 

ÇEVRESEL 

1Tekrar kullanım, azaltma, geri kazanım kavramları ürünlerin tasarımında ne şekilde 
sağlanıyor? 

2 Ürünlerin tasarımında hammadde temininden atık oluşumuna kadar tüm süreçlerde 
çevreye olan etki düşünülüyor mu? 

3Tasarımlarda çevresel etkiler ne şekilde ortaya konuyor?  

Bu etkileri azaltıcı yönde tasarım yapılıyor mu? Nasıl?  

Tasarımlarda çevresel etkinin göz önünde bulundurulması için hangi araçlar nasıl 
kullanılıyor? 

EKONOMİK 

1 Tasarımla ürünlerin maliyetini düşürücü ne tür çalışmalar yapılıyor? 

2 Müşterilere ekonomik olarak avantaj sağlamanın tasarımla mümkün kılınması için 
neler yapılıyor? 

2 Ürünlerin tasarımında hammadde temininden atık oluşumuna kadar tüm 
süreçlerdeki ekonomik olan etki hesap ediliyor mu?  

Yapılan bu hesaba göre değer yaratıcı çözümler tasarlanıyor mu?  

Tasarım bölümü ürünlerin ekonomik yönlerine ne şekilde dâhil oluyor bu alanda 
yaratılan değer örnekleri nelerdir? 
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HAYIR SEYREK    BAZEN ÇOĞUNLUKA      EVET 
0 1 2 3 4 
 
 
1 Organizasyonun sürecinde sürdürülebilirlik 

kavramıyla ilişkili öğelere yer verilmiş mi? 
(ekonomik, çevresel, toplumsal) 

 

2  Yönetim aktif olarak sürdürülebilir tasarım 
projelerini özendiriyor mu? 

 

3 Bölüm içindeki organizasyonel iklim 
sürüdürülebilir tasarım aktivitelerini destekleyici 
mi? 

 

4 Tasarım çalışanları yönetime sürdürülebilir tasarım 
önerileriyle yaklaşabiliyor ve dinleniyor mu? 

 

5 Ürün geliştirme bölümü organizasyonundaki 
insanlar sürdürülebilirlik hakkında konuşuyorlar 
mı? 

 

6 Organizasyondaki insanlar sürdürülebilir tasarımla 
ilgili araçlar kullanıyorlar mı? 

 

7 Organizasyondaki ilgili kişiler sürdürülebilir 
tasarım konusunda düzenli eğitimler alıp bu yönde 
çalışmalar gerçekleştiriyorlar mı? 
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OPERASYONEL DÜZEY 

Amaç Olmuksa’da sürdürülebilir tasarımın operasyonel düzeyde hangi yönleriyle 
görülmeye başladığının anlaşılmasdır. 

Tanım 

Sürdürülebilir tasarım en iyi toplumsal ekonomik ve çevresel performansta veya en 
az toplumsal çevresel ve ekonomik maliyette olan tasarımdır. 

Ürün geliştirme bölümü içinde bu üç olgununun algılanışı ve konuda yapılan önemli 
çalışmalar nelerdir? 

Bölümün içinde bulunduğu topluma yaşadığımız çevreye ve ekonomik çevreye genel 
bakışı ne şekildedir, bu alanlar konusundaki duruşu nasıldır? 

Geliştirilen ürünlerde bu üç temel olgu hangi yönleriyle görülmektedir? 

TOPLUMSAL 

1Katıldığınız bir toplumsal sorumluluk projesi var mı? Projede nasıl görev aldığınızı 
anlatır mısınız? 

2 Ürünleri tasarlarken toplumu ne şekilde düşünüyorsunuz? Tasarımlarınızın 
toplumla ilgili bir yönü var mı?  

3 Firmada gerçekleştirilen tasarım aktivitesinin toplumsal sorumluluk yönü var mı? 
Varsa bu yön hangi ürünlerde ne şekilde ortaya çıkıyor? 

ÇEVRESEL 

1Tekrar kullanım, azaltma, geri kazanım kavramları ürünlerin tasarımında ne şekilde 
sağlanıyor? 

 2 Ürünlerin tasarımında hammadde temininden atık oluşumuna kadar tüm süreçlerde 
çevreye olan etki düşünülüyor mu? 

3Tasarımlarda çevresel etkiler ne şekilde ortaya konuyor?  

Bu etkileri azaltıcı yönde tasarım yapılıyor mu? Nasıl?  

Tasarımlarda çevresel etkinin göz önünde bulundurulması için hangi araçlar nasıl 
kullanılıyor? 

EKONOMİK 

1 Tasarımla ürünlerin maliyetini düşürücü ne tür çalışmalar yapılıyor? 

2 Müşterilere ekonomik olarak avantaj sağlamanın tasarımla mümkün kılınması için 
neler yapılıyor? 

2 Ürünlerin tasarımında hammadde temininden atık oluşumuna kadar tüm 
süreçlerdeki ekonomik olan etki hesap ediliyor mu? 

 Yapılan bu hesaba göre değer yaratıcı çözümler tasarlanıyor mu?  

Tasarım bölümü ürünlerin ekonomik yönlerine ne şekilde dâhil oluyor bu alanda 
yaratılan değer örnekleri nelerdir? 
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EK2 
 
 a) HAL KUTUSU TOPLUMSAL ÇEVRESEL EKONOMİK 

B
EL

G
EL

ER
 

 
 
 

 
 
Ürün ün üstteki resmi 
Standart arşiv belgesi 
yok 
 

Sebzelerin 
gülümseyen 
Ağızlarının 
olması 

Alüminyum 
dikiş teli 
kullanımı 
Geri kazanım 
problemine yol 
açabilir 

Beyaz kâğıdın 
kullanılması 
daha pahalı 
olmasını 
sağlayabilir. 

STRATEJİK Çalınma 
ihtimaline 
karşı kapalı 
ambalaj 

Tekrar 
kullanım 

Çalınma 
ihtimaline karşı 
kapalı ambalaj 
Açık ürünün 
kendini satması 
Tekrar 
kullanım 
Ürünün 
çürümesi 

TAKTİK Sağlıklı Çevreye olan 
etkiyi arttırmak 

Ekonomik aynı 
maliyette 

G
Ö

R
Ü
ŞM

E 

OPERASYONEL Sağlıklı İkinci el kutular 
yeniden 
kullanım 

İkinci el kutular 
daha ucuz 
Maliyet 

Fİ
Zİ

K
SE

L 
N

ES
N

E 

Hal’de çekilmiş 
oluklu mukavva 
ambalaj resimleri 

 Sivri biber, 
çarliston biber, 
dolmalık biber, 
patlıcanın 
büyük boyutta 
ambalajlanması  
Birim ürüne 
düşen ambalaj 
miktarı azalmış 
 

Sivri biber, 
çarliston biber, 
dolmalık biber, 
patlıcanın 
büyük boyutta 
ambalajlanması 
Birim ürüne 
düşen ambalaj 
miktarı azalmış 
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 b) PLAFORM TOPLUMSAL ÇEVRESEL EKONOMİK 
   

 B
EL

G
EL

ER
 

 
 

 
tanıtım broşürü 
Ürünle ilgili Verband 
der Wellpappe 
industrie tarafından 
Yapılmış araştırma 
omüd broşürü 
fümigasyon 
zorunluluğu standardı 
Standart arşiv belgesi 

Hijyenik 
Temiz koku 
yapmaya 
 

Depo alan 
tasarrufu 
Ortak taban 
ölçüsü 
Geri dönüşümlü 
Çevreyi 
kirletmeyen 
Temiz koku 
yapmayan 

Daha fazla ürün 
Depo alan 
tasarruflu 
Maliyet avantajı 
Ortak taban 
ölçüsü 
Daha fazla istif, 
satış 
%13 daha 
ekonomik 
Hasarsız  
Stok maliyeti 
yok 
Ambalajlama 
sistemi 
Depozitosuz 

STRATEJİK  Karışık istif 
Taşıma 
Ortak taban 
Kalıp 
standardizasyonu 
Verimli 
makineler 

Karışık istif 
MüşteriTaşıma 
Ortak taban 
Maliyet arttırıcı 
Kalıp 
standardizasyonu 
Makine sayısı 
Verimli 
makineler 
Üretim hattı 
çözümü yedek 
makine 
Toplanmanoktası 

TAKTİK Son tüketici 
sağlığı temiz 
sağlıklı 

Daha çevreci 
Karışık istif 
Az makineyle 
çok kutu kurmak 
Mobil makine 
Sistem 

Daha ekonomik 
Karışık istif 
Az makineyle 
çok kutu kurmak 
Mobil makine 
Sistem 

G
Ö

R
Ü
ŞM

E 

OPERASYONEL  Makine hizmeti 
Açılımı en az 
Karışık istif 

Makine hizmeti, 
Açılımı en az 
Karışık istif 

Fİ
Zİ

K
SE

L 
N

ES
N

E Ürün resmi 
Sisteme ait resimler 

 Kamyon üstü 
kutu kurma 
hizmeti 

Kamyon üstü 
kutu kurma 
hizmeti 
Ürünü daha fazla 
göstermek amaçlı 
üst bantların 
eninin 
daraltılması 
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 c) MOTOSİKLET K. TOPLUMSAL ÇEVRESEL EKONOMİK 
   

 B
EL

G
EL

ER
 

 

 
 
Yarışma katılımı ürün 
açıklaması 
Standart arşiv belgesi 
olmuksa haber dergisi 

Yükleme 
boşaltma 
kolaylığı 
Çalınma 
Emniyetli 

Nakliye 
avantajı 
Tedarik 
zinciri 
Çok fazla 
kalıp 
gerektiriyor 
Demire 
alternatif 

Darbelere karşı 
güçlendirilmiş 
Güvenli taşıma 
Nakliye avantajı 
Tedarik zinciri 
Yükleme 
boşaltma 
kolaylığı 
Çok fazla kalıp 
gerektiriyor 
Hasar, çalınma 
Maliyet düşüşü 
Pahalı demire 
alternatif 
Birim maliyet 
işçilik zaman 
emek kaybını 
önleme 

STRATEJİK  Tedarik 
zinciri 

Firması iflas mı 
etti 
Tedarik zincir 

TAKTİK  Metalin 
oranının 
düşürülmesi 
Daha az 
malzeme 

Metalin oranının 
düşürülmesi 
Daha az malzeme 
Düşük maliyet 
Ekonomik 

G
Ö

R
Ü
ŞM

E 

OPERASYONEL  Tahta ve 
demir 
alternatifi 

Tahta ve demir 
alternatifi 

Fİ
Zİ

K
SE

L 
N

ES
N

E Ürün resmi 
Alternatif ürünlerin  
Resmi 

Daha temiz 
Çalınmaya 
karşı kapalı 

Çevreye daha 
uygun 
malzeme 
Daha verimli 

Hasar önleyici 
Ambalaj 
oluşturma 
şeklinde 
kolaylaştırma  
Daha verimli 
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 d) LAVABO K. TOPLUMSAL ÇEVRESEL EKONOMİK 

   
 B

EL
G

EL
ER

 

 

 
Yarışma katılımı 
ürün açıklaması 
Standart arşiv belgesi 
olmuksa web sayfası 

Kullanıcının 
ürünü kolay 
taşıması 

Fire’nin 
değerlendirilmesi 
Nakliye avantajı 
1 konteynere 300 
adet daha fazla 
ürün 
Bant olmaması 
Tedarik zinciri  
Üretimde daha 
az fire 

Sarıcı ve 
darbelerden 
koruyucu 
Fire’nin 
değerlendirilmesi 
Nakliye avantajı 1 
konteynere 300 
adet daha fazla 
ürün 
Bant kullanımının 
olmaması 
Tedarik zinciri  
Üretimde daha az 
fire 

STRATEJİK  Hava taşıma 
Daha fazla ürün 

Minimum maliyet 
Hava taşıma 
Daha fazla ürün 
Tasarruf 

TAKTİK  Daha fazla ürün Nakliye maliyeti 
Ürün fiyatı 

G
Ö

R
Ü
ŞM

E 

OPERASYONEL  Konteynıra daha 
fazla ürün 

Konteynıra daha 
fazla ürün 
Taşıma maliyeti 
İyi koruma 

Fİ
Zİ

K
SE

L 
N

ES
N

E Ürün resmi 
 

Güvenli taşıma 
Kilit açma 
kapama 
kolaylığı 

Güvenli taşıma 
Daha Az yer 
kaplama 
Kilit açma 
kapama kolaylığı 

Güvenli taşıma 
Daha Az yer 
kaplama 
Kilit açma 
kapama kolaylığı 
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 e)  BİLGİSAYAR A. TOPLUMSAL ÇEVRESEL EKONOMİK 

   
 B

EL
G

EL
ER

 

 

 
 
Standart arşiv belgesi 
Pazarlama konferansı 
sunumu 

Kolay 
oluşturma 

Strafora alternatif 
Bant 
gerektirmeyen 
ambalaj 

Bant 
gerektirmeyen 
ambalaj 
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 f) G.KAZANIM K. TOPLUMSAL ÇEVRESEL EKONOMİK 
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EK3 

SOSYAL YÖN (STRATEJİK)
Şimdi Sosyal sorumluluk dendiği zaman esas itibariyle benim aklıma geliveren insan ilişkileri 
insan ilişkilerinde sosyal sorumluluk çerçevesinde ambalaj diye bakılınca bir ambalajın 
geneline bakmak lazım genelde ambalajın bugün malum Türkiyede 24 ayrı sektöre hitap eden 
üretimlerimiz var bu üretimler çerçevesinde ambalajın olması gereken herşeyden önce insana 
saygılı bir ambalaj olması lazım ancak unutmamak lazım ki ambalaj tek başına bir ürün değil 
içine giren ürünün bir parçası onun tamamlayıcısı tamamlayıcısı olmakla O ürünü bi kere 
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insanla ilişkisini sağlayan o insan ilişkisini sağladığında İnsana bir yarar sağlayan o  yararı 
sağlarken    hem çevresel etki hem genel maliyet etkisi Hem kullanım kolaylığı gibi konularla 
da o insanla bir uyum içinde olması  Bi taraftan da içinde giren ürünle ilgili yapması gereken 
birincisiTanıtım ikincisi koruma üçüncüsü Ekonomik taşıma ve sunma meselerini artı geri 
dönüşüm imkanlarını sağlayabilmesi O açıdan olmuksada biz biliyorsun kağıt ambalaj 
yapıyoruz Kağıttan yapılan ambalaj dünyada en çok kullanılan ambalaj türü bunun geri 
dönüşümüyle ilgili Hem kurallara hem gelişmelere sürekli uyum sağlamak peşindeyiz öbür 
taraftan özellikle gıda ambalajında hijyenin önemini sürekli hem aklımızda tutuyoruz hem 
sisteme götürdüğümüz verdiğimiz ambalaj malzemelerinde onların hijyenik olabilmesini 
olmasını sağlamaya çalışıyoruz  
şimdi Geri kazanım için olmuksanın kurduğu bir dönkasan firması var dolayısı ile orada artı 
onlarla birlikte bu ambalaj atıkları projelerinde kağıt üretim teknolojilerinde bu kullanılmış 
kağıtların tekrar kullanılması yolunda yaptığımız belirli çalışmalar var onun dışında sosyal 
etkinlikler konusu biliniyor özellikle ülkemizde oluklu mukavva sektörü aşırı rekabet yaşanan 
bir yer o rekabet şartlarında elimizden geldiğince yapmaya gayret ettiğimiz şeyler var mesela 
Kağıt aslında bir ormanın türevidir hernekadar Türkiyedeki kağıt üretiminde bugün ağaçtan 
selülozdan başlayan üretimler nerdeyse bitme noktasına geldiyse de ağaç bizim için önemli 
bir hadise ne biliyim zaman zaman yaptığımız işte bilmem yılbaşı kartları bayram kartları 
vesaire gibi sistemlerin bunlarla entegrasyonu olarak İşte temayla birlikte yapılan bir takım 
işler var dönem dönem orman için yapılan bağışlar var şirket olarak yaptığımız bunun 
ötesinde işte tabi o olayı birazcık genel bir sosyal faaliyet diye görmemek ama işte deprem ve 
büyük afetler gibi hadiselerde çalışanlarımızın da katkısıyla belirli katkılar götürmek 
çalışmaların ötesine maalesef arzu ettiğimiz halde ekonomik imkanlar dolayısıyla çok geniş 
bir katılım yapamıyoruz. 
Şimdi tabi o çalışanlarla ilgili dediğin gibi o işçi sağlığı işçi güvenliği sistemi içinde 
Kendimize yabancı ortağımızın yürütmekte olduğu bitakım çalışmalardan da bençmarklar 
yaratarak Özellikle çalışan insanlarımızın  fabrikalarımızda maruz kalbileceği riskleri 
azaltmak gibi ortaya çıkabilecek tehlikeleri önceden tedbir almak suretiyle geçmek gibi  
Önemli saydığımız işlere hep dikkat çekiyoruz artı bu konuda belli çalışmalar var ancak 
türkiyede insanın herşeyden önce kendine dikkat etmesi lazımTürk insanı  maalesef işte belki 
eskilerde o şavaşçı ruhtan gelen şeyle biraz  maceracılık da yapıyor bilgileri tamamlansa dahi 
o ataklığı kesemiyorsunuz.evet yani orda arkadaşlarımzın herşeyden önce kendilerine dikkat 
etmesi gerektiğini ben bütün fabrikaları dolaşırken tek tek söylememe rağmen bi takım 
olaylar oluyor genel arkadaşlarımızın bu konudaki dikkatini artırma çabalarıyla şu anda 
arkadaşlarımız görevliler çalışıyorlar işte İşçi sağlığı iş güvenliği konusunda bir sorumlu  
arkadaşımız var bunlar herşeyden önce her insanın kendine dikkat etmesiyle alakalı hadiseler. 

SOSYAL YÖN (TAKTİK) 

İşte son zamanlarda 3r kavamı var reduce recycle reuse biz bunu tasarımlarımızda sürekli 
kullanmaya çalışıyoruz kullandığımız hammadde, zaten bizim sürecin yeni nosyonu da daha 
hızlı daha ekonomik daha iyi hammadde olarak kağıdı kullandığımız için kağıttan  yapılan 
tasarımları öne çıkaracak ve farklı ambalaj farklı malzemelerden yapılmış tasarımlara 
alternatif tasarımlar üretmek örneğin bir strafor örneğin bir tahta ambalaj sosyal sorumluluk 
açısından plastik esaslı ambalaj malzemelerinin yarattığı çevresel etki en azından bir kanser 
hijyenik açısından tekrar kullanılabilme sorunu açısından önemli. Bir straforun geri dönüşümü 
olmasına rağmen çok pahalı üretimi kadar da bir enerji tüketimi söz konusu dolayısıyla hem 
üretimi hem geri dönüşümü zor olduğundan ayrıca birtek sağlık açısından problemleri yani 
kanserojen etki yarattığı nedeniyle biz alternatif tasarımları özellikle strafor ve tahta 
ambalajlar üzerine düşünüyoruz burdaki sosyal sorumluluk daha sağlıklı daha temiz  insan 
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sağlığına en az etki verecek bir ambalaj malzemesi bir ambalaj ve  ambalaj malzemesi 
kullanarak ambalaj üretmek esasında esas temel bu sorumluluk anlamında 
Daha sağlıklı daha hijyen yenilenebilir enerji kaynağı olması sebebiyle şu anlamda var 
toplumda işte geri dönüşüm bilincini ortaya atmak üzere geri dönüşüm kutuları tasarlandı  bu 
işte okullara kamu kuruluşlarına özel sektöre dağıtılarak toplumda geri kazanım tekrar 
kullanma bilincini arttırmak anlamında gerek fuarlarda okullarda devlet kuruluşlarında  
Belediyelere ücretsiz olarak bu geri dönüşüm kutusunun dağıtılması gibi bir proje vardı bunu 
da halen de devam ediyor bu gerek  bazen kurumlardan geliyor bu istek bazen biz gidiyoruz 
bu olaya 

SOYAL YÖN (OPERASYONEL) 

Hammaddemiz zaten geri dönüşümlü bi malzeme olduğu için bu çevreye  ııı duyarlı bir ürün 
oluyor tasarımlarda zaten oluklu mukavva kulandığımız için çevreci bi ürün kullanıyoruz 
kendisi çevreci zaten ama ııı tasarımdaki birinci amaç ürünü iyi korumak iyi taşımak iyi 
saklamak iyi sergilemektir bence ilk amaç budur ama kullandığımız malzeme zaten çevreci 
bir malzeme geri dönüşümlü bir malzeme ve çevreye zaten ııı var.kullanıcı son noktada son 
noktadaki kisi bu ambalajı kolay açmalı içindeki ürünü zaten koruma amaçlı tasarım 
yapılmalı yapıyoruz zaten bunu içinden sağlam almalı ve kutuyu çok çabuk elinden 
çıkartabilmeli veya biyere eee nasıl söylim kurtulma anlamında evet çabuk kurtulmalı o 
kutudan tasarladn evet gerçi türkiyede öyle bir sistem yok böyle toplama yerleri yok yani 
böyle bir şey olsa daha da iyi olabilir. Kolay kullanması evet dediğim gibi toplumu şu ana 
kadar toplumu düşünmedim ama yani son kullanıcı dediğim gibi bunu kolay kullanmalı 
kutuyu kolay açmalı kişi evet son nokta için tabi tabi ee ama kutuda tabiki geri dönüşümlü 
olduğu için topluma yararımlı  bir kutu 
Kolay açma derken taşıması kolay olmalı ııı yani içindeki ürünü güzel tanıtmalı çok zor bir 
soru böyle şeyler genelde evet toplum olayını şu ana kadar öyle hiç düşünmedim çünkü 
malzememiz dediğim gibi ilk başta çevreci bir malzeme ve çevreye sağl ııı duyarlı bir 
malzeme olduğu için ilk düşüncem yaptığım tasarımın ürüne uygun bir tasarım tabi 
uygunluğu önemli benim için iyi korumak iyi taşımak iyi saklamak iyi sevketmek benim 
birinci görüşüm bunlardır 

ÇEVRESEL YÖN (STRATEJİK)

Şimdi Ambalaj türleri ikiye ayrılıyor aslında üçe ayrılıyor primary packaging secondary 
packaging transport packaging oluklu mukavva temel amaç olarak transport packaging işinde 
transport packaging de dallara göre farklı yorumlar gerekli bir tanesi gıda hijyen meselesinde 
bir ürünün bir amballajın tekrar kullanılması her zaman riskli bir hadise o açıdan plastiğe göre 
gıdada Plastiğe göre oluklu mukavva tek kullanımlık ambalaj malzemesi olduğu için 
önemliTürkiyede şu anda azalıyor ama uzun bir dönem ahşap ambalaj da vardı hele hele 
Ahşap ambalaj plastikte de aynı hadise var mikrop tutması ondan sonrasında tahtada hiç 
yapılmıyor ama plastikte mutlaka çok ciddi yıkanması temizlenmesi lazım şimdi plastikle 
ilgili yıkama işlemleri aslında çevresel bir rahatsızlık çünkü Yıkamada deterjan ve su 
kullanımlası lazım  bir litre deterjanı ambalaj malzemesi üzerinden temizleyebilmek için 
gerekli olan su 1 ton artı türkiyede şu anda plastikte böyle bir yıkama tesisi faaliyette bulunan 
birşey de yok bir de üstelik türkiyenin imkanlar ona elverdiği gibi görünüyor atık plastikten 
yapılma kasalarla gıda malzemesi kullanılıyor sevkediliyor atık plastiğin içindeki mikrop 
hijyene getirmiş olduğu negatiflik  maalesef gıdaya kadar taşınıyor bu önemli bir konu şimdi 
tekrar kullanım meselesi olabilecek yerlerde mutlaka ürünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
yerlerde oluklu mukavva ambalajın birden çok kullanıldığı yerler var.mesela makine parçası 
taşımada bilmem cam eşyanın taşınmasında müşteriye ürünle birlikte verilmeyen yerlerde bu 
kullanım imkanları araştırılıyor bunu sistem olarak ambalajın içine koyanların ancak ambalajı 
piyasaya sunan olarak bilinen bizim ambalajımızı ürünün bir parçası olarak tamamlayıp 
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Müşterisine ya da dağıtıcısına gönderen insan o ambalajın sorumlusu kanunlara karşı da böyle 
avrupa birliğinde de böyle dünya da da böyle onlar tekrar kullanabilecekleri ürünleri talep 
ederse biz onu yaparız onun üretimi onun maliyeti farklı birşeydir tekrar tekrar kullanım için 
olanlar Daha kaliteli değil şimdi kullanım amacı şimdi ambalaj Tek başına bir ürün değil 
söyledim Ambalajın bir ürünle birlikte hareket edebilmesi ürünün toplam tedarik zinciriyle 
bağlantılı bir hadise yani nerde nasıl üretiliyor üretildikten sonra hangi şartlarda 
ambalajlanıyor. Hangi kağıtlarla ambalajlanıyor. Ambalajlandıktan sonra istifi nasıl oluyor 
stoklaması nasıl oluyor.sevkiyatı nasıl oluyor bilmem müşteriye sunum noktsına gittiğinde  
rafa çıkıyorsa rafta nasıl durması bekleniyor ordan sonra Atık haline geldiğinde ambalajın 
görevi bittiğinde ne yapılacak konuları bu mutlaka ürünü piyasaya sunanlarla birlikte 
yürütülmesi gereken ama bizim de satış noktalarında ya da üretim noktalarında 
müşterilerimizle olan ilişkilerimizde dikkatle Üzerinde durduğumuz bir hadise.Valla bu bizim 
1975’te başlayan projemizdir edirne de bir tesis kurulmasını türkiyede ilk entegrasyonun 
adımlarıdır o fabrikanın kuruluş şartlarında başlangıçta eski kağıtla birlikte samandan üretilen 
selülozda vardı Saman selülozunun özellikle çevreyle olan ilişkide sudaki neden olduğu 
atıklar Mevzuu dolayısıyla saman kullanımını ilk terk eden kağıt tesisi olduk Bugün türkiyede 
yaklaşık 3 milyon tonKağıt tüketiliyor bu kağıdın toplam geri dönüşü %43-44’lerde ancak 
ambalaj sanayiinde oluklu mukavva sektöründe  bu geri dönüş oranı %63 o açıdan sektör 
olarak hani hem omüd çalışmaları hem kağıt vakfındaki çalışmalar hem işte dönkasan ve 
benzeri türkiyedeki diğer firamalarla olan ilişkiler Hem biliyorsun şimdi çevre  önemli bir 
hadise haline geldi orman bakanlığının bünyesinde bir müsteşarlık şeklinde orayla olan 
ilişkiler doğrultusunda bun geliştirilebilecek imkanları arıyoruz işte omüdün yetkilendirilmiş  
olması yönünde çalışmalarımız var Artı piyasaya sunulunurken  o pap 20 damgasının      
belirli sorumluluklar içinde yapılması lazım  ……sağlanabilmesi için ambalajın belirli 
özellikleri olması lazım yani Onu yapıştırmada kullanılan tutkal üzerinde baskıda kullanılan 
boya  baskının üstünde zaman zaman yapılan lak kutunun eklemesinde kullanılan tutkalın da 
o geri dönüşüme uygun olması lazım bunların da takip edilmesi için gayretlerimiz var. 
Tabi o yerine bağlı heryerde o kağıdı kullanmak mümkün değil hatta hatta geri kazanımlış 
kağıttan kağıt yaparken de selüloza dayalı birinci kullanımdan geçmiş bizim şimdi ……..yarı 
kimyevi fluting dediğimiz kağıt türünün %15in altına düşmemsi lazım ki o Tekrar kazanımda 
üretilen kağıdın kalitesi arzu edilen seviyelerde olabilsin  
Şimdi çevre tabii ki kriterler arasında var ama birinci öncelikte değil birinci öncelikte ürünün 
ve o ürünü üretenin talepleriyle alakalı ama, bizim aslında sosyal görevimiz bana göre bu 
ambalajın tasarımda ambalajın kullanımında müşterileri de yani onu piyasaya süreni de 
etkileyecek sistemleri geliştirmemiz çünkü dünya üzerinde belirli konularda çalışmış firmalar 
da çalışıyor Ünilevere gidip arkadaş senin ambalajın böyle olmaz demek çok doğru değil 
amaOnun yaptıklarını gidip türkiyedeki diğer benzeri firmalara sebebini anlayıp o sebebin 
yaygınlaştırılmasıyla ilgili bir takım işler yapılması gibi Bana göre bizim görevlerimiz 
arasında sayılması gereken  işler var. 
O konudan Özellikle benim içinde bulunduğum fefco çerçevesinde yapılan tüm çalışmaları 
biz geliyoruz hem sektöre hem ülkeye aktarıyoruz tabii ki en çok da omüd olarak b bilgileri 
olmuksaya daha çabuk aktarıyoruz Dünyada da yapılan çalışmalar var ancak oluklu mukavva 
şimdi reusable recyclable ambalajı o açıdan incelersek iki türlü reusable ların olabileceği 
yerler ayrı olmalı bu single use diye tarif ettiğimiz özellikle gıda ambalajı çünkü ambalajın 
aiağı yukarı özellikle oluklu mukavva ambalajın toplam dünyada %35-40 civarı yaş sebze ve 
gıda ürünlerinin ambalajlarında kullanılıyor. Bu tarafta oluklu mukavvacılar olarak bizim 
sanıyorum diğerlerine göre biraz daha fazla sorumluluğumuz var. Tekrar kullanımda o ikinci 
üçüncü kullanım şimdi Türkiye gibi ülkeyi düşünürsen burda İstanbulda üretilen yoğurt 
gidiyor erzurumda da satılıyor kars da da satılıyor türkiyenin heryerinde ……. Onun 
ambalajıyla ilgili ordan bir plastik kasa düşün o kadar yolu geri gelecek burda hijyenik olarak 
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temizlenecek o bahsettiğim kadar suyu kullanacaksın temizlemek için ondan sonra tekrar 
kullanacaksın bunun Taşıma maliyeti nerdeyse kutunun satış fiyatına denk gelir yani bu geri 
dönüşen işler kısa mesafedene ne  bileyim İstanbulda satılan tikveşli yoğurtları bunun plastik 
kasada olması daha akıllı çünkü onu bir Tepsiye koyuyorlar onun taşıması gitmesi gelmesi 
istanbul içidir kolay onu…… 
Hele hele 300 km 500 km üstüne çıktığı zaman onun geri dönüş maliyeti türkiyede çok akıllı 
hesaplanmıyor efendim benim kamyonum gidiyor nasıl olsa geliyordu ordan e geliyor da 
gelirken başka bir ürün taşısa para alacak , boş gelişinin karşılığı yani o ille boş gelecek diye 
hesaplıyorsunuz halbuki dünyada olduğu gibi bu transportation işi bir sistematik hale gelse 
Kamyondur işi yapan kamyonun giderken gittiği yüklü haliyle dönüşte de yüklü gelmesi 
önemli bu yükün taşıyıcısı tarafından o finansmanının karşılanması akıllı boş getirdiğin 
kamyonun Tüm maliyetlerini yani mazotunu personelini yaktığı yağı eskittiği lastiği hepsini o 
dönüş maliyetinin hesabina koymak lazım İşte bu maliyetin genel yapısı doğru türkiyede 
şuanda maalesef henüz görülmüyor Yüksek enflasyon döneminde bizim toplumsal 
tecrübelerimize girmiş olan yanlışlar hala uygulamaya devam ediliyor. 

ÇEVRESEL YÖN (TAKTİK) 

Çevresel etki esasında ekonomik etkiyle bağlantılı sonuçta biz tasarımlarda başlangıç 
noktamız Hammade ya da malzeme aynı olsa bile mevcut malzemenden daha düşük hamadde 
kullanarak Daha az  hammadde kulanarak bir çözüm önermek dolaysıyla daha az hammadde 
kullanılması malzeme kullanılması malzemenin temin edilmesi için  daha az enerji tüketilmesi 
daha az ağaç kesilmesi ya da bu gibi sebeplerden dolayı çevrenin daha az zarar görmesi 
şeklinde yani biz birinci hedefimiz maliyet açısı maliyeti düşündüğümüz için daha düşük 
maliyetli ürünleri tasarlamak dolayısıyla  daha az hammadde kullanmak sonucuyla çevreye  
etkisi bu  
Sonuçta geri kazanım kullanılan malzemenin özellliği nedeniyle en fazla geri toplanan geri 
kazanılan malzemeden oluşuyor zaten üretim sırasında çıkan fireler toparlanıp kırpıntı adı 
altında tekrar kağıt hammaddesi olabilmesi için kağıt fabrikalarına geri gönderiliyor   
Dolayısıyla böyle kendi içimizde daha ürün tasarlanan ürün piyasaya çıkmadan bir kısmı 
zaten geri kazanılıyor kağıt fabrikasına gönderilerek ayrıyeten dönkasan adlı yan kuruluş 
aracılığıyla normal kullanıcılardan kaynaklanan atıkların toplanması ve bunların kağıt 
fabrikasına gönderilmesiyle sistem şu an için çalışıyor artı şeyden bahsetmeye gerek var mı 
ambalaj atıkları yönetmeliği        yani geri dönüşümlü kağıt olsa da sonuçta  
Yapılan tasarımlardan ortaya çıkan atıklar zaten bir şekilde geri dönüşümlü kağıt olmak 
üzerine toparlanıyor ve tekrar kağıt olarak geliyor yani  yok öyle 
Zaten Tasarım yapılırken şirket içinde oluşan firelerin de en az olması şeklinde bir hedefimiz 
var yani bu bi şekilde üretim sırasında çıkan firenin de en az olmasına indirecek tasarım 
olması ön planda bu açıdan daha tasarım sırasında oluşabilecek atığın da en aza 
indirilebilmesi  gibi bir hedefimiz var zaten bu her ne kadar piyasaya çıkmadan oluşan bir 
hedef fire  olsa dahi kendi kısım yani kısıt ara çevrimde bunu göz önüne alıyoruz daha düşük 
fireyle çıkacak tasarımlar yapma konusunda  
Maliyeti firesi en az olacak şekilde bir hedef konuyor buna ulaşmak için tasarımlar sürekli 
gözden geçiriliyor işte bunları kullanmak içi daha doğrusu bu en az fire ve en az hammade 
kullanarak bir tasarım elde etmek için bir takım araçlar kullanıyoruz bu araçlar cape pack diye 
isimlendirilen bir kutu palet  nakliye aracı optimizasyon programı bu aynı zamanda belirli bir 
hacme en fazla ambalajı yerleştirebilmek dolayısıyla bunun nakliye sürecinde oluşabilecek bir 
takım petrol tüketimini de Bir şekilde azaltmak nakliye maliyetini de düşürmek  optimum 
nakliyeye ulaştırmak dolayısıyla nakliye için harcanacak yakıtın yolun işçiliğin bi şekilde 
çevreyi daha az kirletme gibi birşeyi var dolayısıyla artı ürünün sadece kendi maliyeti dışında 
oluşan maliyetleri de en aza düşürmek gibi bir hedef tasarım sırasında belirleniyor ve buna da 
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ulaşmak için artios cape pack gibi programlar kulanılıyor  artios tasarım sırasında en düşük 
tasarımın çizilmesi sırasında en düşük maliyetli fireyi kağıt kullanımını en aza düşürmek için 
kullanılıyor cape  pack ise maksimum  
Şimdi zaten bildiğiniz gibi tasarım tasarım girdisiyle başlar bu girdiler kullanıcının beklenti 
ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekildedir bunlar bu beklenti ve ihtiyaçlar daha performanslı 
daha ekonomik alternatif yenilikçi farklı gibi başlıklara cevap vermek durumunda yani biz 
tasarıma daha başlarken daha perfromanslı  daha ekonomik demekle daha az hammadde 
kullanarak daha çok iş yapabilecek ürünler ambalajlamaya çalışıyoruz bunlar için özellikle 
başında dediğimiz gibi müşteri bekenti ihtiyaçlarının belirlenmesi için ya da kullanıcı 
kullanıcıların bu ürünleri kullandığı yerler  ziyaret ediliyor nasıl kullandıkları müşteri 
ziyaretleriyle birebir müşteri görüşmeleriyle müşterinin bu  ambalajı bu tasarımı kullandığı 
yerde nasıl kullandığı kaç kişiyle kullandığı doğru kullanıp kullanmadığı ya da daha doğru 
daha iyi kullanabilmesi için nelerin yapılamssı gerektiği araştırılıyor burda elde edilen veriler 
çerçevesinde müşterinin beklenti ve ihtiyaçları daha ekonomik daha performanslı daha iyi 
olacak şekilde yeni tasarımlarla karşılanmaya çalışılıyor bunlar daha sonra bu beklenti ve 
ihtiyaçlar bir plan çerçevesinde  nelerin yapılacağı belirleniyor önce tasarımı gerçi ortaya 
çıkarttıktan sonra tasarım çıktısı oluyor bu bir de tasarım girdileriyle bunları eşitlemeye 
çalşıyoruz yani tasarımda başında istenenlerle tasarım bunları karşılıyor mu bir şekilde 
yeterliliğini ya da doğrulamasını gözden yapıyoruz burada herhangi problem olup olmadığını 
da gözden geçirme aşamasında oluyor sonra tasarımın doğrulanması pardon .  Tasarımın 
geçerliliği söz konusu bu da yeni tasarımın müşteri ortamında test edilmesiyle ger sağlanıyor 
bu test edilmesiyle bu gerek müşterinin ambalajı kullandığı yerde gerek depoladığı yerde 
gerekse nakliyede test ediliyor   bir de bir talep satış müşteri temsilcisi aracılığıyla geliyor 
ama daha detaylı bilgiler elde edilmesi için direk tasarımcı konuyla ilgili kullanıcıyla 
ziyaretleri  
Burada Bizim bir tasarım girdi formumz var bu formun da içinde bir tasarımın ihtiyacı 
karşılaması için en kısa zamanda en doğru biçimde hangi tür bilgileri almamız ihtiyacımız 
varsa onların Yer aldığı bir form bu formun tam olarak eksiksiz ve doğru doldurulması en kısa 
zamanda en doğru çözümü sunmak için çok yaralı bir araçtır bu form sayesinde elde edilen 
bilgiler ışığında tasarımlara başlanıyor  ve bir çıktıya dönüştürülüyor evet bu form daha sonra 
plan adı altında bir forma aktarılıyor bu da tasarım sırasında yapılacak işlerin planlaması var 
orda bu da bir plan çerçevesinde bir süreç olarak sistemi ele almak durumundayız ve girdilerle 
çıktıları karşılamak için de böyle bir form çok gerekli 
Evet bunlar bu Bu performans da bu gelen taleplerin tasarım ihtiyaç beklentilerinin ne 
kadarının siparişe dönüştüğü dönüşmeyenlerin neden dönüşmediği hangi kriterlere uymadığı 
maliyet performans ve benzeri kriterlere uyup uymadığı araştırılıp bir nevi gözden geçirilme 
oluyor ve Kazandırdığı ciro da bir şekilde şirkete yapığı  katkıda bir şekilde sürekli 
performans parametresi olarak takip ediliyor. 

ÇEVRESEL YÖN (OPERASYONEL) 

Öncelikle amacımız zaten dediğim gibi tasarımı en az malzemeyle yapmaya çalışıyoruz ki 
azaltma konusunda olsun ve son kullanıcı da bunu çabucak bertaraf edebilecek bir kutu 
tasarlıyoruz çünkü  yani gerek katlamasıyla gerek Tasarımıyla elinden çabuk çıkarsın veya 
kolay katlanıp istif olsun çünkü marketlerde bu çok önemli bunları üst üste istif edip geri 
kazanım şirketlerine veriyorlar bu kutuları o yüzden yani kolay katlanıp veya kolay yırtılıp bir 
şekilde istif olmalılar olması lazım tekrar kullanım ama bu malzemelerde şey malzemeler 
daha kuvvetli mazlemeler bu yapıyoruz gerek şirket içindeki dönüşümlerde kullanılıyor 
gerekse market zincirlerinde dönüşümlü olarak iki üç dört kere çeviren firmalar var bunlar 
genellikle şeyde oluyor frito lay firması var gıda diyelim ona gıdada böyle dönüşümlü iki üç 
defa kullanılan malzemeler kutular ambalajlar var yani azaltma kutunun tasarlarken tabii ki 
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bizim amacımız zaten müşteriye en az maliyetli kutu tasarlayabilmek bunun için de en az 
kağıdı kullanarak hem müşteriye en az maliyetli bir kutu üretiyoruz ve az ıı kağıt 
kullandığımız için de çevreye bir ııı katkımız oluyor daha az bir ağaç kesiliyor diyebiliriz. 
Şimdi hammaddeyi ben düşünmedim kağıdı düşünmedim ama kağıdı nasıl düşünüyorum 
bizim atık kağıtlar bi şekilde edirne fabrikaya gidiyor kağıt oluyor ne zorluklarla olduğunu 
biliyoruz ve o yüzden bu kağıtları iyi değerlendirmemiz iyi tasarlamamız lazım olduğunu 
biliyorum  
önemli olan makinelere kombineye uysun diye tasarımlar yapıyoruz ki daha az fire verip en 
uygun fireyle malı çıkartmak kombine oluklu makinemizin maksimum eni diyelim o ende 
sığacak şekilde tasarımlar yapıyoruz birli ikili üçlü beşli neyse ona onun katlarında ve 
kombineye uyacak tasarımlar yapmaya çalışıyoruz ki olukludan güzel çıksın  
tabii ki bu olukludan sonra çıkan makinelere de uygun olması lazım tasarımımızın 
konfeksiyon makinelerine konfeksion makinelerinden de en iyi performansla çalışması lazım 
ona uygun tasarımlar yapıyoruz tabii ki tabii ki makineye uygun tasarımlar yaparak 
kombineye yani hem kombineye hem konfeksiyon makinelerine uygun tasarımlar yapıyoruz 
çevresel olarak yani çevresel olarak dediğim gibi son kullanıcı bunu iyi taşımalı ve elinden 
kolayca çıkartmalı çıkartmalı ki geri dönüşümü sağlanabilsin 
müşteri bakımından müşterinin depo şartlarına uygun olmalı uygun olmalı derken yani deposu 
uygun olmalı diyorum oluklu mukavvaya çünkü müşteri oluklu mukavvayı tam  şe yapmayan 
ha yani evet bunlar tasarım aşamasında düşünüldüğü için şimdi kutunun ürüne uygun 
tasarlamak için yani üst üste istiflemesi olsun ürünü koruması açısından olsun ona göre 
tasarladığımız için müşteri evet 
ne yalan söylim öyle bir çevresel şeyi düşünmüyorum yani malzemenin özü çevresel olduğu 
için onu biliyoruz yani ben dediğim gibi benim gözümde tasarlanan ürün var onu en iyi 
korumak taşımak saklamak sevketmek var çevresel şeyi en azından ben düşünmüyorum şu 
anda yani amayok öyle bişey yok 

EKONOMİK YÖN (STRATEJİK)

Şimdi şöyle özellikle avrupa birliği çerçevelerinde taşınan yükle ilgili  bir yol vergisi meselesi 
var bu yol vergisinde ürünü ahşap kasalar içinde taşıyabilirsin plaastikten yapılma yine 
kasalar içinde taşıyabilirsin ya da oluklu mukavva’ya koyabilirsin oluklu mukavva ambalaj 
malzemeleri arasında en hafifi toplam taşıma 
Mesela ben şeyi hiç unutmam antalya da lütfü bey diye bir çiçek ihracatçısıvar lütfü bey bana 
geldi ve dediki ben japonya ya çiçek yapıyorum japonyaya giden çiçekleri mecburen uçakla 
yolluyorum.uçak da bana toplam ağırlık üzerinden bir fatura kesiyor.ne olur bana hafif kutu 
yap şimdi  ihtiyaca göre toplam zincir içinde tedarik zinciri içinde ürünün yapacağı 
hareketlerin bütününe göre  tasarımın yapılması işin esası yoksa yani abartılmış koruma 
efendim biz üç dalgada kutu yaparız eğer içine bir fincan koyacaksak o fincana da üç dalga 
kutu yapmanın anlamı yok ihtiyaç ihtiyaç derken tabi içine konulacak ürüne de eskisi gibi 
değil  eskiden bi ürün o ürünün içine gireceği ambalajı yapardık şimdi artık tasarım içten dışa 
değil dıştan içe özellikle taşımalar ve piyasaya sunuş esnasında raf meseleleri ortaya çıktıktan 
sonra dış ölçülerinin bir standarda  gelmesi lazım yani konteyner konteynerin ya da kamyon 
kamyonun kasasına sığacak ya da konteynerin içine doğru  oturacak minimum yer kaybıyla 
çalışabilecek ölçülerden başlayıp dıştan içe de yapılması lazım 
 
Düşün bir masayı sandalyeyi kurulmuş halini taşımakla o katlanmış vaziyetteki taşıma 
arasındaki maliyet genel ambalajlama tekniği o bizim bu ambalajlama tekniği konusunda 
doğal olarak insanlara gidip bişeyleri öğretme şansımız yok ama mesela bi şişe eğer yuvarlak 
kesitliyse onun yapısını doğru inceleyip geometriden elde ettiğimiz bilgilerle müşteriyle 
paylaşmak lazım ben bunu çok yaptım bir yuvarlak şişeyle bir kare kesitli şişe arasında %21 
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hacim farkı vardır.şimdi bu hacim farkı yüksekliği etkiler o yükseklik o kutunun 
tasarımındaki o kutunun yüksekliği olur kutunun yüksekliği açılımı düşünürsen plakanın 
enine tesir eder dolayısıyla o plakanın boyu kadar boyuyla eninin kadar oluklu mukavva 
maliyetini arttırır şimdi bunların önüne geçebilmek ambalajın bütünüyle ilgili bunların 
bütünüyle ilgili birlikte çalışmayı gerektiriyor yani bizim sektör olarak muhattabımız oluklu 
mukavvanın satın alıcısı değil oluklu mukavvaya girecek olan malzemenin birincisi 
pazalamacısı ikincisi üreticisi üçüncüsü lojistikçisi çünkü satınalmacının görevi bişeyi en 
ucuza almak en uygun olduğunu düşündüğü şeye almak uygunluğu geliştirecek olan insanlar 
satınalmacılar değil dolayısıyla diğerleriyle olan irtibatı hiçbirzaman ihmal etmeyeceğiz 
Ekonominin temeli bu bahsettiğim tasarrufların da özü Minnimum malzemeyle maksimum işi 
yapacak ürünü ortaya çıkarmak  şimdi minimum malzeme kullandığın zaman hammaddesinin 
ihtiyacını düşürüyorsun bugün dünyadaki gelişmelere bak biz bundan 30 sene önce türkiyede 
üretimde işte kağıt yapan bir tek seka vardı  sekanın izmit tesisinde 180 gram saman fluting 
yapılırdı bir tek daha sonra dalamanda açılan seka  tesisinde kraftliner üretimine başladılar  
160 gram yapardı biz o kağıtlarla kutu yapardık  e bugün dönüyorsun bugün 80 gram 90 gram 
100 gram flutingler kullanılıyor kraftlinerde 115 gramdan başlayan özellikler var ama 
kraftlinerler de var ama 440 gram da var ihtiyaca uygun doğru tasarım doğru malzemeyle 
yapılan tasarım ve doğru malzemeyle yapılabilmek için de Dediğim gibi ürünün toplam 
tedarik zincirini yani bahsettiğim hammaddesinden atığına kadar her tarafını doğru inceleyip 
onun içerisinde Sağlayacağın ekonomi aslında senin maliyetine de etki eden bişey o maliyete 
etki eden şey sonunda müşterinin de aradığı maliyet düşüşünü sağlayabilecek bişey. 

EKONOMİK YÖN (TAKTİK) 

Şimdi ürettiğimiz ürün ya da tasarladığımız ürün açısından bir kutuyu satınalmak pardon bir 
kutuyu kullanmak satınalmaktan pahalıdır yani iş bir kutuyu satınalmakla bitmiyor bu 
kutunun kullanıldığı yerlerdeki maliyetleri de bizim Tasarım aşamasında düşünüyor olmamız 
gerekiyor yani toplam ambalaj maliyetini biz düşünüyoruz bir tasarımı değerlendiriken 
toplam maliyet toplam ambalaj maliyeti derken kutunun kullanıcı tarafından satınalındıktan 
son tüketicinin kullanıp elinden çıkartıp geri dönüşmeye tekrar başlamasına kadar ki tüm 
zincir esasında göz önüne alınıyor esas olarak sektörün getirdiği rekabetten dolayı müşterinin 
istediği ya da kullandığı ambalajdan Daha ekonomik bir ambalaj üretmek ana hedefi olduğu 
için dolayısıyla Tasarlanan ya da tasarım planının temelinde mevcut tasarımdan daha düşük 
maliyetli daha ekonomik bir ürün tasarlamak işin temeli zaten ilk öncelik temek hedef mevcut 
durumdan daha ekonomik bir ürün üretmek ambalaj piyasadaki rekabetten dolayı bu.sadece 
Ürünün fiyatının ucuzlatılmasıyla sınırlı değil esasında belki biz yaptığımız ufak tasarım 
değişiklikleriyle müşterinin satınaldığı kutunun fiyatını arttırabiliyoruz ama daha sonrasında 
müşteri bu kutuyu kullanırken dört kişi yerine üç kişi kullanıyorsa burdan get kazanılan elde 
edilen kazanç kutunun fiyatının artmasından daha fazlaysa toplam ambalaj maliyeti 
çerçevesinde bir ekonomik kazanç oluyor müşterinin gözünde bunları da dikkate alıyoruz  
daha önce söyediğimiz gibi fire konusunda da bir takım ekonomiklik düşünülüyor bu nedir 
daha az fireyle üretilen üretilecek ürünleri tasarlamaya üretmeye çalışıyoruz dolayısıyla bu 
üretim kısmı yani tedarik kısmındaki firenin azaltılması yönünde de bir hedefimiz var  bu da 
belki ürünün fiyatını etkilemiyor ama ortaya çıkan atığın azaltılması konusunda bir etkisi var 
bu daha az kağıt kullanımı dolayısıyla geri dönüşümü için daha az para harcanması anlamına 
da geliyor. 
daha az hammadde kullanılarak daha az fire elde edilerek bunun geri dönüşümü için daha az 
araç daha az insan gücü kullanarak amacıyla zincirin tamamında esasında hammadde olan 
kağıt üretim sırasında Çıkan fire nakliyesi için daha az yakıt geri dönüşü için daha az para 
harcama kalemlerin tamamını düşüdünüzmü  tüm zincirin her kaleminde daha az dağıtım 
merkezlerini de düşündüğünüz zaman daha az depolama yeri göz önüne alınıyor daha az 
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nakliye aracı kullanılıyor gibi hedeflerle zincirin tamamı için her noktasında daha az daha 
düşük maliyetlerde ürünler tasarlamaya çalışıyoruz  
işte biz onu toplam ambalaj maliyeti adı altında zincirin tamamı için kullanmaya çalışıyoruz 
esasında o aracı  model var araç var  evet yani tedarik zincirinin başından sonuna kadar 
sistemin incelenmesi müşterinin ambalaj hatlarının incelenmesi dolayısıyla her noktada elde 
edilebilecek kazançların değerlerin ortaya çıkarılmasına çalışılıyor 

EKONOMİK YÖN (OPERASYONEL) 

Tasarım aşamasında önceki maliyet konusuna önce ıı en az kağıt kullanmaya amaçlarımız var 
tasarımın çünki ne kadr az kağıt kullanırsak maliyeti o kadar az olacaktır açılımını düşürmeye 
çalışıyoruz ama gramına da ilişkisi var onu bir cb dalgayla bi ac dalgayla yapmak var veya 
acb dalgayla yapmak var ama önce ürüne uygun olacak ve açılımı en minimum olacak şekilde 
bir tasarım düşünüyoruz ki bu müşteri için de aynı olsun  ıı şey e az maliyetli olsun amacımız 
bu aynı zamanda bunu kombineye de uydurmak zorundayız ki kombineden çıkan fireler bizim 
ya bunu müşteriye yansıtmak zorundayız ki bu açılımdan fazla bir maliyet demektir şeye hem 
müşteriye hem de bizim için bir fire demektir bu fire dediğim gibi kırpıntıya kırpıntıdan da 
şeye gittiği için bu benim için maliyet arttırıcı unsurlar oluyor evet 
dediğim gibi tasarladığı tasarımlarda az kağıt kullanalım diye düşüncemiz var artı müşteri 
hazır bir kutuyla geldiyse onun maliyetlerini yeni bir tasarımla maliyetlerini düşürebiliyoruz 
veya daha faydalı bir sunumla yani şöyle şöyel kullan böyle kullan derken kamyon da olur 
istif de olur  ııı kendi üretim bandında olur bu gibi çalışmalarda müşteriyi de yönlendirerek 
maliyetlerini düşürebiliyoruz 
satınalmacı mı satıcı satıcak bizim tasrılarımız biz tasarım yapıyoruz bu çıkan boyutlarına 
göre dalgasına göre bu arkadaş şeyden sonuç üründen bir açılım hesabı yapıyor ve müşteriye 
onun metrekaresinden bir fiyat veriyor ıı bu 
ekonomik durumu hazırda bir kutu varsa müşterinin ve bunun fiyatını biliyorsak biz ona göre 
bir fiyat tasarım yaptıysak bizim çıkarttığımız maliyet daha aşağıdaysa müşterinin 
maliyetlerini aşağı çekmiş sayıyoruz 
tasarımcı onun maliyetini hesap etmiyor evet tabii ki 
şimdi aklımda bişey yok ki şimdi zaten dediğim gibi tasarım bir ürüne özel olacak ikincisi 
amaç en az kağıdı kullanmak bunda  
tasarlıyoruz dicem ama nasıl evet yani eee birincisi dediğm gibi kombineye uygun olacak 
ürüne uygun olacak ve kombineye uygun olacak artı konfeksiyona uygun olacak bunları 
gözetmek zorundayız çünki hem ııı üretim esnasında hammaddemiz olan kağıdı iyi kulanmak 
hem konfeksiyonda bunu iyi işleyebilmek artı ürüne uygun olması bunların hepsini uygun 
olacak ki müşteriye de az maliyetli bir kutu olmuş olacak ben de üretim safhalarında bunu iyi 
üretebilecem 
işte hammaddesini hesap etmiyoruz ama burdaki kağıdı hesap etmek zorundayım kombineyi 
iyi kullanmak zorundayım burda en önemli etken kombineyi iyi kullandığım taktirde…. 
Ekonomisini hesap etmiyorum önemli olan benim o kağıt enini olukludan çıkan kağıt enini 
maksimum şekilde kullanabilmem ama bunun bi getirisini götürüsünü parasal değerini ben 
hesap etmiyorum 
İşte bu  müşterinin varolan bir ambalajı varsa veya oluklu mukavva değil de bunu oluklu 
mukavvaya çevririyorsak ki bir önceki ambalaj maliyetini biliyorsak oluklu mukavvayla bunu 
düşürebiliyorsak tasarımıyla  evet 
 
Tabii ki  tabii ki bunu müşteri tahta kasayla nasıl sevkediyorsa nasıl kullanıyorsa oluklu 
mukavvayla da öyle rahat öyle ııı seri bir şekilde kullanılmalı bunları göz önüne alınarak 
tasarımlarımızı yapıyoruz ki tahta kasaya göre daha ucuz maliyetli kutu tasarımına giriyoruz 
eğer fazlaysa zaten bunu müşteriye sunmuyoruz bir de fazla çıkan tasarımlarımız da var 
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mesela ha bu tahta kasa maliyetini aşıyor biz bunu müşteriye diyoruz ki bizim sizin tahta kasa 
daha ucuz bizim ki daha  pahalıya çıkıyor evet evet onu satıcıyla evet sonucu hesap ediyoruz 
biz ara maliyetlerini hesap etmiyorum ben tasarımlarımda 
Müşteri satınalması tahta kasaya x verirken bana x eksi beş veriyorsa ben ona az maliyetli bir 
kut ambalaj sunmuş oluyorum yani evet genel tasarım oarak maliyeterini aşağı 
çekebiliyorsam bu benim için 
Bu tasarımın genelinde olan bir şey yani başında olan bir şey bunlar zaten daha önce incelenip 
müşterinin kullanımı istiflemesi kendi üretim bandından geçirilmesi izlenip tasarımı 
Müşteri ziyaretlerinden önce ürünün müşterinin ürettiği ürün izlenir sonra bunun 
ambalajlanma ksımına gelip ambalajlanması ordan depolanması ordan sevk edilmesi incelenir 
mevcut ambalajı varsa tabi tabi ha yerinde tabii ki tabi tabi üretim yerine gidiyorsun ambara 
gidiyorsun sev onların sevk ambarına gidiyorsun gerekirse kamyona istiflenmesini 
görüyorsun yani bu üretilen ürünün ııı evk edilene kadar bütün banttaki şeylerini görüyorsun 
tasarımlarımız da zaten bunun üzerineburda müşterinin müşteriye sunumunda ha bu bantını 
şöyle kullan bu bantını böyle kullan genelde olmuyor ama evet ama bazı yerlerde işte şuraya 
bizim makineyi koyarsak burdan bir bantla sizinüretim bandınız desteklenir gibi şeylerimiz 
söyleniyor müşteriye  
Tabii ki izlenimlerime göre çiziyoruz bilgisayar ortamında artios cad kullanıyoruz numune 
aşamalarında numune çizimlerimiz artios cadde olduktan sonra aşşşağıda cad cam mı neydi o 
kesim makinesinde plottır makinemiz va ona gönderiyoruz ve biz uygun bir safihayla kesip 
numuneyi hazırlıyoruz tabii ki numuneyi hazırlıyoruz müşteriye gönderiyoruz veya 
götürüyoruz orda müşterinin baze gönderdiğimiz zaman kendi deniyor biz götürdüğümüz 
zaman müşteriyle beraber deniyoruz uygunsa da ya da değilse orda ürün üzerinde 
konuşuluyor iyileşmeler sonradan yapılıyor  
Tasarıma onu uyguluyoruz…….. 
Yok yapmıyoruz yok yapmıyoruz müşterinin üretim esnasını di  onun maliyetini böyle bişey 
yapmıyoruz 

HAL KUTUSU (STRATEJİK)

Şimdi doğru hal kutusu içine meyva zebze türünde şeylerin konup taşınabileceği bir hadise 
Burda iki tane özel kriter var bir tanesi ürünün ambalajı içinden seçilmesi özellikle yaş meyve 
sebze türü malzemede çok hayırlı sonuçlar vermiyor ürünün görülmesi daha etkili alıcı 
üzerinde evet Aslının görülmesi daha önemli tamamen kapalı bir ambalaj ama öbür taraftan 
mesala Kiraz üzüm hatta salatalık domates bunu da tamamen açıkta yaptığın zaman çalınma 
ihtimalleri çok oluyor o açıdan o tür ürünlerin yani böyle taşınırken çalınma ihtimali ya da 
kaybolma ihtimali olan ürünlerin için kapalı ambalajlar ama o tür ambalaj da da genelde 
dünyada yapılmakta olan iş kutuyu teleskopik yapıda yapıp açıp müşteriye sunulacağı zaman 
ürünün kendisini satması yoksa ambalaj yaş meyve sebzeyi satsın diye…..yerlerde içinde bir 
tane çürük birşeyin çıkması hem ambalajı hem ürürün bütününü çok hasta eder.O ambalajcılık 
değil o başka bir şey yani senin başka bir amaçla yaptığın kutuyu gidip de halde özellikle 
meyva sebze ambalajı olarak .kullanılması kadar yanlış bir şey yok  

HAL KUTUSU (TAKTİK) 

Hal taşıma kutusunda ana amaç mevcut maliyet ekonomik aynı maliyette ama çevreye olan 
etkisini arttırmak amacıyla tasarlandı.evet Mevcut ambalajda geri dönüşüm dönüştürülmüş 
malzeme kullanılıyordu esasında kağıttan oluşan bir tasarımın geri dönüşü  tekrar kullanılması 
çok istenilen bir şey değildir dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için hem çevreye hem sosyal 
sağlık hijyen açısından bir değer yaratmak için ikinci el kullanım olan bir ambalajın yerine 
üretilmişti dolayısıyla maliyeti esasında burda da ön plandaydı aynı yani artı bir maliyet 
getirmeyecek bir ambalajlı daha sağlıklı daha temiz ve çevreye daha yararlı bir ambalaj 
tasarlanması düşünülmüştü bu hal kutusunda  
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HAL KUTUSU (OPERASYONEL) 

Öncelikle sebze kutusu dediğimiz bu kutu hallerde şu ana kadar ikinci el dediğimiz kutular 
kullanılıyordu hali hazırda kullanılıyor ikinci el kutular derken piyasada bizim veya direk 
rakiplerimizin ürettiği kutular son kullanıcıdan alınarak veya müşteri yani son kullanıcı 
müşteri dicem ama müşteri demim ona toplayıcı bunları toplayan bir firmalar var tekrar 
hallere satıyorlar bu kutuyu ikinvi el olarak hallerde ucuz olsun diye bu kutular kullanılıyor 
tabiiki ikinci el üçüncü el olduğu için pek hijyenik bir şey olmuyor bunları düşünerek bunun 
yanında tabi naylon torba çuval file gibi malzemeler kullanılıyor hallerde onlara alternatif 
olsun diye biz bir sebze kutusu tasarlayalım dedik hem ucuz olsun hem de genel kullanıma 
açık olsun için haller için vardığımız nokta standart bir kutu tipinde üzerine eee sebzelerin 
çeşitli sebzelerin basıldığı bir kutu oldu bu kutuyla hallere girdik maliyet açısından şu anda 
maliyetinin ne olduğunu bilmiyorum ama o zamanlar unuttum daha doğrusu şeyin altı ikinci 
elin altına girebildik mi pek şey olmadı çünkü ordaki ikinci el kutu daha ucuz bunun altına şu 
anda 

PLAFORM (STRATEJİK)

Bu istif mevzuu önemli bi hadise özellikle zincir mağazaların dünyadaki gelişmesiyle 
retailerlar meselesinin çok gelişmesiyle ve ürünlerin belirli bir ara depodan sonra mağazalara 
karışık palet yapılıp sevkedilmesi açısından önemli bu Bizim müşterimizi değil bizim 
müşterimizin müşterisini ilgilendiren bir durum bu direk bizim müşterimizden oradakinin 
getireceği bir talep yoksa oradaki Müşterimin müşterisini ilgilendiren bir konu yoksaBizim 
sattığımız kutu sattığımız insanlar domatesin üreticisiO insan paletle de yapacağı sevkiyatta 
ürününü koyuyor bi tek kutuya koyuyor  o kutuyu mümkün olduğu gibi istifliyor bağlıyor 
paletliyor ambalajlıyor gönderiyor gittiği yerde benim müşterimin müşterisi onunla bişeyler 
yapıyor Bu kutunu  nihai kullanım noktasında rafa uyması lazım ondan önceki bu ikinci 
transportation meselesinde yani mix palet yapılması noktasında ölçülerin standart olması 
lazım ama bu Sadece bizim yaptığımız değil dünyada üretilen tüm ambalajların birbirine  
uyması önemli o açıdan bu common footprint işi öylece başladı gelişti o gelişimin sonrasında 
bugün türkiyede çok dikkat ediyor muyuz dersen hayır yani kutumuz rakiplerle üretilen 
kutularla kullanılmasında ölçüleri uyuyor mu hayır Bunun standartları var standartlara 
uyarlarsa onların kutularıyla bizimki uyum içinde olacak bizim ürettiğimiz kutular kendi 
içinde uysun diye bir takım çabalarımız ama başlangıçta da maliyet arttırıcı kalıplar yeniden 
yapıtırılıyor tabi canım  
Valla bu aslında dünya üzerinde Farklı uygulanan birşey Bu hizmeti biz veriyoruz dünyada 
italyada bu hizmeti veren bu işi yapan aracı firmalar var bu firmalar direk oluklu mukavvayı 
alıp kurulmuş olarak satıyorlar biz Türkiyede bunu tanıtıyoruz tanıttık bir dönem için ama bu 
tanıtım hala devam ediyor artmakta olan satış föyü bizim için o açıdan Olmuksa önemli 
yatırımları da yapmak zorunda bugün makine sayımız nerdeyse 100e geliyor 30000 yuro diye 
düşünürsen bu makinelerin tanesini evet 
tabi şimdi bu makinaların işletmesiyle ilgili bugün avrupada internatinal paperda bizim 
makinelerimiz kadar verimli çalışan makineler yok bizi örnek alıyorlar bunu yaparken biz  
makinanın bedeli zaten bir maliyet o makinenin Her kullanıcıya makine vermek akıllı değil 
özellikle meyve sebze sektörü bir kere nevsimlik çalışan bir iş ikincisi adam tarlasında kutu 
istediği zaman o tarlaya götürüp ihtiyacı oaln kutuyu bir özel siparişle adama bir de makine 
verip üstüne o işi yapmak çok akıllı değil bunu bir tanesi üreticilerin direk satış yaptığı haller 
noktası Toplanma noktası mesela Malta eriği için alanyada yaptığımız iş gibi veya domates 
için antalyada kullandığımız iş gibi onun ötesine geçildiği zaman belirli boyularda müşteriler 
mesela Plaformu bizim türkiyede ilk tanıttığımız yer piliç büyük tavuk üreticilerinin büyük 
tavuk eti işleyenlerin fabrikalarında kullandıkları miktara paralel sürekli makine hatta bir tane 
de yedek makine koyulması gibi bir takım çözümler ürettik 
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PLAFORM (TAKTİK) 

Bu sosyal sorumluluk açısında daha temiz daha sağlıklı son tüketicinin sağlığına önem 
verecek bir önem vermek amacıyla hedeflendi mevcut ambalajdan daha sağlıklı daha temiz 
olduğu için aynı zamanda da mevcut ambalajın hijyenik hale getirilmesi için harcanan paranın 
ortadan kaldırılması suyun kimyasalların elemine edilmesiyle daha çevreci ve dolayısylada 
daha ekonomik bir ürün tasarlandı hijyen ayrıyeten karışık istif olarak tanımlanan farklı 
boyutlardaki ambalaj malzemelerinin daha düzgün istiflenmesini sağlayacak bir sistemle daha 
küçük nakliyelere imkan veren bir sistem sunulmuş oldu artı bu ürünün son tüketiciye daha 
ekonomik daha kolay sağlanması için bir yapıştırma hizmeti yapıştırma makinalarının 
müşteriye verilmesiyle bir yapıştırma hizmeti sunuluyor burda müşterinin işçilik maliyetlerini 
düşüren bir çözüm esasında bu hizmet bazı noktalarda müşteriye verilerek müşterinin tesisine 
indirilerek bazı nokatalarda da kamyon üstünde mobil hizmet dediğimiz müşterinin yerine 
gidip müşterinin işletmesinde kutuyu kurup daha sonra başka bir müşyteriye aynı hizmeti 
veren  bu daha az kutu tüketen bibirine yakın çevredeki müşterilere aynı makinayla birden 
fazla müşteriye hizmet vemek amacıyla mobil hizmet veriliyor e tabi  
ıııı burada mobil kutu kurma hizmeti esasında daha az makinayla daha çok kutu kurma  
hedeflenmişti  çünkü makine veremeyecek kadar düşük kapasiteyle çalışan paketleme 
firmalarına makine vermek yerine bir makinayı oraya az kutu kurmak için yatırmak yerine bir 
makinayı mobil hale getirip düşük kapasiteleri kapasitesi düşük firmalar beş altı on tane 
firmanın bu mobil araçla kutularının kurulması sağlamıştır dolayısıyla bu makinanın 
verimliliği müşteriye verilen makinalardan çok daha fazladır easasında yaklaşık üç dört katı 
daha fazla kutu kurarak verimliliği de bu anlamda daha fazla evet yani beyaz ve kırmızı et ve 
yaş sebze meyve için kullanılan bir ambalaj ve bir sistem bir ambalajlama sistemi esasında  

PLAFORM (OPERASYONEL) 

Plaform ııı bizim ıp ortağımzın bir tasarımı ve bunun patenti kullanım hakkı ondaydı ama şu 
anda genel kullanıma açık bir kutu ııı tipi diyeceğim bu kutuyu makine kurmali bir kutu 
makine kuruyor bunu son kullanıcı diyebileceğim yani ambalajı kullanabilen firma kendi 
tesislerinde kutu şekline sokuyor biz bunu burdan safiha şeklinde yolluyoruz. Bu taarımı biz 
öncelikle yaş sebze meyvede kullanmaya başladık sonra bunu tavukçulara ve etçilere de 
uyguladık gayet performansı yüksek bir kutu bu kutuyu satarken bunun peşinde bir 
hizmetimiz daha oluyor tabii ki bu kutu müşterinin kendi üretim tesislerinde kurulduğu için 
bunu kuran bir makine olması gerekiyor ve bu makineyi hizmet olarak müşteiye biz 
sunuyoruz gerek kamyon üzerinde gerek sabir makinelerimiz var kamyonla birden fazla 
müşteriye hizmet ettiğimiz için 
Bir makine verdiğimizi söylemiştim müşteriye katlaması için böyle bir hizmet veriyoruz evet 
birden fazla müşteriye hizmet verebilmek için gezici kamyon üzerinde servislerimiz var  bu 
daha çok yaş sebze meyve sektöründe bunu yapıyoruz bir de bu tip kutularda gerek ııı taban 
ölçülerine göre 60 a 40 veya 40 a 30  kutuların birbirlerinin üzerine istiflenebilmesi için 
gerekli yerleri tırnak yerleri istif yerleri açılarak 60 a 40 veya 40 a 30  kutular bir palet  
üzerinde üst üste istiflenebiliyor böyle bir sistemde müşteriye sunulmuş oluyor plaform 
açılımı en az diyebileceğim ya minimum diyebileceğim bir kasa tipi bu tiple de çeşitli 
sektörlere hizmet ediyoruz. 

MOTOSİKLET AMBALAJI (STRATEJİK)

Ne oldu bu iflas mı etti parasını alamadığımızı biliyorum tamamen ihtiyacın ortaya çıkması 
bizim yaptığımız incelemeler sonucunda bizim ürettiğimiz bir ambalaj adam gelip bize böyle 
böyle bir kutu istiyorum demedi dolayısıyla biz de bu işin şartlarını tedarik zincirini 
paletlenmesini gittiği yerde açılmasını bu heralde boş ambalaj kutusunun bi şekilde nasıl geri 
döneceğini hesaplayıp yaptığımız bir tasarım Şartlar neyi gerektiriyorsa. 
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MOTOSİKLET AMBALAJI (TAKTİK) 

Bu ödüllü ambalajımız bir motorsiklet ambalajı mevcudunda tamamen metalden oluşan bir 
ambalaj çözümü vardı müşterinin beklenti ve ihtiyacı daha düşük maliyetli daha az metal 
kullanılıp alternatif bir malzeme arayışı içindeydi biz de bu isteğe kullanılan metalin oranını 
en aza düşürüp metal yerine oluklu mukavvadan aynı mukavemeti sağlayacak daha düşük 
maliyette bir ambalaj tasarlamak üzerinde başladık ve sonuçta müşterinin beklenti ve 
ihtiyaçlarını tamamen karşılayan bir Tasarım ortaya çıktı bunun ekonomikliği mevcut 
ambalajdan daha az maliyeti idi. 

MOTOSİKLET AMBALAJI (OPERASYONEL) 

Motorsiklet ambalajı motosikleti türkiye’de olmayan bir sistemle yani oluklu mukavvayla 
taşımaya amaçlı bir kutu bu ve bunda da başarılı olduk ııı nasıl söyliim motosikleti kutunun 
içinde saklamayı ve korumayı başardık ve aynı zamanda biyerden biyere sevkedilmeyi de 
başardık yani hali hazırda kullanılan tahta kasa ve demir kostrüksiyonu da ortadan kaldırarak 
bir oluklu mukavva kutunun içinde sevk ettik. 

LAVABO AMBALAJI (STRATEJİK)

Seramik vitray meselesinde tabi oralarda kullanılan ürünlerin şekileri itibariyle böyle çok 
kolay ambalajlanacak şekilde değil ama yapılan çallışmalarla Yine hep üstünde durduğumuz 
toplam tedarik zincirinde minimum maliyette bizim yaptığımız kutudan dolayı bir hava taşıma 
mecburiyeti ortaya çıkarsa nakliyede ayrı bir bedel öder Ama biz ambalajı düzgün yapıp da 
bir konteynerın içine eğer bir lavabodan 100 tane fazla sokulmasını sağlarsak o zaman nakliye 
bedeli unutmayalım ambalaj bedelinin üstünde bir hadise oradan yapılacak tasarruf Toplam 
tedarik zinciri derken bizim kutuda yapacağımız iş kağıdı azaltığ baskıyı inceltip falan gibi 
işler yerine  O ambalajı kullanmakla müşterinin başka yerden tasarruf etmesini 
sağlayabiliyorsak düzgün ambalajcıyız Ona bakmak lazım 

LAVABO AMBALAJI (TAKTİK) 

Bu lavabo ambalajı yine esas olarak müşteri beklenti ve ihtiyacı nakliye sürecinde daha az 
daha doğrusu nakliye için birim nakliye aracında daha fazla ürün sevkedebilmek dolayısıyla 
ürünün nakliyeden kalan kaynaklanan maliyeti nedeniyle ürün fiyatının artmasını 
engellemekti bu yapılan tasarım aynı hacme daha fazla ürünün stoklanması ve nakliye 
edilmesini sağladı  bu da bir ödüllü ambalaj 

LAVABO AMBALAJI (OPERASYONEL) 

Tamamen ürüne özel bir kutu ııı bunun bir özelliği var üçgen olması bu da müşteriye 
sevkiyatında kontynıra fazladn mal koymasına neden olmaktadır yani müşteri bir konteynıra 
on tane mal yolluyorsa bizim bu tasarımımızla 13 tane 14 tane yani navlundan müşteriye bir 
fayda sağlamış olduk lavaboyu dediğim gibi en iyi koruyor istif ediyor sevk ediyor. 

BİLGİSAYAR KASASI (STRATEJİK) 

Bu da ödül alan kompütır bu da tamamen Ürüne uyumlu köpük bitecek 2007-2008 yılında 
köpük dediğimiz malzemenin  üretiminde flourocloro carbon gazı çıkıyor dolayısıyla köpük 
denen malzeme bitecek bu köpük bittiği zaman bişeyler alternatif olarak kullanılmalı kağıt 
bazlı olabilen şeyler geri dönüşebilenler Eğer  Plastikten yapmaya kalkarlarsa tekrar kullanım 
mesafeler uzadığı zaman ekonomik etkisi tersine dönüyor. Bir plastiği tek kullanımla zaten 
hiç onun hayat şansı yok Türkiyede tek kullanımlık tamamen hurda plastikten yapılan 
sandıklar var o sandıkların maliyeti düşük oluyor ama hijyen açısından yanlış  
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BİLGİSAYAR KASASI (TAKTİK) 

Burada bu bilgisayar ambalajı kullanılan mevcutta kullanılan farklı ambalaj malzemesi yerine 
bir alternatif olarak üretildi daha az burada kullanılan strafor yani eps dediğimiz petrol esaslı 
geri dönüşümü daha pahalı kısmen geri dönüş kısmen geri dönüşen büyük bir oranı geri 
dönüşmeyen sağlık açısından kanserojen etkisi olan bir malzeme yerine tamamen geri 
dönüşebilen bir malzemeyle çözüm sunmaktı  

BİLGİSAYAR KASASI (OPERASYONEL) 

Escort bilgisayar kasası müşteri ziyaretlerinde gördüğümüz kadarıyla escort müşterisini bunda 
köpük dediğimiz beyaz straforlar kullanılıyordu ve bunların istiflerinde baya bir sorun vardı 
kullanımlarında baya bir sorun vardı depoda baya bi yer işgal ediyordu ve avrupadan 
gördükleri kadarıyla da bi de oluklu mukavva zaten kullanılıyordu ve bizden böyle bir 
talepleri oldu ııı bunlar yurtiçinde evet görmüşler ve yurt genelinde girdikleri ihalelerde 
genelinde büyük volumlu işlerde bizim oluklu mukavva tasarımı istediler bizden o işlerde 
kullanacaklardı onu ıı escorttan aldığımız numunelerle tasarımlara başladık diyelim bilgisayar 
kasası ve klavye mouse gibi ürünler aldık öncelikle bu kasayı tabii ki düşme yaralanma yani 
çarpma gibi etkilerden korunması için kutu içinde askıya almak gerekiyordu bunun için 
tasarımlarımız bu yönde olmalıydı ve kutuyu askıya alacak iki tane kilitli tepsi yaptık diyelim 
bu kilitli tepsiden çıkan tırnaklarla kutu üstten ve alttan havada kalıyordu ve kutunun 
kenarlarındaki duvarlarda kutuyu dış temaslardan koruyordu klavyeyede standart bi kutu 
yaparak içine koyduk aynı zamanda dış kutu firmada hiçbir ekleme yapmadan yanikullanıcı 
firmayı hiçbir ekleme yapmadan bunu rahatlıkla kilitleyebiliyordu alt altı geçme taban üstte 
de oluşan boşluğa klavye kutusu aynı zamanda da o boşluğa geçen kulaklar nedeniyle de 
kitlenme sağlanıyor ve kutu oluşuyor eee müşteriyi burdan köpükten kurtardık ve oluklu 
mukavvayı hakikatten iyi kullanarak bi bilgisayar gibi hassas bir malzemeyi kutuya koyduk 
ve taşıttırdık 

DÖNÜŞÜM KUTUSU (STRATEJİK) 

Tabi ama bu kutuyu gören gelip oraya kağıt hurdasını atmıyor  ya da attığı kağıdın üretim 
şartlarında düzgün bir dağılımını yapıyor mu konusu Tamamen eğitimle ilgili bir şey bu 
kutuyu vermekle kalmayıp kullanımda ne arandığını da vermek lazım bunu yaparken içine 
kalkıp da kopya kağıdını da atarsa o kopya kağıdı simsiyah bizim tekrar kullandığımız 
….yaptığımız kağıdın rezil bir şey çıkmasını sağlıyor ya da waxla kaplı bir şey koyması 
halinde  yani kağıt düzgün kağıt olacak şekilde kağıtların buraya  atılmasını sağlamak için de 
bu kutuların yanında bir de eğitime ihtiyaç var  

DÖNÜŞÜM KUTUSU (TAKTİK) 

Burada Bu atık toplama kutusu toplumdaki geri dönüşüm bilincini oluşturmak oluşan bilincin 
süreklilğini sağlamak ve artmasını sağlamak amacıyla atık kağıtların toplanmasını bir arada 
tutmasını sağlayacak bir kutuydu bu herhangi bir ekonomik beklenti olmadan sadece bu 
bilinci arttırmak için kamu kuruluşlarına okullara hastahanelere belediyelere özel kuruluşlara 
ve furalarda kağıt kağıdın toplanması ve tekrar geri kazanılmasını sağlamak amacıyla 
kullanılan bir araç olarak üretidi 

DÖNÜŞÜM KUTUSU (OPERASYONEL) 

Oluklu mukavva çöp kutusu diyelim çöp kutusu ama atık kağıt kutumuz bunu öncelikle kendi 
amaçlarımız için reklam amaçlı ıı yaptık  gerek fuarlarda gerekse ıııııı devlet kuruluşlarına 
verdiğimiz eşantiyonlarla eşantiyon kutu kutu diyelim buna kağıt ıı atık kutusu olarak 
toplandırmayı ve kağıt atığı toplamayı özendirmek için ııı böyle bir kutu tasarladık bu iyi bir 
şey oldu diyebilecem ıı bunundan sonra zaten gerek kamu kuruluşları gerek özel kuruluşlar 
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sipariş üzerine bizden böyle kutular istedi ve üretmeye başladık bu kutu dediğim gibi atık 
kutusu ve özendirici bir baskısıyla çevreciliği özendiriyor 

OPERASYONEL DÜZEYDE TASARIM NASIL YAPILIYOR? 

Satış departmanındaki arkadaşlardan ürün girdi formunu kullanarak bize gönderdikleri işleri 
alıyoruz ıı ürün girdi formunda gerekli bilgiler aldıktan sonra eğer bu bizim tasarımımızı 
hakikaten doğruluyorsa yani doğruluyor derken tasarımımıza gerekli bilgileri veriyorsa 
tasarımımıza başlıyoruz ama eğer vermiyorsa müşteriyle biz konuşup gerekli soruları 
müşteriye sorarak tasarımlarımızla ilgili bize ne gerekiyorsa o bilgileri soruyoruz ve gisiyoruz 
tabii ki telefonla veya müşteri uzaktaysa müşteriye gidiyoruz gerekli bilgileri alıyoruz 
müşteriye gittiğimiz zaman dediğim gibi üretim sahasını koşullarını deposunu yani bizim 
tasarımlarımızla ilgili herşeyi orda inceliyoruz öyle geliyoruz ve tasarım işlerimize öyle 
başlıyoruz ııı tasrımımızı kafamızda oluşturduktan sonra ııı artios cad’de çizimlerimizi 
yapıyoruz fefco’nun hazır tasarımları var zaten ııı artios cad’in içinde de böyle hazır 
tasarımlar var eğer kafamızdaki tasarımlar bunlara yakınsa bu çizimlerden faydalanıyoruz 
veya onlara tasarımlarımızı zaten genellikle bu fefco’ya biraz itmeye çalışıyoruz hazır 
çizimleri kullandırmaya çalışıyoruz çünki onlar genel bir tasarımlar genel bir kullanıma açık 
tasarımlar istiyoruz ki her ürünümüz ürüne özel değil de sektöre özel bir tasarım olsun ama 
maalesef çounlukla ürüne özel bir tasarımlar yaparak yolumuza devam ediyoruz ama fefconun 
çizimlerinden faydalanıyoruz fefco ama o he sonuçta bakıyoruz tabii ki çeşitli yayınlara 
bakıyoruz avrupadan gelen bu yayınlara bakıyoruz daha önce ödül almış kitap şeyler var 
ambalajlar var bunlardan faydalanıyoruz çeşitli dergilerden faydalanıyoruz ve tasarım 
aşamasında bunlardan faydalanıyoruz tasarımı oluşturmak için de artios cad’i kullanıyoruz 
çizimimizi çiziyoruz numunemizi aşağıda ıı ı plotter makinemizde kesiyoruz kestikten sonra 
bazı testler yapmamız gerekiyorsa bunu kalite departmanıyla yapıyoruz bct  testi ect testleri 
yaptırıyoruz ordan gelen sonuçlara göre tasarımlarımıza yön veriyoruz gerekirse revizyon 
yapıyoruz gerekirse ölçü değişiklikleri veya dalga ve kağıt değişiklikler yaparak tekrardan 
numune oluşturuyoruz kesiyoruz yani numuneyi oluşturup müşteriye satıcı veya biz kendimiz 
götürüyoruz götürdüğümüz tasarım konusunda da orda denemeler yapıyoruz gerekirse 
dediğim gibi birkaç numuneyle gidiyoruz üstüste koyup müşterinin ortamında da deniyoruz 
bu bazen haftalarca kalabiliyor depo şarlarını bazı müşterilerimiz bunu sevkiyat da yapıyor 
mesela herhangi bir sevkiyatına bizim numuneyi de içine ürün koyarak sevkiyatı döndürüp 
tekrar kendisine getiriyor olmadığını anlamak için kendisi de bunu tekrar sevkiyat yaparak 
tekrar kendine döndürerek test etmiş oluyor sonuçta onu onaylanıyorsa bu kalıp ise kalıp 
aşamasına geliniyor bu resmimimiz ha onaylama kısmı tabii ki ben sırf ürün onaylamasını 
bahsettim çıkarttığımız resimi satıcı arkadaşlara gönderiyoruz o resim ve kalitesinden fiyatları 
çıkartılıyor fiyatlar müşteriye sunuluyor ıı hem fiyat hem ürüne uygun olursa müşteri onay 
veriyor onay kısmından sonra üretim aşamasına geçiyoruz kalıp ise kalıp resimleri plnlama 
departmanına aktarılıyor ve planlama departmanı onu uygun bir makineyle ürettmek için 
kalıbını yaptırıyor ve üretim kalıplı veya kalıpsız gerçekleşiyor çok kaba geçtim gib geliyor 
ama detay tasarım yaparken öncelikle ürünü en iyi korumak amaçlı ve en iyi sevketmek ve 
son kullanıcı noktada sunumunu kolaylaştırmak ürünün sunumunu kolaylaştırmak amaçları 
gözetiliyor bu doğrultuda tasarım oluşuyor yani  
Evet Onları hiç atladım hani atladım değil onları çok nadir kullandığımız tasarımlar hani cape 
pack programı müşterinin hali hazırda bir kutusu da olmuş olabilir ve bunu en iyi şekilde nasıl 
sevkedebileceğini bize sormuş olabilir bu cape pack programını kullanarak müşteriyi 
yönlendirebiliriz eee içindeki ürüne göre tekrar bir ambalaj tasarlayabiliriz en iyi şekilde 
böyle böyle kullanabilirsin diyebiliriz  
Eee işte konteynera veya tıra en iyi şekilde veya en çok kutuyu veya ambalajı koyabilmek 
amaç cape pack programı yani konteynır veya tıra en iyi şekilde en fazla malı istiflemek de 
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kullanılıyor  tabi unutmamak gördüğümü unutmamak için gelip resim çektiğim de oluyor tabii 
ki resimlerle evet tasarımlarımız tabii ki müşteriye sunduktan sonra müşteride bekleyebiliyor 
bazen bir sene önceki tasarımı bile üretime aldığımız oluyor bekleme süresinde tasarımlarımız 
bir birikme oluyor gee ııı tasarım bunlar bizim aylık raporlarımız veya üç aylık raporlarımzı 
veya senelik raporlarımızda bunları kontrol edebiliyoruz siparişe dönüşen tasarımları kontrol 
edebiliyoruz siparişe niye dönüşmedi müşteri bunu neye kabul etmedi onları takib 
edebiliyoruz üretilen siparişlerin kaçar adet üretildiğini ve ya firmaya cirosunu tasarımın 
satılmasıyla tasarımı değil de ürünün satılmasıyla tasarıma bir bedel almıyoruz kaç adet satıldı 
ne kadara satıldı bunları da takip edebiliyoruz. 
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