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İlk kez 1980’lerde kullanılan etkileşim tasarım kavramı, temelde nesnel formu ön planda 
tutmasına karşın, insan davranış ve tutumları da yansıtır. İnsan odaklı tasarımlar, günlük yaşantısında 
birçok ürün satın aldırır. Bu ürünlerin birçoğuna ihtiyaç bile duyulmaz. Ona sahip olma isteği, kendinden 
bir şeyler bulmalarıyla ilgilidir. Ambalaj, nihai olarak ürünü sattıran kaptır. Çünkü ambalaj, dikkat 
çeker, mesajlar gönderir ve tüketiciyi istendik yönlendirerek satın almaya ikna eder.  

Bu makale ile cam ve cam ambalajın tasarımdaki etkileşim izleri incelenmiştir. Günlük 
yaşantımızda ihtiyaçtan öteye gidemeyen cam ve ambalajın, yaratıcı tasarımlarla sahiplenme duygusunu 
nasıl tetiklediği örneklendirilmiştir. Aynı zamanda bu makale ile etkileşimli tasarımın cam şişelere 
akıllıca uygulandığında birçok hayati ihtiyaçlarımızı görmemizi de sağladığı ortaya konmuştur.  
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INTERACTIVE DESIGN IN GLASS AND GLASS PACKAGING 

The concept of interactive design, which was first used in the 1980s, primarily reflects the 
objective form, but also reflects human behavior and attitudes. People-oriented designs buy many items 
in daily life. Many of these products are not needed. Many of these products are not needed. The desire 
to possess her is related to her finding something. The packaging is the container that finally sells its 
product. Because the packaging attracts attention, sends messages and convinces the consumer to buy 
by directing.  

This article examines the interaction traces of glass and glass packaging in design. It is 
exemplified how the glass and packaging that cannot go beyond the need in our daily life triggers the 
feeling of ownership with creative designs. At the same time, it has been demonstrated that interactive 
design allows us to see many of our vital needs when applied intelligently to glass bottles.  
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Giriş 
İnsanlar, ilk çağlardan beri gıdalarını taşıma, koruma ve saklama ihtiyacı hissetmiş; deri, 

boynuz, bambu, geniş yapraklar, örgüye müsait dallar, dokunmuş ot ve elyaflar ambalaj olarak 
kullanmıştır. “Yapılan kazı çalışmalarında Erken Taş Çağı’na ait olduğu tespit edilen 
bulgularda, ambalaj olarak kullanıldığına şüphe bırakmayan ağaç kabukları, yapraklar, kil ve 
cam çanak, çömleklere rastlanmıştır”. (Klimchuk & Krasovec, 2013: 23) Günlük eşya olarak 
kullanılan bu ürünlerin bir hayli yaygın, hatta moda olduğu görülmektedir. Arkeologlar bu 
malzemeleri, ekonomik paylaşım yaratması, taşıma ve koruma işlevi görmesi nedeniyle birer 
“ambalaj” olarak değerlendirmektedir.   

Gıdayı saran hemen her şeyin ambalaj olarak değerlendirildiği dönemlerden günümüze 
gelindiğinde ise kavram karışıklığı dikkat çeker. Çünkü ambalaj, tanımı en kolay 
yapılabileceği düşünülen kavramlardandır. Bu nedenle birçok tanım gibi ambalajın tanımı 
da karıştırılmaktadır. Ambalajın tanımı yapılırken, sözcüğün duyulduğu anda zihinde 
oluşan resimden hareket etmek, bazı sorunları beraberinde getirebilir. Çünkü bu resim 



genelde herhangi bir ürünün,  herhangi bir 
şeyle, herhangi bir şekilde sarılıyor 
olmasından ibarettir. Dolayısıyla ambalaj, 
“sargı” olarak özetlenen birçok tanımla ifade 
edilmektedir. Temelde doğru olmasına 
karşın sargı, her durumda ambalaj olarak 
kabul edilmez. Herhangi bir sargının 
ambalaj olabilmesi için, o ürünün ayrılmaz 
bir parçası olmaması gerekir.  Ürünün 
varlığı, sargının varlığına bağlı olmamalıdır. 
Aksi durumda ambalajın değil, ürünün bir 
paçası olur. Bu durumda bitki saksıları, kargo 
ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, 
plastik poşetler ve hatta kutular, sallama çay 
poşetleri, cd kapları, ambalajlamada 
kullanılan ancak bütünleşik olmayan her tür 

yardımcı aksesuar ve aparatlar, alışveriş poşetleri gibi birçok sargılar ambalaj olarak 
değerlendirilmez. (Erdal, 2019:73) Yani ambalaj, tek bir sözcükle anlatılamayacak kadar 
kapsamlı ve karmaşık bir olgudur. Son günlerde buna tasarım kargaşası da eklenince, içinden 
çıkılmaz duruma gelmiştir.  

 
A. Ambalajın Tanımı 

Ambalajın tanımını zorlaştıran veya karmaşıklaştıran 
birçok önemli etken vardır. Bunların en 
önemlisi toplumsal alışveriş 
alışkanlıklarının, tüketici davranışlarını 
doğrudan etkilemesidir. Buda ambalajın 
form ve grafik tasarımında bölgesel 
değişimleri ve dolayısıyla da ambalaj 
kavramını etkilemektedir. Örneğin hızlı 
yaşam temposu, ambalaj okumaya zaman 
bırakmamaktadır. Japonya yaşam tarzının 
hızlı ve akıcı olması, ambalajlarının 
sadeleşmesine neden olmuştur. Sadece 
ambalajın formuyla ürün ve firma hakkında 
bilgiye ulaşılabilmektedir (Erdal, 2009:32-
33). Hızlı toplumsal yaşam tarzı, ambalajı 
sadece grafik sadeleştirmeye götürmemiş, 
sür realist form tasarımlarına da zemin 
hazırlamıştır. Read’ın estetik kaygıların 
forma baskın geldiğini savunduğu 

dönemden, formun işlevsizleştiği bu günlere gelinmiş olması tüketicinin değişen algısını ortaya 

Resim 1. CD’nin ürün olduğu ve kendisiyle birlikte saklandığı 
kap, ürünü var olduğu sürece korumak, saklamak veya 
desteklemek gibi bir görev yüklenmiş olmasından dolayı 
ambalaj olarak değerlendirilmemektedir. Çünkü cd kabı, 
ürünün bir nevi parçası gibidir. Bununla birlikte CD kabını 
saran jelatin ambalajdır. Çünkü jelatin, ürünün daimî bir 
parçası değildir ve ürünle birlikte kullanılmamaktadır  

Resim 2. Muz suyu ambalajı, herhangi ek bir göstergeye ihtiyaç 
duyulmadan, muzu anlatabilmektedir. Ambalajın formu ve 
özellikle de üst kapak katlama bölümü, gerçek muzla birebir 
örtüşmektedir. Bu tür ambalajlar, ne alacağını bilen ve zaman 
kaybetmek istemeyen tüketicilere hitap etmektedir. 



koymaktadır. Ayakta duramayan yuvarlak ve sivri tabanlı cam ambalajlar bu anlayışın temelini 
oluşturmuştur.   

1809 yılında İngiltere’de William Hamilton tarafından 
patenti alınan torpido, balast veya bomba şişeleri olarak 
adlandırılan yuvarlak ve sivri tabanlı şişelerin ayakta durması 
mümkün değildir. İngiliz koleksiyoncuların deyimi ile 
Hamilton’s şişeleri, gemilerde balast (ağırlık) ya da dengeleyici 
olarak kullanıldığı düşünülmektedir.  

 Alkollü içki ve parfüm sektöründe kullanılan bazı cam 
ambalajlara Hamilton’s şişeleri benzetmesi yapılabilir. 
Günümüz ambalaj formlarında kafatası, yumruk, insan vücudu, 
insan ayağı gibi ilgi çekici ama ürkütücü fantastik tasarımlar 
görülmektedir. Bu sıra dışı fantastik tasarımları ilgi çekici yapan 
şeyin değişken insan psikolojisine bağlamak mümkün olabilir.  
Ancak tüketiciyi bir biçimi diğerine tercih etmeye yönelten 
sebepleri açıklamaya yeterli değildir. Read, bunu estetik olarak 
açıklamaktadır. (Read, 1973:29) Estetik kavramının duyulara 
göre değişken olması, bir formun diğerine tercih edilmesine 
etkendir. Fantastik ambalaj formlarının çoğalması hem 
ambalajın tanımını hem de kullanım yerini zorlaştırmaktadır.  

Ambalaj ve ambalaj tasarımını, günümüz anlayış ve 
yaşam tarzında sadece fiziksel özellikleriyle tanımlamaya 
çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü ambalajın hem 
malzemesi hem de tasarımı günümüzde sosyal, çevresel, 
ekonomik ve kültürel aktivitelerin gereksinimleri doğrultusunda 
etkilenmiş, aynı ürünün farklı malzeme ve form ile 
ambalajlanmasına imkân vermiştir.  Bu farklı tutumun 
açıklanmasında ise, ambalajın fonksiyonel yapısı içerinde 
“görsel kimlik, rekabet, marka kimliği, tüketici algısı” (Irmak, 
2011:14) gibi soyut kavramların yer almasıdır. 

Ambalajı tanımalarken, ona satış stratejisi gözü ile 
bakmak, işimizi kolaylaşabilir. Ambalaj, satışı kolaylaştırmak, 
eğlenceli hale getirmek ve tüketiciyi almaya ikna etmek için 

üreticiden tüketiciye uzanan yolda, ürünün tanıtımı ve korunması adına alınan yöntemlerin 
tümüne denebilir.  Ambalajlamada kullanılan ve ambalajın meydana gelmesine hizmet eden 
yardımcı her bir öğeye de ambalaj malzemeleri denir. Ambalaj maddesi ise, ambalajı oluşturan 
ana öğedir ve bütün ambalaj malzemelerini kapsar.  
 

 

Resim 3. Yuvarlak ve Sivri Tabanlı Şişelerin, Birleşik Devletlere geri gönderilen gemilerde "balast" (ağırlığı) olarak 
İngiltere'den ithal edildiğine dair inanışlar vardır.  Bu şişelere "yuvarlak tabanlı soda" veya "balast şişeleri" denmesi de bu 
yüzdendir. Yaygın bir çeşitlemeyle, sonunda "amponaya benzer" bir gövde ile daha da sivrilen şişelere "torpido" şişesi de 
denilmektedir. Torpido stili şişeler ilk kez 1809 da İngiltere'de William P. Hamilton tarafından patenti alınmıştır. Bu tür 
şişelere İngiliz koleksiyoncuları "Hamilton's" şişeleri demektedir (McKearin & Wilson 1978). Torpido şişeleri bazıları 
tarafından "bomba" olarak bilinir (Elliott & Gould 1988). Çünkü tipik sivri tabanı, yayvan gövdesi, uzun boynu ve bant ağzı 
ile tıpkı bir bombaya benzemektedir (sondaki resim). 

Resim 4. Kafatası formundaki bu 
ambalaj, çoğu tüketiciyi ürpertecek 
düzeydedir. İlgi çekmesi bir yana, bu 
ambalajdan ürün içmek her tüketici için 
cazip olmayabilir. 

Resim 5. Yumruk şeklinde parfüm 
ambalajı. 



B. Tasarım ve Etkileşimli Tasarım 
Tasarım, ürünlerle ilgili olduğu kadar kullanıcı deneyimiyle de ilgilidir. Tasarım, 

merkezi bir ekonomik etkinlik, temel bir yeti, yenilik ve imaj inşa etme sürecinin bir parçası 
olarak işletmelerin içsel faaliyet alanı olmasının yanı sıra, aynı zamanda yaşam deneyimleri 
hakkında bir düşünme biçimidir. (Er, 2005:609) Yaşam deneyimleri ya da yaşam alışkanlıkları 
rekabetin etkili bir şekilde oluşturulmasında, tasarımı etkileyen etmenlerin başında 
gelmektedir. Tüketici yaşam alışkanlıklarının ya da taleplerinin değişmesinin yanında, 
kadınların iş hayatında söz sahibi olması, tasarımı da doğrudan etkilemektedir.  

Yenilikçi tasarım faaliyetleri, tüketicinin bir üründen beklediği ve istediği kalite ve 
performans niteliklerini sağlayan, yeni ürünlerin gelişmesi görevini de üstlenmektedir. Ancak 
cam ambalaj tasarımı sırasında üzerinde önemle durulacak bazı hususlar da vardır: Ambalaj 
materyalinin biçimi, ağırlık, boyutlar, tepe boşluğu, içine konulacak ürünlerin özelliği, dağıtım 
ve maliyet unsurları ile ilgili mevzuatlar tasarımda dikkate alınmalıdır. Ambalaj tasarımının 
başarısını, işlevini yerine getirip getirememesi ile ölçmek mümkündür.  

Başarılı bir cam ambalajda: 
1. Kapak, şişe ile uyumlu olmalı ve kolay açılıp kapatılabilmelidir.  Açılmayan veya 

zorluklar yaşatan ambalaj kapakları sorunludur.  
2. Cam dağılımı kolay kırılmaları engelleyecek şekilde olmalıdır. Ambalajın, sıradan 

işlevini gerçekleştirirken kırılması, tüketicide hayal kırıklığı ve marka küskünlüğü 
yaratabilir.  

3. Cam ambalajın ve hatta tüm ambalajların, içindeki ürünün tamamını vermesi 
beklenir. Ambalajın içinde ürün kalması iç tasarımda sorun olduğu anlamına gelir.  

4. Ambalajın ayakta durması beklenir. İçindeki ürünün miktarına bağlı olarak denge 
sorunu yaşayan ambalajlarda ciddi strüktürel sorun var demektir.  

5. Özellikle de cam ambalajların, birincil işlevini yerine getirdikten sonra, farklı 
amaçlarda kullanılabiliyor olması (ikincil işlev), ekonomik açıdan önemlidir. İkincil 
işleve sahip cam ambalajların tasarımının düşünce yelpazesi geniştir.  Buna rağmen 
cam ambalaj yine de atığa dönüşecekse, nasıl geri dönüştürüleceği ya da 
depolanacağı önceden belirlenmelidir. 

 Ambalaj tasarımı bir dizi entelektüel, yaratıcı ve teknik bileşkeye dayanır. Bunlar 
arasında üç boyutlu tasarım ve grafik tasarım becerisine ek olarak stratejik konular, ürün 
konumlandırma, tüketici araştırmaları, satış ve perakende teşhirinin yanı sıra baskı öncesi 
hazırlıklar, baskı süreci, ambalaj malzemeleri ve ambalaj makineleri gibi teknik konular da 
vardır. ( Mayers & Lubnier, 2004:87) 
   

1. Etkileşim Tasarımı: Etkileşimli veya etkileşim tasarımı ürün ve kullanıcısı 
arasındaki organik bağı temsil eden tasarımlardır. Kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı ismiyle de 
anılan etkileşim tasarımı, kullanıcının hafızasına değil, algısına hitap eder. Etkileşim tasarımı 
(IxD) veya kullanıcı deneyimi tasarımı (UX), bir tasarımcının, tasarladığı ürünlerin 
kullanıcılarının, ürünle etkileşime girme biçimini içerecek şekilde etkileşimli ürün ve 
hizmetlerin tasarımıdır. Genel olarak, “kullanıcı deneyimi, bir ürünü veya hizmeti kullanırken 
insanların nasıl hissettiğidir”. (Mads, 2015:5) Bu nedenle, kullanıcıların ihtiyaçlarını, sınırlarını 
ve bağlamlarını yakından incelemek tasarımcıları, tasarımda kişiselleştirme konusunda 
güçlendirir. Kişiselleştirme, tüketicinin kendinden bir şeyleri tasarımda görmesi veya 
bulmasıdır. Tasarımın formunda, renginde, görselinde, sıcaklığında veya herhangi bir 
unsurunda, tüketiciyi bağlayacak, hayran bırakacak, sahiplenmesini sağlayarak, ambalajı 
saklamasına neden olacak etkileşim aracı olmalıdır. Bunun ne olacağını tasarımcının kestirmesi 
belki mümkün değildir ama, tüketiciyi tanıması, isteklerini bilmesi önemli bir avantaj olabilir. 
Bu avantajları cam ambalaj için maddeleyerek örneklendirebiliriz: 

 



1.1.  Ambalaj Kullanıcıyı Etkilemelidir: Tüketicinin herhangi bir sebeple aldığı cam 
ambalajlı ürünü, kullandıktan sonra ambalajı ne yapabileceği ile ilgili kullanıcı deneyimlerini 
kapsar. Eğlenceli, yaratıcı, doyurucu veya tatmin edici, yararlı ve motive edici fikirler ile cam 
ambalajı, dekoratif eşya, saklama kabı ya da saygı gibi kişiselleştirme davranışları sergilemesi 
beklenir.  

a) Dekoratif eşya: Ambalajın formu, rengi veya boyutları tüketiciyi etkileyebilir. 
Tüketici bu tür ambalajları atmaya kıyamadığı gibi farklı ürünler için kap olarak da 
kullanmak istemeyebilir. Bu ambalajı kişiselleştirerek, masasında veya iş yerinde 
sergilemek isteyebilir. Dekoratif amaçla kullanılan cam ambalajların kullanılma 
şeklinin tamamıyla tüketiciye ait olması, ambalajın sahiplenildiği anlamına da gelir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Saklama Kabı: Kavanoz veya kavanoz gibi hacimli cam ambalajlar genelde 

saklama kabı olarak kullanılır. Ancak bunların çok azı özel ve sahiplenme 
duygusuyla kullanılır. Ambalajın form ve renk tasarımı ile dikkat çekebiliyor 
olması, iç kapasitenin büyük olması ve kolay açılır-kapanır olması gibi kullanıcı 
dostu özellikleri, tüketicide saklama kabının ötesinde, özel duygulara kapılmasına 
neden olabilir. Ambalaja özel bu tür duygular, cam ambalajın, ambalaj işlevini 
unutturarak kendine özel kap olarak görmesine neden olabilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 6. Zeytin yağı için üretilmiş cam ambalajlar, tüketicide 
sıradan ambalaj olgusundan ziyade, nadide ve değerli bir 
mücevher gibi hissettirebilir. Bu ambalajların içini gösteriyor 
olması, tüketiciye farklı renklerde sıvı ile yeni görüntüler elde 
etme imkânı verebilir. Tüketici kendine ait yeni bir tasarım 
ile, benzerlerinden ayrıştırarak dekoratif eşyasını 
sergilemekten mutlu olabilir. 

Resim 7. İspanya’nın önemli su markalarından birine 
ait olan su şişesi tasarımı, son derece estetik ve sağlıklı 
görünümü ile tüketicinin atmak istemeyeceği 
ambalajlardandır. Tüketici içine koyacağı bir çiçek ile 
ambalajı şık bir vazoya dönüştürerek kullanmak 
isteyebilir ve sahiplenme duygusunu ortaya koyabilir. 

 

Resim 8. Anavarza balın arı formundan hareketle 
oluşturulan kavanozu aynı zamanda bal akışkanlığını 
da anlatır. Şıklığının yanında iç hacminin de yeterli 
olması, ambalajın saklama kabı olarak kullanılmasına 
sağlamaktadır. Bu yararlı davranış, etkileşimli 
tasarımın motivasyonunu sağlamaktadır. 

Resim 9. Formu, ergonomik yapısı veya iç hacmiyle doyurucu 
bir his uyandıran cam ambalajlar, çoğu zaman birincil 
işleviyle evde kullanıma devam edilirken, alkollü veya süt cam 
ambalajları gibi bazı ambalajlar da su kabı olarak evlerde sık 
kullanıldığı görülmektedir.  



c) Saygı Duyma: Çoğu zaman milli duygulara, gelenekselliğe veya hatırası olan eşya, 
heykel, anıt, tarihi eser gibi atıfla yapılan cam ambalajlar, içindeki ürünü ikinci plana 
düşürebilecek düzeyde saygı görebilirler. Ambalajın verdiği milli duygu veya şuur, 
kullanıcının ambalajı felsefi, siyasi ve milliyetçi görüşünü yansıtan bir ikon haline 
dönüştürebilir. Bu duygu, ambalajın hiç bozulmadan saklaması gibi sık görülen 
kullanıcı davranışını oluşturur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.  Ambalaj Kullanıcıya Bilgi Vermelidir: Ambalaj formu, rengi, duruşu ve büyüklüğü ile 
kullanıcıya bilgi vermelidir. Formunun ergonomik yapısı tutma kolaylığı fikrini yaratmalı, 
kullanılabilirlik algılatılmalıdır. Ambalajın rengi, görselleri ve tipografik karakterleri ürünü 
açıklamalıdır. Kullanıcı, ambalajın görsel temsilleri ile ürün hakkında ön bilgi edinebilmelidir. 
Ambalajın nasıl açılacağı, nasıl kullanılacağı, hangi ortamlarda saklanması gerektiği gibi 
bilgiler, kullanıcının benzer bir ürün tecrübesini hatırlamasıyla değil, algılamasıyla olmalıdır. 
İyi tasarlanmış ambalaj ve cam ambalajlar, kullanıcısının uygulayabilme algısına hitap 
etmelidir.  

 
a) Kullanılabilirlik: Kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi (UX) aynı şey değildir: 

“Bir ürünün kullanılabilirliği UX’ini oluşturan çok önemli bir parçadır ve 
dolayısıyla UX’in çatısı altına düşer”. (Soegaard, 2015: 28) Kullanılabilirlik, 
herhangi bir cam ambalajın kullanıcılar tarafından etkin ve verimli 
kullanabilmesidir. Anlaşılır, kullanımı kolay, tutması rahat ve defalarca aç-kapa 
özelliğiyle deformasyona uğramayan ambalajlar, kullanıcıyı her zaman memnun 
etmiştir.  
 
 
 
 

Resim 10. Gürcistan’ın meşhur kırmızı 
şarabı için üretilmiş olan ambalaj, 
sadece estetik amaçlı camdan yapılı at 
ambalaj değildir. Bu ambalaj ile Türk 
cam işçiliğinin düzeyini, dünyaca 
tanınan Türk atı Ahal Teke’yi ve yine 
dünyanın bildiği Gürcistan kırmızı 
şaraplarını tanıtan önemli bir kültür 
aktarım objesidir. Aynı zamanda şık bir 
süs eşyasıdır. Camın kompozit özelliği 
ile her ortamda ve her harici malzeme 
ile uyumlu olması tasarımı olumlu 
etkilemektedir. 

Resim 11. İzmir’in sembolü haline 
gelmiş Konak’taki saat kulesi, 
Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in 
tahta çıkışının 25. yıldönümünü 
kutlamak için 1901'de inşa 
edilmiştir. Tarihi özelliğinin 
yanında bölgesel özelliği ile hatırası 
olan önemli bir cam ambalajdır. Bu 
ambalajın ürünü hiç kullanılmadan 
dekoratif amaçlı kullanıldı sık 
görülebilmektedir. 
  

Resim 12. Balıkesir'in meşhur 3 K'sına 
(Kolonya, Kız, Kaymak) atıf yapılmış 
kız heykeli şeklinde kolonya cam 
şişesi. Balıkesir’e ait birçok meşhur 
“K” ile başlayan ürün varken bu 
üçünün içinde “kız” olması haksız 
tartışmalara yol açmıştır. Oysaki 
Balıkesir kızı, cesur, mert, merhametli, 
sesi güzel, fedakâr, yardımsever ve 
kurtuluş savaşı kahramanıdır. Yapılan 
atıf kızların fiziksel özelliklerine değil 
maneviyatınadır. Kaynak: Semra 
Aman Akyürek 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
b) Verimlilik: Ambalaj içindeki ürünün tamamının tüketilebiliyor olması, sonrasında 

ise cam ambalajın başka amaçlarda kullanılarak sürekliliğinin olmasıdır. Verimlilik, 
ambalajlardan beklenen temel özelliklerdendir.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 13. Gamze Güven 
tarafından tasarlanan Yeni 
Rakı’nın cam ambalajı, kadınsı 
ve sağlam yapısı ile güç ve 
kuvveti temsil eder. İncelen beli, 
kavramayı rahatlatırken, vidalı 
kapağının kolay açılabiliyor 
olması ve şişe ağzı dökücüsünün, 
kontrollü boşaltım yapmaya 
olanak sağlaması etkin kullanım 
sağlar. Kullanıcıların ambalaj 
memnuniyeti, ürünün tüketiminde 
önemli bir etkenlerden biridir.  

Resim 16. İranlı tasarımcı Azadeh Gholizadeh bal 
peteğinden esinlenerek tasarladığı cam ambalajda altıgen 
cam yüzeylerin tabana doğru daralmasıyla oluşan elmas 
formu oluşturmuştur. Küçük boyutlu günlük kullanım için 
tasarlanan ambalajın kolay açılır kapağı, kullanıcının 
ambalajdan ürünün tamamını alabilmesine imkân veren 
geniş ağzı ambalajda verimlilik işaretleridir. Ambalajın 
siyah plastik kapağı ile uyumlu tasarlanan siyah cam 
kenarlar ise arıyı hatırlatır. Ürünün logosu yine siyah renk 
tasarlanıp cam ve kapak üzerine yerleştirilerek genel 
bütünlük sağlanmakla kalmamış, anlaşılırlık konusunda 
yeni bir destek olmuştur. 

 

Resim 15. Kullanılabilir ambalajlara iyi bir 
önekle mantar kapaklı ve dağ esintili tasarım, üç 
farklı şişeden oluşmaktadır. Şişeler birbirinden 
ayrılabilir ve biri açıldığında diğer iki şişe 
açılmadan muhafaza edilebilmektedir. Cam 
ambalaj tasarımında kullanılabilirlik ölçütleri 
altında hareketli üç parça cam ambalaj, sefer 
tası mantığı ile hem kantite hem de güven 
sağlamaktadır. Katherine Smith tarafından 2012 
yılında tasarlanan üç parçalı, hareketli ve 
bütünlük tutarlığına sahip olan cam ambalaj, 
kullanım sürekliliği potansiyelinde de sahiptir. 
Üç farklı kullanım seçeneği de sunabilen 
ambalajın kullanıcısını memnun edebilecek 
kapasitede görülebilmektedir. 

 

Resim 14. İran'da üretilen yüksek 
kaliteli ürünlerden gül suyu ve otlar 
dünyanın en iyilerinden olan 
Distilatlar için tasarlanmış cam 
ambalajlar, uzun ve ince yapısıyla 
tutulabilir ve kullanılabilir 
özelliktedir. İranlı tasarımcı Masoud 
Rostami, eski binalarda yapılan İran 
kiremit esaslı ürünlerin illüstrasyonu 
yararlanarak tasarladığı etiketi, cam 
ambalaj üzerine Fleksografi ile 
doğrudan basım yapmıştır (İnmold 
Etiket). Bu ürünlerin satışı sadece 
Avrupa’da olduğu için İngilizce etiket 
kullanılmıştır 

Resim 17. Geniş ağzı ve ergonomik gövde 
yapısıyla dikkat çeken Ben Organik meyve suyu 
cam ambalajı, her yaştan kullanıcıya hitap 
etmektedir. Geniş ağzı nedeniyle ürün 
boşaltılırken sıçratma, istem dışı dökülmeler 
olmayacağı ve ürünün tamamını tüketilme 
olanağı ile oldukça verimli bir ambalajdır. 



c) Görsel Temsiller: Ambalaj üzerinde yer alan grafik simge ve öğeler ile tipografik 
karakterleri kapsar.  Görsel temsiller, ambalaj ve ürün ile ilgi bilgileri kullanıcıya 
iletmek için kullanılır. Yazılar mesajı doğrudan iletirken, görsel imgeler 
destekleyicidir. Ancak görsel imgeler, kullanıcıların en çok etkileyen görsel 
temsillerdir. Genelde yazı okuma eğilimi olmayan kullanıcılar için, iyi düşünülmüş 
veya tasarlanmış illüstrasyonlar, resimler, renkler gibi imgeler, birçok kelimenin 
anlattığı hikâyeyi çok net ve kısa sürede anlatabilmektedir. Hafızada çok daha fazla 
kalabilen görsel imgeler, aynı derece kolay ve hızlı hatırlanabilmektedir.  Ayrıca 
görsel imgelerin anlatım dili evrensel olması nedeniyle dünyanın her yerinde aynı 
bilgiyi verebilmektedir. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.  Hata Öngörüsü ve Önlemler: Günümüz küresel rekabet ortamında faaliyet 
gösteren ve varlığını korumak isteyen işletmeler; rekabetin getirdiği zorlukları aşmak ve 
giderek farklılaşan müşteri istek ve beklentilerini karşılamak zorundadır. Müşterilerin istek ve 
gereksinimleri; ürün tasarımından başlayarak her aşamada ürün süreçlerine yansıtılmak 
durumundadır. Bununla birlikte, üretim sureci öncesi, sırası ve sonrasında olmak üzere birçok 
aşamada hata ya da kusur olarak nitelendirilebilecek birçok sorun teşkil etmektedir. 
(Pehlivanoğlu, Zerenler ve Karaboğa aracılığıyla, 2006:118) Üreticinin bu tür olumsuzlukları 

Resim 18. Sıradan cam kavanozlar için yapılmış sıra dışı etiketlerde kullanılan meyve resimleri, 
oldukça gerçekçi bir etki vermektedir. Yazıları okumaya gerek kalmadan, ürünlerin hangi 
meyvenin reçeli olduğu hemen anlaşılabilmektedir. Görsel temsiller için başarılı bir örnektir. 

Resim 19.  Görsel temsiller içinde önemli etki gücüne sahip resim 
ve illüstrasyonlar, yazıyı okutmaya ihtiyaç bırakmadan ürün 
bilgisini verebilmektedir. Yukarıdaki tasarımda cam ambalajlar 
için hazırlanmış olan etiketlerde kullanılan illüstrasyonlar, 
konuyu çok iyi anlatarak hem ürün bilgisi hem de akılda 
kalabilirlik oranını arttırmaktadır.  Etikette kullanılan yazı 
dilinin anlatımda hiçbir öneminin olmadığı açıkça ortadadır. 

Resim 20. Cam ambalajın formu ve dokusu tam 
anlamıyla etkili bir görsel imgedir. Resim veya 
illüstrasyon kullanmadan çileği doğrudan cam 
imitasyonu ile vermek oldukça akılcı ve çarpıcıdır. 
Diğer örneklere kıyasla bu ambalajda etiketin çok etkili 
olmadığı görülürken, kırmızı ürün renginin camın 
saydam yapısı ile görülebiliyor olması, gerçeklik 
duygusunu arttırmıştır. 



öngörmesi ve tüketici memnuniyetini artıracak önlemleri alması beklenir. Poka-yoke sistemi, 
bu tür olumsuzluklar için ortaya atılmış sistem analiz yöntemlerinden biridir. İnsan faktörünün 
bulunduğu sistemlerde hataları tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da hatasız üretim 
tüm işletmelerin hedeflediği bir durumdur. Poka-yoke’yi geliştiren Shingo’ya göre üretim 
surecinde çeşitli nedenlerle hata ve kusurlar birbirinden farklıdır. Shingo’ya göre; hatalar 
kaçınılmaz fakat kusurlar önlenebilen sorunlardır. Tüm bunlarla birlikte hatalar için önemli 
olanın “kök” nedenleri bulmak ve ortadan kaldırmak için uyarıcı ve önleyici sistemler 
kurulması gerektiğini savunmaktadır. (Saurin vd., Zerenler ve Karaboğa aracılığıyla, 2012:362) 
İlk olarak Baka-Yoke olarak kullanılan Poka- yoke; Japonca bir kavram olup Poka (tesadüfi 
hata) ve Yoke (sakınma, azaltma) kelimelerinden oluşmakta ve hatadan sakınma anlamında bir 
arada kullanılmaktadır. (Hinckley, Zerenler ve Karaboğa aracılığıyla, 2007:30)  
Poka Yoke sistemleri tasarlamanın beş temel prensibi vardır: 
 

1. Elimine Etme Prensibi (Mistake Prevention): Poka Yoke sistemlerinin asıl amacı 
hatanın oluşumunu en başta engellemektir. (Apillioğulları, 2019: eanofis.com)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Değiştirme Prensibi (Replacement): İnsana endeksli yapılan işlerde her zaman 
istenilen standart çıktı yakalanamaz. Doğal olarak hata yapma ya da aynısını yapamama 
durumu söz konusudur. (Apillioğulları, 2019: eanofis.com)  

Resim 21-22. Cam şişelerin en belirgin kusurları 
kabarcıklar ve beyaz lekelerdir. Bu kusurlar cam 
ambalajın işlevselliğine hiçbir şekilde engel 
değildir ancak cam direncinin azalmasına sebep 
olabilirler. Beyaz lekeler kalıp içindeki ani ısı 
değişimiyle görülen bölgesel soğumalardan 
kaynaklanmaktadır. Cam eriyiğinin kalıp 
içindeki hareketi sırasında, kalıbın normal 
sıcaklığından çok daha soğuk bölgelere 
düşmesiyle oluşan teknik bir kusurdur. Cam 
eriyiğinin bu bölgelerde ani soğumalarıyla 
oluşan renk değişimi, ambalajın genel renginden 
daha açık olması nedeniyle beyaz leke olarak 
isimlendirilir. (Erdal, 2019: 163) 

Resim 22,24,25. Kabarcıklar, camın içindeki hava ve gaz dolu boşluk veya baloncuklardır.  Cam endüstrisinde kabarcıkların 
boyutları önemlidir. Küçük olanları “tohum” olarak isimlendirilirken daha büyükleri “kabarcık” olarak isimlendirilmektedir. 
Kabarcıklar, camın yüksek sıcaklıkta işlenmesi anında teknik hatalar sonucunda ortaya çıkan hava boşluklarıdır. Bu 
kabarcıklar cam eriyiği içerisinde yabancı maddelerin olması veya şişirme sürecinde eriyiğin akışkanlığındaki kararsız 
tutumundan kaynaklanmaktadır. Kararsız akışkanlığın yerini alan gaz veya hava kütleleri, eriyiği ittirerek çeşitli 
büyüklüklerde boşluk oluşmasına neden olurlar. Cam kabarcıkları ve tohumlar, camın iç ve dış direncini olumsuz 
etkileyebilirler. En küçük darbelerde bu kabarcıklar kırılarak, cam duvarının incelmesine neden olabilir. (Erdal, 2019: 164)  
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

3. Kolaylaştırma Prensibi (Facilitation): İşin daha kolay / basit yapılabilmesine olanak 
sağlamak için yapılan uygulamaları bu prensip içine alabiliriz.  

4. Tespit Etme Prensibi (Detection): Hatayı tespit edip bir sonraki sürece geçmesine olanak 
tanımamak amacı ile yapılan uygulamalar. Üretim süreçlerinde kullanılan her türlü iç 
kontroller.  

 
5. Hafifletme Prensibi (Mitigation): Hatanın etkisinin hafifletilmesi amacıyla yapılan 

uygulamalardır.  
 
1.4. Geri Bildirim ve Tepkime Zamanı: Kullanıcıların hatalı ambalaj veya ürün 

konusundaki bildirimlerine hangi hızda ve hangi ölçülerde yanıt verilebileceği sisteme 
bağlanmalıdır. Ürün şikayetleri hatayı kapatma amaçlı değil, hatayı giderme ve 
engelleme amaçlı olmalıdır.   

 
Sonuç  
Cam 5000 yıldır kullanılıyor olmasına rağmen hiçbir zaman değer kaybetmemiştir. 

Öyle görülüyor ki gelecekte de değer kaybetmeyecektir. Her ne kadar günümüz teknolojisi ile 
modifiyeli yeni hammaddeler keşfediliyor olsa da cam, bugün olduğu gibi yarın da en çok 
güvenilen, kullanılan, alıcısını mutlu eden özelliklere sahip olacaktır.   

Resim 26. Ambalaj endüstrisi, cam kalitesini çok ciddiye almak zorundadır. Çünkü cam ambalaj hatayı kaldıramayacak kadar 
büyük kayıplara neden olabilir.  Diğer malzemelerin aksine, camda en küçük üretim hatası, ambalajlama ve işlevsellikte büyük 
sorunlar yaratabilir ve sorun olabilecek birçok yeni hatalara neden olabilir. Gerginlik işaretleri, saman çizgileri, çökme ve 
sarkma lekeleri, çarpmalar, katlamalar, ince ve kalın lekeler, cam içindeki yabancı maddeler ve bunlar gibi birçok cam 
hataları, en sık karşılaşılan üretim hatalarıdır. Cam yapım dünyasında, bunların bazıları “kusur” ya da “arıza” olarak 
düşünülür ve cam imalatçıları tarafından istenmemekle birlikte, şişenin işlevselliğini etkilemezler. Bu kusurların birçoğu hem 
ağız yoluyla şişirilmiş hem de makine yapımı şişelerde görülmektedir. (Erdal, 2019: 165-172) 

Resim 26. Şişe tabanı, çoğu insanın tahmin edemeyeceği kadar önemli 
görevler üstlenmiştir. Taban, şişenin ayakta durmasını sağlamasının yanında, 
şişenin cam akışından kaynaklanan dengesizliği önlemesi ve marka değeri 
olan işaret ve semboller ile üretim bandı hatalarını denetlemesini sağlayan 
işaret, rakam veya sembollere ev sahipliği yapar. Bu semboller hatalı üretim 
bandı durdursa bile diğer üretim bantları üretime devam eder ve hatanın 
sonraki üretimlere geçmesi engellenir. Şişe tabanına kabartmalı semboller, 
1940’ta Owens-Illinois ürünlerinde görülmeye başlanmış, 1950'lerin 
ortalarına kadar devam etmiştir (Toulouse 1971, Miller & Morin 2004, Phil 
Perry, OI mühendislik pers. Comm. 2007). Üstteki bira şişesine ait fotoğrafın 
taban gravürünün alt kısmında Duraglas imzasıyla birlikte şişenin 1941 
yapıldığını göstermektedir. Beyaz kare içinde ise “Elmas OI” yapımcılarının 
sembolü görülmektedir Kaynak, Https://sha.org/bottle/body.htm.   

  



Tüm amorflar gibi camlar da düzenli bir kristal yapıda değildir. Camın akışkanlığının 
düşük olması ve görünüşü nedeniyle katılara, düzenli bir yapıya sahip olmaması nedeniyle de 
sıvılara benzediği söylenebilir. Bu özelliğiyle camlar, düşük enerjide tekrar sıvılaşabilir ve 
kolayca şekillendirilebilirler. Aynı zamanda bu özeliği ile cam, iyi bir ambalaj malzemesidir. 

Etrafımızda her zaman her yerde camı görmek mümkündür. Çünkü cam günlük 
yaşantımızda sıradanlaşmış, yaşantımızın ayrılmaz parçası olmuştur. Camın yaşantımızdan 
çıktığını varsaydığımızda; ampul, mercekler, mikroskop, teleskoplar fotoğraf makineleri, 
gözlükler, aynalar, televizyonlar, binaların, arabaların pencereleri gibi daha da 
çoğaltabileceğimiz birçok şeyi tanımamış olabilirdik. Bu durumda yaşantımızdan nelerin 
çıkartılmak zorunda kalınacağını daha kolay hayal edebiliriz. Bu nedenle camın ambalaj 
sektöründe en güvenilir ve tercih edilen madde olması şaşılacak bir şey değildir. Çünkü cam, 
saydam, bozulmaz ve oldukça dayanıklı bir maddedir. Paslanmadığı, su geçirmediği ve yalıtkan 
olduğu için de akla gelebilecek hemen her alanda rahatlıkla kullanılabilmektedir.  

Bilinen en eski ambalaj malzemelerinden biri olan cam, ambalaj olarak 
değerlendirildiğinde güven ve sağlık olgusu peşinen gelir. Etkili ve etkileşimli tasarım ile cam 
ambalaj, zihinlerdeki bu imajını güçlendirmesi kaçınılmazdır. Tasarımlarda kullanıcıya 
odaklanmak, kullanıcı referanslarını tasarıma katmak çift yönlü etkileşime zemin hazırlar. 
Kaygan olan bu zeminde durmak ve yürümek, cam üreticileri ve cam ambalaj sektörü için var 
olma sürecidir. Cam her ne kadar özünde güvenilir madde olsa da camı sunma şekli var 
olabilmenin diğer önemli yüzüdür. 

 
Kaynaklar 

Akyürek, S. Aman (2018). Balıkesir’in Kızları Neden Meşhur? Balıkesir. 
Apilioğulları, Lütfü (2019). Poka Yoke. 27.10.2019 tarihinde Lean Ofis: 

https://www.leanofis.com/6-sigma/poka-yoke.html adresinden alındı 
Er, Özlem (2005). Ambalaj Tasarımında Yeniliğin Kaynakları. IV Uluslararası Ambalaj 

Kongresi ve Sergisi. Cilt II., s. 609-611, . İstanbul: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 
Yayınları. 

Erdal, Gültekin (2009). Etkili Ambalaj Tasarımı (Cilt 1). Bursa: Dora. 
Erdal, Gültekin (2019). Cam ve Cam Ambalaj. Bursa: Ekin Yayınevi. 
Irmak, Orhan (2011). 1945’den Günümüze Türkiye’de Ambalaj Tasarımının Gelişme 

Dinamikleri. İstanbul: ASD Akademik Yayınlar Dizisi (Doktora Tezi). 
Marianne Rosner Klimchuk, Santra A. Krasovec (2013). Packaging Design Successful Product 

Branding from Concept to Shelf. Canada: John Wiley & Sons, Inc. 
Meyers, M. Herbert & Murray J. Lubnier (2004). Başarılı Ambalaj Başarılı Pazarlama. İstanbul: 

Rota Yayınları. 
Read, Herbert (1973). Sanat ve Endüstri, Endüstriyel Tasarımın İlkeleri. İstanbul Teknik 

Üniversitesi Matbaası, Çev. Nigan Bayazıt. 
Soegaard, Mads (2015). The Basics of User Experience Design. Denmark: Interaction Design 

Foundation Publications. 
Zerenler, Muammer, Kazım Karaboğa (2014). Müşteri Memnuniyetinin Sağlanmasında 

Hataların Önlenmesine Yönelik Üretim Odaklı Bir Bakış Açısı: Poka-Yoke Sistemleri. 
(Özel, s, 263-275). 

 
 


