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1.  GİRİŞ 

''Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak için Yenilikçi Yaklaşımlar" projesi 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenmekte ve Bursa Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde gerçekleştirilmektedir.  Türkiye'den 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Gaziantep Üniversitesi 

(GÜ), Bursa Büyükşehir Belediyesi (TARIMAS) ve Bursa Ticaret Borsası (BTB) projenin 

paydaşlarıdır.  Projenin yurtdışı paydaşları ise İspanya'dan Gıda ve Konservecilik Ulusal 

Teknoloji Merkezi (CTC), Romanya'dan Dunarea De Jos Üniversitesi (UDJ) ve 

Avusturya'dan ISEKI Gıda Derneği (IFA)'dir.  

Bu proje, hasat sonrası sektörlerinde (besin tedarik zinciri) çalışanların mesleki eğitimini 

sağlayacak bir eğitim paketi geliştirerek, hasat sonrası kayıpları azaltmayı ve belirlenmiş 

bahçe ürünlerinin kalitesini, güvenliğini ve pazarlanabilirliğini artırmayı amaçlamaktadır.  

''En iyi depolama ve nakliye uygulamaları'', çiftlikten pazara çalışan kişilerin mesleki 

vasıflarını artırmayı hedeflemektedir. Araştırmalar, gelişmemiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde hasat sırasında ve sonrasında taze meyve ve sebzelerde önemli kayıplar 

olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca nakliye, depolama ve pazarlama sırasında da 

kayıpların olduğu bildirilmektedir.  Bu sebeple, tarladan sofraya kayıpları azaltmak için 

hazırlanmış çalışmalar ve materyaller çok önemlidir.  

1.1. GENELLEMELER VE TANIMLAR 

Vitamin, şeker, tuz, organik asit, mineral, suda çözünen pigmentler ve sindirilemez 

karbonhidratlar sağladıkları için, taze meyve ve sebzeler insanların dengeli beslenmesinin 

temel yapıtaşlarıdır.  Tüm meyve ve sebzeler, insanlara benzer biçimde, bir solunum 

sistemine sahip, canlı biyolojik organizmalardır (Paltrinieri, 2016). Hasattan sonra da 

yaşamlarına devam ederler. Biyoaktif bileşiklerin değerinin korunması, taze meyve ve 

sebzelerin hasat sonrası kalitesinin artırılması giderek önem kazanmaktadır.  Bozulabilir 

besinlerin dağıtım zincirinin her aşamasında hem niceliksel hem de niteliksel kayıplar 

oluşur. (hasat, paketleme, depolama ve nakliye işlemlerinden sonra taze ürünün son olarak 

 

 



 

tüketiciye eriştirilmesine kadar). Hasat sonrası kayıpları etkileyen unsurlar mahalden 

mahale farklılık gösterir. Kayıpları azaltmak için uygun hasat sonrası teknolojiler, tedarik 

zincirinin her aşamasında kullanılmalıdır (Şekil 1).  

 

Şekil.1. Taze meyve ve sebzeler için toplam kalite yönetimi (Sinha a.a. 2012)  

 

 



 

Meyve ve sebzeler bitki sapından ayrıldıktan sonra da solunum yapmaya ve nem 

salmaya devam eden canlı dokulardır.  Bunlar hasat sonrası kaliteyi ve kayıpları 

etkileyebilecek başlıca biyolojik süreçlerdir. Ayrıca, olgunlaşma derecesi de göz önünde 

bulundurulmalıdır.  Hasat sonrası kalitesi, bitkisel ürünün boyutunu, dışsal ve içsel 

nitelikleri ve depolama yeterliliğini belirleyen ya da değiştiren birçok unsurdan 

etkilenmektedir.  Bu unsurlar, kök-aşı kombinasyonları, toprak özellikleri, ekim sıklığı, 

budama sistemleri, gerekli besleyicilerin uygulanması, dış-kökenli (endojen) ve iç-kökenli 

(egzojen) bitki gelişimi düzenleyiciler, uygulanan suyun kalitesi ve miktarı, meyve türü, 

ürünün maruz kaldığı ışık, rüzgar ve diğer doğal unsurlar, haşere ilaçlarıdır. 

Bu bölümün ele aldığı konularını netleştirecek bazı tanımlar: 

 Atık, sahibinin ıskartaya çıkardığı, çıkarmayı düşündüğü ya da çıkarması gereken 

her madde ya da nesneye verilen addır. (YÖNERGE 2008/98/EC);  

 Kayıp, hasat sonrası ürünün miktarında ya da kalitesinde gerçekleşen ve ürünün 

değerini düşüren herhangi bir değişimi ifade etmektedir. (KitinojaKader, 2015; 

www.insed.org);   

 Bağıl nem (RH), havadaki mevcut sıcaklıktaki su buharı basıncının, buharın aynı 

sıcaklıkta doygun olması durumundaki su buharı basıncına oranı demektir.  

Görece nem genellikle yüzde ile ifade edilir (www.ukpandi.com);  

 Kontrollü atmosfer (KA), depolama tesisindeki gaz bileşiminin meyve, sebze ve 

diğer ürünlerin yaşlanmasını geciktirmek ve raf ömrünü uzatmak için kontrol 

edildiği depolama teknolojisidir. (2015 NAL Dağarcığı 

https://definedterm.com/a/document/11260);  

 Modifiye atmosfer (MA) atmosferdeki yüksek karbondioksit konsantrasyonunu 

ve düşük oksijen ve etilen seviyesini ifade etmektedir. Bunlar, taze meyve ve 

sebzelerin hasat sonrası kalitesini korumak için gerekli bağıl nemi ve uygun 

sıcaklığı sağlayabilmek için kullanışlı maddelerdir (Kader ve ark., 1989);  

 Standardizasyon, zaman ve mekan fark etmeksizin kesin olarak tanımlanmış kalite 

özelliklerini temel alarak, ürünün sınıflandırılması ve satışa sunulması konularında 

ortaklaştırılmış uygulamalara verilen isimdir (Paltrinieri, 2016).  

 

 



 

1.2. HASAT SONRASI (NAKLİYE VE DEPOLAMA) KALİTESİNİ ETKİLEYEN 

UNSURLAR  

Birçok hasat sonrası unsur taze meyve ve sebzelerin kalitesini ve kompozisyonunu etkiler.  

Tüm taze ürün türleri başka biyolojik ve doğal koşullardan da ciddi biçimlerde 

etkilenmektedir.  

Sıcaklık Hasat ve tüketim arasındaki zaman diliminde yapılacak düzgün sıcaklık 

yönetiminin kaliteyi korumak için en verimli yöntem olduğu belirlenmiştir. Sıcaklığın 

artması, tüm ürünlerin doğal solunum hızının artmasına, besin stoklarının ve su içeriğinin 

tükenmesine yol açar. 

Solunum, nişastanın şekere ve şekerin de enerjiye dönüşmesini sağlayan karmaşık bir 

dizi kimyasal reaksiyona denir.  Normal solunum, meyve ve sebzelerin oksijen tüketerek 

karbondioksit, su, etilen ve değişken fakat büyük miktarlarda ısı açığa çıkarmasıyla 

sonuçlanır.  (Şekil 2). 

Şekil 2. Meyvelerde solunum süreci 

Ürünün soğutulması solunum hızını yavaşlatarak ürünün raf ömrünü uzatacaktır.  Solunum 

dinamikleri hasat sonrası olgunlaşma sürecinde ve etilen üretiminde doğrudan etkilidir.  

Meyveler, olgunlaşma sürecini belirleyen düzenleyici mekanizmalara bağlı olarak iki gruba 

ayrılırlar.  Elma, domates ve kavun gibi klimakterik meyveler olgunlaşmaya bağlı olarak 

artan solunum ve etilen üretimi ile bilinirler. Olgunlaşmanın başlangıcına solunum hızındaki 

hızlı bir artış eşlik eder. Buna solunumsal klimakterik denir.                 
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 Kritik dönemden sonra, meyve olgunlaştıkça ve yemek için uygun bir kalite geliştirdikçe, 

solunum hızı yavaşlar. Elma, incir, muz, kavun ve domates bu türe örnek meyvelerdir 

(FAO.org). Diğer yanda, üzüm, portakal, kiraz ve ananas gibi klimakterik olmayan 

meyveler, etilen ilişkili bir solunum zirvesinin yokluğuyla tanımlanırlar. (Tripathy, 2016; 

Tripathy ve ark., 2015). 

Solunumun yoğunluğu, solunum sırasında belirli bir zaman boyunca üretilen CO2 

miktarının tüketilen O2 miktarına oranını ifade eden boyutsuz bir sayı olan Solunum 

Oranı (SO) ya da solunum katsayısı ile hesaplanır.  

SO = 
𝑌𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑑𝑖𝑜𝑘𝑠𝑖𝑡 ℎ𝑎𝑐𝑚𝑖

𝐸𝑚𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑜𝑘𝑠𝑖𝑗𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑐𝑚𝑖
 

Değeri 1, sıfır, 1'den çok ya da 1'den az olabilir.  

 

Terleme ve su kaybı. Meyve ve sebzeler de terler. Terleme, meyve ya da sebze ağacından ya 

da bitkisinden koparıldığında oluşan buharlaşma yoluyla su kaybına verilen addır.  Oluşum 

sürecinde ağaç/bitki, suyun kaynağı işlevini üstlenmiştir. Bu sebeple, depolama ve taşıma 

koşulları fazla su kaybına yol açmayacak şekilde tasarlanmalıdır.  Depodaki yüksek sıcaklık 

ve düşük nem ile ürüne verilen zararlar, doğal sebeplerden kaçınılmaz olarak kaynaklanan 

miktarın ötesinde bir su kaybını büyük oranda artırabilir.  Maksimum depolama ömrü, sadece 

zarar görmemiş ürünleri, ürünün dayanabileceği en düşük sıcaklıkta ve ürün için en uygun bağıl 

nem değerinde depolayarak elde edilebilir.   Çok yüksek bağıl nem değerlerinde, hasat edilen 

meyveler besin değerlerini, görünüşlerini, ağırlıklarını ve tatlarını korurken, bağıl nem oranı 

düşürüldüğünde meyvelerde solma, yumuşama, ve sulanma oluşur. (Arah ve ark., 2015). 

Optimal aralığın altında, terleme yoluyla buharlaşma buruşuk meyvelerin oluşmasına yol açar. 

 

Mekanik hasar. Hasat ve sonrasındaki yükleme boşaltma sırasında oluşan hasarlar (örneğin  

zedelenmeler ve çarpma ezikliği). Bunlar ürünün bozulma hızını artırır ve soğuk depolama 

koşullarında dahi çürütücü organizmaların saldırılarına karşı ürünü korunmasız bırakır. Bu, 

meyvelerin ezilmesine, yaralanmasına, sürtünmesine, kesilmesine ya da delinmesine yol açan 

mekanik hasarın ortaya çıktığı ciddi bir durum olabilir.  Bakteriyel çürüme sebebiyle, mekanik 

hasar büyük kayıplara yol açmaktadır. Bu sebeple, mekanik hasarı minimize etmek ve kayıpları 

önlemek için, hasat ve hasat sonrası faaliyetlerde meyve ve sebzeleri dikkatle yükleyip 

boşaltmak önem taşır. 

 

 



 

Depoda çürüme. Depolama sırasında taze ürünün çürümesi çoğunlukla mekanik hasarların 

enfeksiyonu sonucunda oluşur.  Enfeksiyon, çoğunlukla bakteri ve mantar gibi 

mikroorganizmalar tarafından tetiklenmektedir.  Ayrıca, birçok meyve ve sebze, doğal 

açıklıklardan ve hatta hasar görmemiş kabuktan giren çürütücü organizmalar tarafından da 

saldırıya uğramaktadır.  Bu enfeksiyonlar ilk olarak tarlada bitkinin büyümesi sırasında 

oluşmuş olabilir. Fakat genelde hasat sonrasına kadar farkedilmezler ve çoğunlukla sadece 

depolama ve olgunlaştırma sırasında gözle görünür olurlar (Paltrinieri, 2016).  

2.  MEYVE VE SEBZELERİN NAKLİYESİ 

2.1. GİRİŞ 

Nakliye, taze ürünün tedarik zincirinde hızlı hareket etmesini sağlar. Mekanik hasarı, 

sıcaklık bozulmaları, besin yoluyla geçen patojenler sebebiyle lekelenmeyi ve kirlenmeyi 

azaltmak için taze ürünler nakliye sırasında dikkatlice korunmalıdır.   Nakliye aracının 

bakımlı ve hijyenik koşullarda olması, nakliye sağlayıcısının sorumluluğu altındadır.  

Nakliye, çoğunlukla pazarlama kanalındaki en masraflı unsurdur.  Taze meyve ve 

sebzelerin nakliye metodu, ürünün mesafesi, bozulma süresi ve değerine göre belirlenir. 

(Harris, 1988).   

Gecikmeler kalitenin düşmesine ve ürünün zayi edilmesine yol açabilir.  

Nakliyeyle ilgilenen herkesin hedefi, ürünün nakliye sırasında mümkün olan en iyi 

koşullarda tutulmasını ve ürünün taşınmasının çabuk ve verimli olmasını sağlamak 

olmalıdır.  Bunun için, ürün düzgün bir biçimde paketlenmiş olmalı ve uygun bir araca 

düzgünce yüklenmelidir.  

 

 

 

 

 



 

2.2 NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  

2.2.1. Nakliye esnasında hasat sonrası dikkate edilecek konular 

Taze ürünün başlangıç noktası ile hedef kullanım noktası arasındaki nakliye birçok 

aşamada gerçaklaeşir.  Nakliye, taze meyve ve sebzelerin tarladan tüketiciye olan hareket 

zincirinde bir dizi bağlantıyı sağlar.  

Ürün, nakliye sırasında, hem fiziksel veya kimyasal hasara hem de mikrobiyolojik 

kirlenmeye karşı hassastır.  Bu yüzden, kapsamlı bir besin güvenliği ve kalitesi 

programının, nakliye ortamının idaresine yeterli ilgiyi göstermesi kritik önemdedir 

(www.LSUAgCenter.co).   

Taze meyve ve sebzelerin nakliyesinde, her tür, güvenle korunmak için oldukça farklı 

ihtiyaçlara sahiptir.  Depolama ve nakliye sırasındaki ortamın, ürünün kalitesine çok önemli 

etkileri vardır. Nakliye sırasındaki hasarlar, en yaygın olarak yükün kaldırılması ve 

konteynerlerdeki paketlerin ezilmesi yoluyla açığa çıkar. Fakat en büyük ekonomik zarar, 

yetersiz sıcaklık kontrolünün sonucudur.  Hasat sırasında meyvelerin sıcaklığı, genelde 

yüksek olan ortam sıcaklığı ile denge halindedir.  Bu yüksek sıcaklıklar, ürünün hızlı 

bozulmaya ve mikrobiyolojik çürümeye karşı hassas olmasına sebep olur.  Ürün, hasadın 

ardından, mümkün olan en hızlı ve verimli biçimde güvenli sıcaklık değerlerine 

soğutulmalıdır (Dennis, 1984). Bu genellikle ürünlerin, buzdolabı ya da soğutucu fark 

etmeksizin, nakliye ünitelerine yüklenmeden önce soğutulmasını ve bu sıcaklıkta 

tutulmasını gerektirir (UK P&I Club, 2018).  

Günümüzde çok farklı soğutma teknikleri mevcuttur.  Kullanılan başlıca tekniklerden 

bazıları şunlardır: 

 oda soğutması; 

 su ile soğutma; 

 basınçlı hava ile soğutma; 

 paket içerisinde soğutma; 

 vakumlu soğutma; 

 kriyojenik soğutma 

ve bu tekniklerin birkaç varyasyonu (Brosnan & Sun, 2001).  

 



 

2.3. MEYVE VE SEBZELERİN NAKLİYESİ – İLKELER VE FAKTÖRLER 

Taze meyve ve sebzeler için nakliye türünün tercihi, ürünün taşınma mesafesi, 

bozulabilirliği ve değeri gibi zamanın belirleyici olduğu faktörlere göre belirlenir.  

Nakliyenin ilkeleri şunlardır: 

 Yükleme ve boşaltma olabildiğince dikkatlice yapılmalıdır.  

 Nakliye süresi mümkün olduğunca kısa olmalıdır.  

 Ürün fiziksel hasarlara hassaslığı göz önünde bulundurularak iyice 

korunmalıdır.  

 Fazla ısınmasına olanak verilmemelidir - nakliye süresince doğru sıcaklık 

seviyesi korunmalıdır.  

 Havalandırma, vantilatör ve hava beslemesi mevcut olmalıdır.  

 Uygun bağıl nem oranları sağlanmalıdır - ürünün su kaybı en az seviyede 

tutulmalıdır.  

 Uygun olduğu ölçüde, nakliye aracı güneşin altında durmaktan 

kaçınmalıdır ve ürün bir örtüyle güneş ışığından korunmalıdır.  

 Ürün, yükleme ve boşaltma bölgelerinde güneşten ve yağmurdan 

korunmalıdır.  (Paltrinieri, 2016) 

2.3.1. Nakliye sırasındaki kayıpların temel sebepleri 

Günümüzde hasat edilen ürünlerin çiftçiden tüketiciye ulaşana kadar kat ettikleri yol çok 

uzundur.  Nakliye sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar veya değişiklikler 

sebebiyle, besin kaybına yol açabilecek problemler meydana gelebilir.  

 

Nakliye sırasında besin kaybına yol açabilecek bazı unsurlar şunlardır:  

İlk nakliye 

Taze ürünlerin değerindeki ve kalitesindeki en ciddi azalma hasattan hemen sonra 

meydana gelmektedir (Hardenburg ve ark., 1986). Bu nedenle, hasattan sonra ilk boşaltım 

alanına ilk nakliyenin, kayıpların engellenmesi konusunda en önemli nakliye olduğu 

düşünülmektedir (Hardenburg ve ark., 1986).  



 

Nakliye sırasında soğuk zincir yönetimi  

Soğuk zincir, üretim merkezinden tüketim noktasına kadar, termal veya soğutulmuş 

paketleme yöntemlerini içeren, ürünlerin raf ömrünü artırmak ve kalitesini korumak 

amacıyla bozulabilir ürünlere en ideal koşulları sağlayan lojistik sisteme verilen addır 

(Saurav, 2014). 

Entegre bir soğuk zincirin ana bölümleri şunlardır:  

 taze gıda ürünlerinin paketlenmesi ve soğutulması; 

 gıda işleme (örneğin bazı işlenmiş besinlerin dondurulması); 

 soğuk depolama (dondurulmuş gıdaların kısa ya da uzun dönemli olarak 
depolanması) 

 dağıtım (soğuk nakliye ve sıcaklığın kontrol edildiği koşullarda geçici depolama) 

 pazarlama (toptan marketlerde, perakende marketlerde ve yemek servisi 

işletmelerinde ürünün buzdolabı ya da donduruculu depo ve vitrinlere 

koyulması) 

 

Basit ya da karmaşık olabileceği gibi, düşük ya da yüksek teknoloji de içerebilir (Kitinoja 

& Kader, 2014). Soğuk zincirin korunması çok önemlidir ve yükleme aşaması soğuk 

zincirin kolaylıkla bozulabileceği bir aşamadır.  

 

Soğutma, bozulabilir bahçe bitkileri için aşağıdaki faydaları sağlar: 

 

 Solunumu azaltır: bozulma ve doğal olgunlaşma oranlarını düşürür.  

 Terlemeyi azaltır: Su kaybını düşürür ve buruşmayı azaltır.  

 Etilen üretimini azaltır: olgunlaşmayı yavaşlatır; 

 Etilen etkisine direnci artırır; 

 Mikroorganizmaların faaliyetlerini azaltır; 

 Kararma, doku, tat ve besin değeri kayıplarını azaltır (Kitinoja & Kader, 2014). 



 

Sıcaklık ve bağıl nem 

Gelecekteki koşullar bilinmemesine rağmen, soğuk zincir sürecinin her aşamasında, ürün 

tavsiye edilen en düşük depolama sıcaklığında tutulmalıdır.  Elle müdahale sırasında ürün 

ısınsa bile, bozulabilir bahçe bitkileri ürünlerinin yüklenip boşaltılması sırasındaki altın 

kural, ürünü olabildiğince uzun süre mümkün olduğu kadar soğuk tutmaktır.  

Çoğu meyve ve sebzenin en uzun raf ömrünü sağlamak için % 90-95 oranlarında bir 

RH(Bağıl nem) ortamına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Fazla ısıtma 

Bu durum sadece dış kaynaklardan gelen ısı sebebiyle değil, aynı zamanda ürünün paket 

içerisinde kendisinin ürettiği ısıdan dolayı da gerçekleşebilir.  

Doğal çözülme ve çürümeyi hızlandırır ve ürünün su kaybı oranını artırır. 

İlk kalite 

Paketleme tesisinden çıkan ürün, pazara nakliyesi sırasında uygun bir ambalaj içerisinde 

olmalıdır.  

Pazara yakınlığı sebebiyle, yerel olarak üretilen meyveler oldukça olgun ve yemeye hazır 

olabilir (Vigneault, 2009).  

Uzun bir hasat sonrası dağıtım süreci boyunca, ürün mekanik hasarlara sahip olmamalı 

ve fark edilebilir bir kalite düşüşüne yol açacak koşullardan uzak tutulmalıdır.  

Başta domatesler, yeşil yapraklı bitkiler ve şeftaliler gibi yumuşak kabuklu ve sulu 

ürünler olmak üzere, meyve ve sebzeler, bitki ve insan patojenleri tarafından çapraz 

kontaminasyona daha açıktır.  Hasarlı, hastalıklı ve fazla olgun meyvelerin nakliyesi 

yapılmamalıdır.  Bunlar, başka ürünleri yüklemeden önce, nakliye konteynerlarından 

çıkarılmalıdır. 

 

 



 

Aktarma sırasında ağırlık kaybı 

Hasat edilen ürünlerin ağırlık kaybı, aktarma ve depolama sırasındaki bozulmaların 

önemli bir sebebi olabilir.  Çoğu meyve ve sebze, ağırlıkça % 80- 95 arasında su içerir. 

Bu miktarın bir kısmı nakliye sırasında terleme yoluyla kaybedilebilir.  

Karma yükler 

Eğer lojistik olarak mümkünse, yalnızca sıcaklık ve nem ihtiyaçları, etilen duyarlılıkları 

ve koku emme kapasiteleri birbirleriyle uygun olduğu durumlarda ürünler karma yük 

olarak yüklenmelidir.  

Etilen üreten ürün ile etilene duyarlı ürün arasındaki uyumsuzluk birkaç yolla 

giderilebilir.  

Paketleme 

Taze ürünlerde hasat sonrası toplam kaybın yaklaşık % 20'si sadece ambalajlama ve 

nakliye aşamalarında gerçekleşir.  

Plastik kasalar, ahşap sandıklar ve liften yapılma kutular gibi katı yüzeyli konteynerlerin  

kullanımı, ambalajlama ve nakliye sırasında meyve ve sebzelerde meydana gelebilecek 

ciddi hasarları azaltabilir (http://ipht.lk/Publications/Wasala).  

 

Mekanik hasar 

Paketlenmiş ürünlerin dikkatsizce yüklenip boşaltılması; 

Özellikle kötü yollarda aracın titreşimi (sarsıntıları); 

Hızlı sürüş ve aracın kötü durumu; 

Nakliye edilen paketlerin sarsılmasına yol açacak kötü istifleme; (istif edilen paketler 

çökebilir) 

Paketlerin yüksek istiflenmesi nedeniyle ürünün paket içerisindeki hareketinin artaması; 

Mekanik hasarlara sebep olan nedenlerdir.  

 

 

 

 

 



  

2.4. RİSK UNSURLARI VE KAYIP ÖNLEME 

Nakliye sırasındaki risk faktörleri ve farklı olgunluk seviyeleri için uygun değerler  

aşağıda verilmektedir. 

Sıcaklık   

Domates, kiraz, üzüm ve incir için uygun sıcaklık aralıkları Tablo 1'de gösterilmiştir.  

 

Domates 

 Kargo ve konteynerler yükleme öncesinde soğutulmalıdır.  

 10°C'ın altındaki sıcaklıklarda buzlanmaya dayalı hasar meydana gelebilir. Buna 
olgun domateslere nazaran yeşil domatesler daha çok maruz kalır. 

 

Kiraz 

Nakiliye aracı ve konteynerlar yükleme öncesinde soğutulmalıdır.   

Üzüm 

Hasat sonrası su kaybını ve buna bağlı kalite düşüşünü azaltmak ve engellemek için nakliye 

aracı en kısa zaman içerisinde soğutulmalıdır.  Yükleme sırasında nakliye aracının sıcaklığı 

5°C'ın üzerinde olmamalıdır. 

İncir 

%60'ın altındaki bağıl nem oranlarında, incir katı ve sert olur. Bu yüzden çiğ olarak 

yenmeye uygun olmayan bir hale gelir. 

Ürünün rengini koyu kahve ya da kola rengi yapacak şekilde kuruması ve sertleşmesi 

olasılığına karşı, ürün ısı kaynaklarına yakın yerlerde depolanmamalıdır.  



 

 

Tablo 1 Nakliyenin sıcaklık aralığı (http://www.tis-gdv.de)  

Koşullar Sıcaklık aralığı 

DOMATESLER 

Taşıma sıcaklığı 10 – 12°C 

Dörtte üçü olgun, tam renkli, sağlam 

meyveler 
11°C 

8 – 10°C 

Yeni kızarmaya başlamış yarı-olgun 

meyveler 
12 – 15°C 

Yeşil meyveler 12°C 

18 – 20°C 

10 – 12.5°C 

KİRAZLAR 

Taşıma sıcaklığı 0 – 2°C 

ÜZÜMLER 

Taşıma sıcaklığı yaklaşık 0°C 

1 – 4°C 

-1 - -0.5°C 

TAZE İNCİRLER 

Uygun taşıma sıcaklığı -0.5 – 0°C 
 

 

 

 

 

 

 



 

Nem/Islaklık  

Kiraz 

Su emerek patladıkları için, kirazları yağmurdan korumak şarttır.  

Tablo 2. Nakliye için tavsiye edilen nem / su oranı  

(http://www.tis-gdv.de)  

Koşullar   Nem/Su oranı 

  

DOMATESLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bağıl nem   %80-85 

%85-90 (Olgunlaşma sonundaki 

yeşil domatesler için)  

Su oranı   %94-97 

  

KİRAZLAR 

Bağıl nem   95% 

Su oranı   yaklaşık %85-88 

  

ÜZÜMLER 

Bağıl nem   90-95% 

Su oranı   %76-88 

  

TAZE İNCİRLER 

Bağıl nem %85-95 

Su oranı   Yaklaşık %80 
 

 

 

 

 

 

 



 

Kontaminasyon 

Taze ürünün tarladan pazara düzgün nakliyesi mikrobiyolojik bulaşma potansiyelini 

azaltmaya yardımcı olur.  Diğer gıdalardan, gıda harici kaynaklardan ve kirli yüzeylerden 

geçebilecek mikrobiyolojik çapraz-bulaşma, yükleme, boşaltma, depolama ve nakliye 

operasyonları sırasında meydana gelebilir.  

Yetiştiriciler, paketleyiciler, nakliyeciler, aracılar, ihracatçılar, ithalatçılar, 

perakendeciler, toptancılar, Gıda ve İlaç İdaresi'nin belirlediği bazı temizlik 

zorunluluklarını göz önünde bulundurmalıdır: 

! Yükleme sürecinin başlangıcından önce, kamyonların ya da nakliye 

kartonlarının temizliği, koku, görünür durumdaki kir ve atıklar konusunda 

gözden geçirilmeli  

!    Taze ürünlerin mikrobiyolojik bulaşma riskini azaltmak için nakliye araçları 

temiz tutulmalı 

!   Taze ürünlerin güvenliğini ve kalitesini garanti altına almak için uygun sıcaklık 

değerleri korunmalı 

! Ürünler hasarı en aza indirecek şekilde kamyon ve nakliye kartonlarına 

yüklenmeli. Tüm taze ürünler, nakliye sırasında fiziksel hasarı en aza indirecek 

ve bulaşma olasılığını azaltacak şekilde tasarlanmış yöntemlerle kamyon ve 

nakliye kartonlarına dikkatlice yüklenmelidir.  Ürün aynı zamanda uygun 

soğutulmuş, hava sirkülasyonuna izin verecek biçimde yüklenmelidir (Anonim, 

1998).  

Domates, kiraz, üzüm ve incirler, kir, yağ ve sıvı yağlar tarafından bulaşmaya karşı 

hassastırlar.  Aynı şekilde, kutular ve konteynerlar yükleme öncesinde temiz ve tamamen 

hijyenik koşullarda olmalıdır.  



 

3. MEYVE VE SEBZELERİN DEPOLANMASI 

3.1. GİRİŞ 

Taze meyve ve sebzelerin hasat sonrası ömürleri ve kalitelerinin korunması ve 

geliştirilmesi oldukça önemlidir.  Bu bir bakıma, kaliteli meyve ve sebzelerin tedariğinin 

talebi sürekli geçtiği bir serbest piyasa durumuna yanıt olarak gelişmektedir.  

Yıl boyunca her tür taze meyve ve sebzenin tedariki konusunda tüketicinin beklentileri 

çoğu zaman karşılanmaktadır.  Bu beklenti bir bakıma birçok ürünün uzun dönemli olarak 

depolanması ve uzun mesafelerden nakliyesi ile gerçekleşmektedir.  

Şimdilerde taze ürünler için kullanılan ''depolama'' terimi, neredeyse otomatik olarak taze 

meyve ve sebzelerin kontrollü koşullarda tutulduğunu varsaymaktadır.   

Eğer sebzeler depolanacaksa, işe yüksek kalitede bir ürünle başlamak önem taşır.  Ürün 

partisi hasarlı ya da hastalıklı öğeler içermemelidir. Ayrıca konteynerler iyice 

havalandırılmış ve istiflemeye dayanacak sağlamlıkta olmalıdır.  Genel olarak, düzgün 

depolama uygulamaları arasında sıcaklık kontrolü, bağıl nem kontrolü, hava dolaşımı ve 

havalandırma için konteynerler arasında yeterli boşluk bırakılması ve birbiriyle uyumsuz 

ürünlerin karıştırılmaması önem arz etmektedir. 

Dikdörtgenden ziyade kare binaların inşa edilmesi, depolama sırasında sıcaklık 

yönetimine katkıda bulunabilir.  Dikdörtgen binalar, depolama alanının her metrekaresi 

için daha geniş bir duvar alanına sahiptir. Bu yüzden, duvar boyunca yayılan ısı miktarı 

daha fazla, binayı soğutmak ise daha masraflıdır.  Binaların gölgelenmesi, mağazaların 

güneş ışınlarını yansıtmak için beyaz ya da gümüş renklerinde boyanması ya da 

buharlaşmalı soğutma için binaların çatılarında fıskiye sistemlerinin kullanılması da 

sıcaklık yönetimine yardımcı olmaktadır.  

Depolama ortamındaki havanın bileşimi, havalandırma oranı azaltılarak ya da artırılarak 

(temiz havanın girişi sağlanarak) veya potasyum permanganat ya da aktif kömür gibi gaz 

emici maddeler kullanılarak değiştirilebilir.  Geniş boyuttaki kontrollü ya da modifiye 

edilmiş atmosferli depolama kompleks teknoloji ve iyi yönetim gerektirmektedir. 



 

3.2. MEYVE VE SEBZELER İÇİN DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ 

Meyve ve sebzelerin depolanmasında kullanılan kutular aşağıdaki maddelerden 

yapılabilir: 

 mukavva 

 plastik (PVC) 

 ahşap 

Meyve ve sebzeler depolarda büyük ya da küçük miktarlarda saklanabilir.  Büyük 

miktarlar için, kutular genellikle ahşap ya da plastikten yapılmaktadır.  Mukavva ise 

küçük miktarların depolanması için kullanılmaktadır.  

 

Plastik İstifleme Kutusu  

 

Saklanması gereken meyveye bağlı olarak kutunun boyutları değişkenlik 

göstermektedir. İstifleme kutularının farklı boyutları, biçimleri ve renkleri mevcuttur.  

Gerekli durumlarda aşağıdaki ölçülerdeki kutular kullanılabilir. (http://www.ambalaje-

plastic-alinox.ro/):  

-domates: 400x300x180 mm  

-üzüm: 500x300x220 mm  

-kiraz: 400x300x110 mm 

 

a b c 

Şekil 3. Plastik İstifleme Kutusu. a - kapalı, b - yarı-havalandırılan, c - havalandırılan 



 

 Katlanabilir Sandıklar  

Bu tür sandıkların avantajı, yer kazanmak için katlanabilir olmalarıdır.  Çeşitli boyutlarda 

üretilebilir, iyi bir havalandırma yüzeyi sunar ve depolama alanını azaltmak için 

katlanabilirler.  

 

Şekil 4. Katlanabilir plastik sandıklar 

 

 

 Mukavva Kutu  

 

Mukavva kutu boyutları şu şekilde farklılık göstermektedir: 

 

 -400x300x120 mm (https://www.ambalaje-din-carton.ro)  

 -520x400x200 mm (https://in-pachet.ro) 

 -600x400x250 mm (https://in-pachet.ro).  



  

 

Şekil 5. Meyve depolama için mukavva kutu  

 Ahşap Sandık Kutu 

Özellikle kavak ağacından yapılırlar.  

Boyutları depolanacak meyvenin türüne göre değişiklik gösterir: 

- 300 x 400 mm ölçülerindeki kutular kiraz, üzüm ve domates için kullanılabilir. 

Taşınabilir yaklaşık yük 6-7 kg meyvedir.  

- 300 x 400 mm boyutlarındaki kutular ise 10 kg meyve kapasitelidir. 

  

Şekil 6. Ahşap sandık kutular 



 İstif Paletleri  

 

a b c 

Şekil 7. Plastik istif paleti. a - ağır yük, b - havalandırmalı, c - kaymayı önleyici ağır yük 

(http://www.crateboxuk.co.uk) 

Raflar 1.2 x 0.8 metre boyutlarına sahiptir.  İstif paletlerinin yüksekliği genelde 0.16 

metredir (https://www.alibaba.com). 

 Ahşap EURO Palet 

Euro paleti ya da EPAL paleti da denen EUR paleti, Avrupa Raf Birliği (EPAL) 

tarafından belirlenen standart Avrupa paletidir.  

Paletler kutuların odanın zeminiyle doğrudan temas halinde olmadan yerleştirilmelerini 

sağlamaktadır. Böylece kutuların içerisindeki ürünler için iyi bir havalandırma 

sağlamakta ve kutuların nakliye araçlarına yüklenmesi için sağlam bir zemin teşkil 

etmektedirler.  



 

 

 

Şekil 8. Ahşap EUR paleti boyutları 

EUR paletlerinin en çok kullanılan 4 boyutu (ISO alternatif boyutlarıyla birlikte) Tablo 

1'de gösterilmiştir (https://www.epal-pallets.org). 

Tablo 3. EUR paletlerinin özellikleri  

EUR palet tipi Boyutlar 

(Genişlik x 

Uzunluk x 

Yükseklik ) 

ISO paleti 

alternatifi 

Yük taşıma 

kapasitesi (kg) 

İstifleme 

sırasında 

maksimum ilave 

yük taşıma 

kapasitesi (kg) 

Ağırlık (kg) 

EUR, EUR1 800 mm × 1,200 

mm x 144 mm 

ISO1, EUR ile 

aynı boyutta 

1500 4000 25 

EUR 2 1,200 mm × 

1,000 mm 

x 162 mm 

ISO2 1500 4000 35 

EUR 3 1,000 mm 

×1,200 mm 

x 144 mm 

 1500 3000 30 

EUR 6 (yarı 

palet) 

800 mm × 600 

mm x 

144 mm 

ISO0, EUR 

paletin yarı 

boyutunda 

500 1500 9,5 

EUR 7 (yarı 

palet) 

800 mm × 600 

mm x 

160 mm 

 500 1500 9,5 

-  

 



  

 Katlanabilir Palet Kutusu  

Kutu palet depolama konteynerleri hacimli maddelerin hem depolama hem de nakliyesi 

için ideal ürünlerdir.  Katlanabilir kutu paletler daha avantajlıdır.  Boş olduklarında 

katlanarak dönüş yolculuklarında kullanılan alanı ve yakıt harcamasını azaltırlar.  İki 

parçadan oluşmaktadırlar:  

 katlanabilir bir plastik sandık 

 plastik palet 

Katlanabilir kutu paletler, katlanan ve kutunun zemininde düz yatan çeperlere sahiptir.  

Düşük depolama alanı, paketleme ve nakliye masraflarının azalması, yeniden kullanım, 

taşınabilirlik ve ürün güvenliği gibi avantajları sayesinde, katlanabilir kutu paletler 

işletmelerin ciddi miktarlarda tasarruf etmesine ve daha verimli olarak faaliyet 

göstermelerine yardımcı olabilmektedir. 

Katlanabilir kutu paletlerine sahip olmanın temel faydası, daha verimli bir depolama alanı 

sunmalarıdır.  Kullanıcı, kolaylıkla mandalları açarak kutu paletinin çeperlerini 

katlayabilir ve katlanan parçaları ihtiyaç olana dek saklayabilir.  

Kutu paletleri genellikle gıda ürünleri için koruyucu konteynerlerdir. Sert materyallerden 

yapılmaları sayesinde, ürünler uzun ve sarsıntılı yolculuklarda güvende kalır.  

Katlanabilir kutu paletler bu sayede hem paketleme hem de nakliye masraflarını 

azaltabilir.  

Bir başka faydaları ise, alıcıların katlanabilir kutu paletlerini iade edebilmeleri sebebiyle 

yeniden kullanılabilir olmalarıdır.  Katlanabilir kutu paletleri ahşap kutulara kıyasla çok 

daha dayanıklıdır. Böylece düzenli olarak yeni depolama konteynerlerinin satın 

alınımında masrafı azaltırlar.   

Kutunun çeperleri yukarı kaldırıldığında, katlanabilir kutunun bu çeperleri ürünler için iyi 

bir koruma sağlar.  Çeperlerin katlanabilir olmasına rağmen, mandallar genellikle oldukça 

sağlamdır. Bu sebeple, kullanıcı mandalları açmadan kutu çökmez.  Güçlü çeperleri 

sayesinde, kutu paleti biçimini korur ve içerisindeki ürünler de bütünlüğünden taviz vermez.  

Ahşap termitler için uygun bir ortam olduğundan büyük miktarda ürünün nakliyesini 

sağlayan şirketler için kullanışlı değildir.  Plastik paletler çok kolayca temizlenebilirler.  

Ahşap paletlerin temizlenmesi daha zordur, ahşap malzemeler mantar oluşumu ve 

termitlerin üremesine elverişlidir.  



  

Plastik paletler, ahşap olanlara kıyasla yaklaşık %30-35 oranında daha hafiftir.  Bu 

yüzden depolama ve nakliye için uygundurlar.  

 

Şekil 9. Katlanabilir plastik sandıkla plastik paleti birleştirme  

 

3.3. MEYVE VE SEBZELER İÇİN EN İYİ DEPOLAMA UYGULAMALARI 

Hasat edilen bahçe bitkisi ürünleri canlı dokulara sahiptir ve hasat sonrasında da 

metabolik faaliyetleri devam etmektedir. Hasat sonrasında, solunum, su kaybı ve hücre 

yumuşaması meydana gelmektedir.  

Ürünün depolama ömrü, ürünün cinsine, çeşidine ve hasat öncesi koşullara (kalite ve 

olgunluk gibi) bağlı olarak değişkenlik gösterir.  Fakat, depolama ömrünün ve kalitenin 

en önemli belirleyenleri olan solunum ve terlemenin hasat sonrasındaki yönetimi 

sayesinde depolama ömrünü kontrol etme imkanları mevcuttur.  

Meyveleri daha uzun süre taze tutmanın en iyi yolu onların nasıl depolanacağını bilmektir 

.Depolamadan önce meyvelerin yıkanması genellikle bozulmalarını hızlandırır.  

Domatesler her zaman yıkanmadan ve oda sıcaklığında depolanmalıdır.  

 

 



Hangi meyve ve sebzeleri yan yana depoladığınıza dikkat edin.  Neredeyse her meyve ve 

sebze, görünmez ve kokusuz bir olgunlaştırma etmeni olan etilen adındaki gazı üretirler. 

Fakat bazıları diğerlerine kıyasla daha fazla üretir. Yüksek oranda etilen üreten bir ürünü, 

bu gaza karşı hassas olan bir başka ürünle yan yana depolamak, hassas olan ürünün, 

yüksek oranda gaza maruz kalarak erken olgunlaşmasına ve bozulmasına yol açacaktır.  

Çoğu ürün, üretim noktasından, bağımsız toptancılar ya da dağıtım merkezi zincirleri gibi 

bölgesel ve yerel dağıtımcılara nakliye edilir. Büyük toptan dağıtım tesisleri, bağımsız 

idare edilmeleri ya da bir perakende zincirinin parçası olmaları fark etmeksizin, sadece 

ertesi gün nakliye edebilecekleri miktarda ürünü teslim almak için çabalarlar.  

Yeşil avokado, muz, mango ve domates gibi bazı meyveler perakende mağazalarına 

nakledilmeden önce olgunlaşabilirler ve bu yüzden birkaç gün özel olgunlaştırma 

odalarında tutulmaları gerekebilir. 

Dağıtım merkezi, perakende satış yerlerine nakledilecek karma ürünlerin paletlerini bir 

araya getirir.  Taban alanı farklı olan kutular istiflendiğinde ve hafif kutuların üzerine ağır 

ürün torbaları konulduğunda, ürünler kolaylıkla hasar görebilir. Paletlerin alt katmanlarına 

yalnızca sağlam konteynerlerin yerleştirilmesi bu hasarın bir bölümünü engelleyebilir.  

Plastik köpük ve plastik konteynerler çoğunlukla tipik liften yapılma kutulardan daha 

dayanıklı olup, mekanik hasarı azaltabilirler.  

Çoğu dağıtım tesisi, özel olgunlaştırma odalarına ya da meyvelerin olgunlaşmasına 

ayrılmış alanlara sahiptir. Yaygın olarak muz için kullanılmakla birlikte, olgunlaştırma 

odaları aynı zamanda avokado, kivi, mango, domates, nektarin, şeftali, erik ve armutları 

olgunlaştırmak için de kullanılabilir.  Basınçlı ve basınçlı-havalı olgunlaştırma odaları, 

sıcak bir odada kutuların istiflenmesi gibi daha eski yöntemlere kıyasla, olgunlaşma 

üzerinde daha iyi bir kontrol sağlarlar. Yeni tasarımlarda, üründe eşit sıcaklığı sağlamak 

için sıcaklık-kontrollü hava kutulara verilmektedir. 



 

Tablo 4. Belirlenen meyveler için tavsiye edilen depolama parametreleri (McGregor, 1989) 

Meyve Resim 
Sıcaklık 

(°C) 
Bağıl nem 

(%) 

Depolama 
ömrü 

(hafta) 

Kaynaklar 

Kiraz, tatlı 

 

-1…0 90…95 2…4 
McGregor, 

1989 

-1…0 85…90 1…4 Niculiță, 1998 

İncir, taze 

 

0 85…90 1…1.5 
McGregor, 

1989 

Üzüm, şaraplık 

 

-1…0 90…95 4…24 
McGregor, 

1989 

-1…0 85…90 12…20* Niculiță, 1998 

Üzüm, sofralık 

 

0 85 2…8 
McGregor, 

1989 

Domates, yeşil 

 

18…22 90…95 1…3 

McGregor, 
1989 

Domates, sert 
olgun 

 

13…15 90…95 0.5…1 
McGregor, 

1989 

12…13 85…90 3…5** Niculiță, 1998 

0 85…90 1…2*** Niculiță, 1998 

* Empereur, Servant, Barlinka, Almersa, Muscat de Hamburg, GrosVert, Olivette, Admirable üzüm 

çeşitleri için uzun depolama süresi 

** düşük sıcaklıklara karşı hassas olan domates çeşitleri  

*** sadece depolamanın ardından hemen tüketim için 

Şekil 10'a göre, domatesler için, taze ürünlerin olgunlaşma aşamalarına göre belirlenen 

ABD standart sınıfları vardır (https://ag.purdue.edu). 

 

 



  

 

Şekil 10. Taze domateslerin sınıflandırması için ABD standartları 

3.4.  MEYVE VE SEBZE DEPOLAMA SİSTEMLERİ  

Soğuk depolama genellikle bozulabilir meyve ve sebzeler için aşağıdaki bozulma 

unsurlarını geciktirir:  

 Olgunlaşma, yumuşama, doku ve renk değişimi; 

 İstenmeyen metabolik değişimler ve solunumsal ısı üretimi; 

 Nem kaybı; 

 Bakteri, mantar ve maya invazyonu sebebiyle bozulma; 

 Patateslerin filizlenmesi gibi istenmeyen büyümeler; 

Taze meyve depolamasının amacı: 

 
 Bozulmayı minimize etmek 

 Meyvenin ömrünü uzatmak 

 Tüketilinceye kadar meyveleri iyi bir halde tutmak 

 

 



  
 

Küçük depolama odalarında palet depolama sistemleri 

Tablo 5, Romanya'daki dondurulmuş meyvelerin soğuk depolaması için belirlenmiş yük 

indekslerini göstermektedir (Niculiță, 1998). 

Tablo 5. Soğuk meyve ve sebze depolaması için belirlenmiş seviyeler 

    

5.5...6.7 metre yükseklikte depolama 

için belirli yük (BY) indeksleri 

 

Meyve/sebze 

depolama biçimi 
 Ürün yoğunluğu 

(kg/m 3) 

Toplam kaplanan 

arana oranla BY 

Gerçekte 

kaplanan hacme 

oranla BY 

Kiraz Paletli 230...260 900...1100 120...160 

İncir* - - - - 

Üzüm Paletli 220...250 850...950 110...130 

Domates Paletli 140...180 560...720 75...100 

*Romanya'ya özgü bir mahsul olmadığından veri yoktur. 

Paletli depolama sistemi ürünlerin nakliyesi, paketlenmesi ve depolanması konularında 

ekonomik avantajlar sunmaktadır. Depoda, 1.2 ve 2 metre arasında yüksekliklere 

çıkarılabilecek, 0.8 x 1.2 metre ya da 1.0 x 1.2 metre boyutlarına sahip iki tür 

standartlaştırılmış ahşap ya da plastik palet kullanabiliriz.  Ürünler paletlerin üzerinde üst 

üste yerleştirilir ve paletler de 4 ya da 5 kat üst üste bindirilir. Paletlerin nakliyesi, ve 

istiflenmesi forklift yardımıyla gerçekleştirilir.  

Geniş depolama odalarında palet depolama sistemleri  

Ürünleri paletler üzerinde depolamak, ambar stokunun idaresi için en yaygın olarak 

kullanılan yöntemdir. Paletleri depolamak için kullanılan en etkili yöntem paletlerin 

raflara koyulmasıdır. Fakat gerekli yapı türünü belirlemek bazen kafa karıştırıcı olabilir. 

Palet raflı depolamada kullanılan en yaygın yöntemlerden bazıları şunlardır 

(www.dexion.ro).  

 

 
 



Tablo 6. P90 Raf Sistemlerinin farklı kullanımlarının belirli özellikleri ve karşılaştırmaları  

Raf sistemi 
Yüksek 

zemin 

kullanımı 

Yüksek  

hacim  

kullanımı 

Kolay 

ayarlanabilir 

ve uyum 

sağlayabilir 

Tek paletlere 

erişim için 

uygun 

Karma 

ürünlerin 

idare 

edilmesi için 

uygun 

Yatırım 

FIFO 

modunda 

işletilmeye 

uygun 

Standart Koridor 

Palet Rafı 

Dar Koridor  

İçeri giren palet 

Palet mekik 

sistemi 

Palet akışı  

İtme raflama 

Mobil palet 

raflama 

    
B B B B B 

    G B B G B 

B B       G   

B B 
      

G B 

B G         B 

G G     G     

B B G B B G B 

 
B = en iyi çözüm  

G = iyi çözüm 

FIFO = ilk giren ilk çıkar (first in-first out)  

P90 Raf Sistemleri, en iyi depolama ekonomisini sunan depolama sistemleridir.  Malların 

statik ve dinamik olarak paletli depolanması için çok yönlü bir çözümdür.  

Ürünleri paletler üzerinde depolamak, ambar stokunun idaresi için en yaygın olarak 

kullanılan yöntemdir. Paletleri depolamak için en etkili yöntem paletlerin raflara 

koyulmasıdır. Fakat ihtiyaç duyulan yapı türünü belirlemek bazen kafa karıştırıcı olabilir. 

Ambar yöneticisi, Tablo 4'te sunulan bilgilerden yardım alarak, sebzeler için mevcut 

depolama kapasitesini geliştirebilir.  

Standart Koridor Palet Rafı ya da Geniş Koridor Palet Rafı, paletlerin depolanması 

için en yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Düzenleme, ürün tipi ya da yükleme 

boşaltma ekipmanları konusunda oldukça uyumludurlar.  



 

Avantajlar:  

 Değişik palet boyutları için uygundurlar; 

 Tüm paletlere tam erişebilirlik sağlarlar; 

 FIFO gereksinimlerini karşılarlar; 

 Farklı forklift araçları için uygundurlar; 

 Farklı sayıdaki ve hacimdeki mallar için uygundurlar; 

 Paletlerin yüklenmesi-boşaltılması ile zemin seviyesinden kaldırılması için 
uygundurlar; 

Dar Koridor Yüksek Bölme rafı geniş koridor palet rafı paletlerinin avantajlarının 

çoğunu birleştirir, ancak koridor genişliğini azaltarak veya yüksekliği arttırarak daha iyi 

zemin kullanımını sağlar.  

Avantajlar:  

 Değişik palet boyutları için uygundurlar; 

 Tüm paletlere tam erişebilirlik sağlarlar; 

 FIFO gereksinimlerini karşılarlar; 

 Farklı sayıdaki ve hacimdeki mallar için uygundurlar; 

 Özel Çok Dar Koridor (VNA) araçları ile birlikte kullanılırlar;  

 Kombine araçlarla, her seviyede paletlerin yüklenmesi, kaldırılması ve boşaltılmasını 
sağlarlar; 

Araçla girilen raflar, büyük miktardaki benzer ürünlerin yüksek yoğunlukta 

depolanması için mükemmel bir çözümdür. Özellikle soğuk depo ortamlarında 

kullanılmak için ideallerdir.  Bunlar, aracın raf alanına girerek palete erişim sağlarlar.  



 

Avantajlar:  

 Yüksek zemin alanı kullanımı; 

 Az sayıdaki ve büyük miktarlardaki mallar için uygundur;  

 FIFO gereksinimlerini karşılarlar; 

 Çatallı istif aracı ya da karşı ağırlıklı istif makinesi ile kullanılabilirler; 

 Hacimli depolama için idealdir; 

Palet Mekik Sistemleri, araçla girilen rafların avantajlarını, paletlerin hareketini 

düzenleyen, daha fazla esneklik ve daha hızlı yükleme-boşaltma sağlayan yarı-otomatik 

bir platformla birleştirirler;  

Avantajlar:  

 Fazla zemin alanı kullanımı; 
 
 Paletler yüzeyi seçmek için otomatik olarak alınabilir ve kaldırılabilirler; 

 Hem LIFO hem de FIFO gereksinimlerini karşılarlar; 

 Aynı tip mallar için ideallerdir; 

 Özel araçların koridorlara girmesine ihtiyaç duymazlar. 

Palet Akışı sistemleri, paletlerin girişten rafın çıkışına kadar otomatik olarak aktarıldığı 

ve yüksek yoğunlukta depolamanın yanı sıra geliştirilmiş dahili lojistiği de sunan kompakt 

bir depolama sistemidir.  

Avantajlar:  

 Yüksek yoğunluklu depolama; 

 FIFO gereksinimlerini karşılarlar; 

 Aynı tip ürünler ve paletler için uygundurlar; 
 

 

 



 

 Çatallı istif aracı ya da karşı ağırlıklı istif makinesi ile kullanılabilirler; 

 İyi kalitede palet ya da kartonlara ihtiyaç duyarlar.  

İtme raflama sistemi, paletlerin rafların önünde kaldırılıp teslim edildiği, 6 palet 

derinliğe erişebilen yüksek yoğunluklu bir uygulamadır.  Bir sonraki palet, kaldırılmak 

için, yer çekimi sayesinde rafın ön sırasına getirilir.   

Avantajlar:  

 Yüksek yoğunluklu depolama; 

 LIFO gereksinimlerini karşılar; 

 Paletlerin ya kısa taraftan ya da uzun taraftan yükselip boşaltılmasına olanak sağlar; 

 Yükleme ve boşaltma aynı taraftan yapılabilir; 

 Çatallı istif aracı ya da karşı ağırlıklı istif makinesi ile kullanılabilirler; 

Mobil palet raflama palet rafının hareket eden bir tabanda, zemindeki raylar üzerinde 

ilerleyerek ürünün teslim alınacağı bir koridor oluşturduğu uzaktan kontrol edilen bir 

uygulamadır.   Bu metot daha iyi bir zemin kullanımı sağlar ve alandan tasarruf eder. 

Avantajlar:  

 Yüksek yoğunluklu depolama; 

 Tüm paletlere tam erişebilirlik sağlarlar; 

 Farklı boyutlarda paletler için tasarlanabilir; 

 Sadece bir adet araç koridoruna ihtiyaç duyar; 

 FIFO gereksinimlerini karşılarlar; 

 Soğuk depolar için uygundur;  

 WMS ile entegredir.  



3.5. MEYVELERİN DEPOLANMASINDA KULLANILAN 

TEKNOLOJİLER 

Tatlı kiraz (Prunusavium L.) Rosaceae ailesine ait çekirdekli bir meyvedir. Yenilebilir 

bölümü, çeperinin dış katmanlarından, etten (mezokarp) ve deriden (egzokarp) oluşur.  

Tatlı kirazın solunum hızı 

Solunum hızı artan sıcaklığa bağlı olarak yükselir. 20°C'de, farklı çeşitlerin solunum 

yoğunluğu, Tablo 7'de görülebileceği üzere, 20 ile 50 mg CO2/kg/h arasında değişir 

(Mattheis, 1998).  

Tablo 7. En uygun olgunluk aşamasında olan bazı tatlı kiraz bitkilerinin 20°C'de 

solunum yoğunlukları  
   

Bitki 

çeşidi 

 CO2 üretimi  

(mg kg-1 h-1) 

Burlat 45...50 

Navalinda 35...40 

Sunburst 40...45 

Binga 40 

Van 35...40 

Lapin 30...35 

Ambrunes 20...25 

a Crisosto ve ark. (1993) 

 

Tablo 7'de yer alan bilgilere dayanarak, karbondioksit üretiminin ürün çeşidine bağlı 

olarak değişkenlik gösterdiği sonucuna varılabilir.  Solunum yoğunluğu ve hasat zamanı 

arasında bir ilişkinin var olduğu görülmüştür. Solunum, ''Ambrunes'' gibi geç hasat edilen 

kirazlarda azalırken, ''Burlat'' gibi erken hasat edilen kirazlarda artmaktadır. Tablo 8'deki 

veriler ''Bing'' çeşidi içindir (Mattheis, 1998)  



 

Tablo 8. Depolama sıcaklığına göre tatlı kirazların solunum yoğunlukları  

Sıcaklık 

(°C) 

 CO2 üretimi  

(mg kg-1 h-1) 

0 6...10 

5 16...28 

10 20...36 

15 28...64 

20 40...90  

Genel olarak, tatlı kirazların depolama sıcaklığı yaklaşık 0°C seviyesinde olmalıdır.   

Sıcaklığın artması durumunda, solunum yoğunluğu da ısı ve nem ile birlikte artar ve ürünün  

kalitesi düşer.   

 

Etilen üretimi ve duyarlılığı 

Tatlı kirazlar çok düşük miktarlarda etilen üretirler. Fakat harici ya da yaralanma kaynaklı  

etilene, artan solunum ve kalite kaybıyla tepki verirler.  

Soğuk duyarlılığı 

Tatlı kirazlar soğuğa karşı dirençlidir ve bu sebeple tam donmaya meyil vermeden mümkün  

olduğunca soğuk depolanmalıdırlar.  

İdeal depolama koşulları  

Tatlı kirazlar için tavsiye edilen depolama koşulları, -1 ile 0ºC arasında bir sıcaklık ve 

 yüzde 95 oranında bağıl nemdir.  Bu koşullar altında, tatlı kirazlar 2 ile 4 hafta boyunca 

 kalitelerini koruyacaklardır (Mattheis ve ark., 1997).  

Kirazların dinlendirilme sıcaklığı ve ne zaman satışa sunulacakları ne kadar uzağa  

gönderileceklerine bağlıdır. Bu sebeple, hemen (1-2 gün içerisinde) tüketime sunulacak  

meyveler için 8°C ile 12°C arasında bir sıcaklık tavsiye edilir. 4 ile 6 gün arasında bir  

süreye ihtiyaç duyan meyveler için dinlendirme sıcaklığı 4-8°C'yi aşmamalıdır. 6 ve 

daha fazlası günden sonra satışa sunulacak meyveler 0°C'de depolanmalıdırlar 

(Looney ve ark., 1996).  

 

 

 



 

Kiraz düşük sıcaklıklara dayanıklı bir meyve olsa da, düşük sıcaklıkların uygulanması 

solunumda azalmaya sebep olur. Bu da meyveler atmosfer sıcaklığına maruz bırakıldığında  

solunum yoğunluğunu yükseltir ve meyvelerin yaşlanmasını hızlandırır. (Alique ve ark., 2003).  

Kontrollü atmosfer (KA) etmenleri  

Renk değişimi (kararma), asit ve sertlik kaybı, çürüme durumları ve sap kararması gibi 

durumların sıklığının azalması KA depolamasının potansiyel faydalarındandır. Bu 

teknolojinin etkisi kısmen hasat zamanındaki meyve kalitesine bağlıdır. Olgunluğun ileri 

aşamalarında hasat edilen meyveler (düşük asit, koyu renk, az sertlik) KA'dan yeterince 

faydalanamayacaktır.  KA için ideal atmosfer koşulları yüzde 1 ile yüzde 5 arasında O2 

ve yüzde 5 ile yüzde 20 arasında CO2'dir (Patterson 1982, Mattheis ve ark. 1997). 

Ayrıca, Kader (2003)'ün tavsiyesine göre, kirazların hasat sonrası korunması için atmosfer 

bileşenlerinin ideal konsantrasyonu yüzde 3 ile yüzde 10 arasında O2 ve % 10 ile % 15 

arasında CO2 değerlerinde olmalıdır.  

Kontrollü atmosferde tatlı kirazların depolanması ürün çeşidine göre ciddi değişiklik 

gösterir. Tablo 9'un gösterdiği üzere, gaz konsantrasyonuna göre depolama ömrü uzun ya 

da kısa olabilir.  

Tablo 9. Kontrollü atmosferin kirazlar üzerindeki etkisi  

Çeşit 
Sıcaklık  

(°C) 

O2 

(%) 

CO2 

(%) 

Bağıl 

nem 

(%) 

Depolama  

ömür 
Kaynaklar 

Bing -1 0.5...2 0,03 95 35 gün Shellie ve ark. 

(2001) 
Burlat 1 1...3 9...12 95 10 gün Remon ve ark. 

(2004) 

Hedelfingen / Germersdorf 
1 2 10 95 21 gün 

Ionescu ve ark. 

(1978) 

Sweetheart 1 5 2 95 6 hafta Remon ve ark. 

(2003) 

Napoleon, Stella ve 

Karabodur 
0 5 5 90...95 1 ay 

Eris ve ark. 

(1994) 

Star, Kordia ve Regina 1 10 10...20 90...93 3 hafta Gasser ve ark., 

(2004) 

 

 
 



 

 

İncir, Moraceae ailesine ait Ficuscarica L.'nin çoklu ya da bileşik meyvesidir.  İncirin 

içerisindeki akenler bileşik meyveyi oluşturur. Yenilen bölüm ise meyve çeperini 

oluşturan capitulum'un şişkin ve etli yuvarlak yüzeyidir.  

Soğuk duyarlılığı 

İncirler soğuğa dirençlidirler.  

Etilen üretimi ve duyarlılığı 

Tablo 10. Depolama sıcaklığına göre incirlerin etilen üretimi 

Sıcaklık etilen üretimi 

(°C) (μL kg-1 h-1) 

0 0.4...0.8 

5 0.8...1.5 

10 1.5...3.0 

20 4.0...6.0 
 

İncir, özellikle 5ºC ve üzerine sıcaklıklarda tutulduğunda, yumuşamayı ve çürüme oranını 

artıran etilen aktifliğine hafifçe duyarlı klimakterik bir meyvedir (Crisosto ve Kader, 

2004). Bu yüzden, tavsiye edilen depolama sıcaklığı 0°C civarındadır.  

Solunum hızları 

Crisosto ve Kader (2004)'e göre, Tablo 11'de sunulduğu gibi, solunum yoğunluğu 

depolama sıcaklığına bağlı olarak değişir.  

Tablo 11. Depolama sıcaklığına göre incirlerin solunum yoğunlukları  

Sıcaklık 

(°C) 
 

0 

5 

1 0  

2 0  



 

Depolama sıcaklığındaki bir artış solunum sıklığında yükselmeye ve buna bağlı olarak da 

ısı ve nemde artışa sebep olur.  Bu da ürün kalitesinin azalmasına yol açar. 

İdeal depolama koşulları  

İncirlerin -1 ile 0 ºC arasında bir sıcaklıkta ve % 90 ile % 95 arasında bir bağıl nemde, 0 

ºC'ye hızlandırılmış basınçlı hava soğutması ile depolanması önemle tavsiye edilmektedir 

(Crisosto ve Kader, 2004). 

Kontrollü atmosfer (KA) etkenleri  

% 5 ile 10 arasında O2 ve %15 ile 20 arasında CO2 oranlarındaki KA bileşenleri, bozulma 

kontrolü, sertlik korunması ve solunumun ve etilen üretiminin düşürülmesi için etkilidir 

(Crisosto ve Kader, 2004).  

İdeal sıcaklık ve bağıl nemdeki hasat sonrası ömür, bitki çeşidine ve hasat zamanındaki 

olgunluğa bağlı olmakla birlikte, Kaliforniya'da yetişen 'Black Mission' ve 'Calimyrna' 

incirleri için normal atmosfer koşullarında 1 ile 2 hafta arasında, KA'da ise 3 ile 4 hafta 

arasındadır (Colelli ve ark.  1991; Chossa, 1997). 

Tablo 12. Kontrollü atmosferin incirler üzerindeki etkisi 

Çeşit Sıcaklık (°C) O2 (%) CO2 (%) Depolama 

ömrü 

Kaynaklar 

Mission 0…5 - 15…20 28 gün Colelli ve ark. 

(1991) 

Mavra 

Markopoulou 

-1 2 - 29 gün Tsantili ve ark. 

(2003) 

İncirlerin depolama ömrü, sıcaklık, gaz karışımı ve konsantrasyonu, oksijen gazının 

varlığı ya da yokluğu tarafından etkilenmektedir. Hasat sonrası ömrün, 0-5 santigrat 

sıcaklıkta ve % 15 ile 20 arasında CO2 barındıran atmosferde 2 ile 3 hafta arasında 

uzatılabileceği düşünülmektedir.  Bu durumda, normal havada tutulan incirlere kıyasla, 

yüksek CO2 konsantrasyonlu atmosferde tutulan incirlerde, etilen üretiminin daha düşük 

ve yumuşamanın daha yavaş olduğu gözlemlenmiştir (Colelli ve ark., 1991).  



 

Üzüm  (Vitisvinifera L.) 

Şarap üzümleri, görece düşük fizyolojik faaliyet oranına sahip klimakterik olmayan 

meyvelerdir.  Hasat sonrası ciddi oranda su kaybına tabidirler.  

Soğuk duyarlılığı 

Şarap üzümleri soğuğa dirençlidirler.  

Etilen üretimi ve duyarlılığı 

Etilen varlığında, üzümlerde ve saplarda Botrytis cinerea (gri küf) gelişmesi teşvik 

edilebilir. Şarap üzümlerinde etilen üretimi 0.1 μL kg-1 h-1'dan daha düşük bir orandadır. 

(Perkins-Veazie, 2002). 

Solunum hızları 

Tablo 13. Depolama sıcaklığına göre şarap üzümlerinin solunum yoğunluğu 

Sıcaklık CO2 üretimi 

(°C) (mg kg-1 h-1) 

2 6...14 

5 8...18 

20 33...68 

 

Perkins-Veazie (2002), şarap üzümlerinin solunum yoğunluğunun depolama 

sıcaklığıyla birlikte arttığını gözlemlemiştir.  

Özel etkenler 

Sodyum metabisülfit tampon ve jeneratörleri (12 ile 21 μL L-1 SO2 arasında) 

kullanılarak misket üzümlerinin raf ömrü 2 haftadan 8 haftaya uzatılmıştır (Smit ve ark.. 

1971; Ballinger ve Nesbitt, 1982; James ve ark. 1997). 



 

Sofra üzümleri 

Soğuk duyarlılığı 

Sofra üzümleri soğuğa dirençli olarak bilinmektedir.  

Etilen üretimi ve duyarlılığı 

Sofra üzümleri, 20°C'de 0.1 μL kg-1 h-1 oranından daha az etilen üretirler. Etilene karşı 

çok hassas değildirler.  

Solunum hızları 

Üzüm parçaları olan taneler ve sap için (Crisosto ve Smilanick, 2004): 

Tablo 14. Depolama sıcaklığına göre sofralık üzümlerin solunum yoğunluğu  

Sıcaklık CO2 üretimi 

(°C) (mg kg-1 h-1) 

0 2...4 

5 6...8 

10 10...16 

20 24...30 
 

Sap solunumu, tane solunumuna kıyasla yaklaşık 15 kat daha yüksektir.  

 

İdeal depolama koşulları  

İdeal olarak, depo odalarının -1 ile 0 ºC arasında bir sıcaklıkta ve % 0 ile %95 arasında 

bir bağıl nemde, 0.63 ile 1.25 kL min-1 metrik ton-1 arasında ortalama düzeyde bir hava 

akımı altında çalışması gerekir. Sürekli düşük sıcaklık, yüksek görece nem ve orta 

düzeyde hava akımı, meyve saplarının su kaybını azaltmak için önemlidir. Hasat sonrası 

dönemde, meyveler -0.5 ile 0 °C arasındaki bir sıcaklıkta depolanmalıdırlar (Crisosto ve 

Smilanick, 2004). 

İdeal Sıcaklık 

Olgun meyveler için -1 ile 0 santigrat derece arasındaki bir depolama sıcaklığı tavsiye edilir. 

Daha az olgun meyvelerde donmaya bağlı hasarlar oluşabilir. Donma noktası çözünebilir 

katı içeriğe göre değişmekle birlikte, tanelerin en yüksek donma sıcaklığı   -3.0°C'dir. Daha 

yeni sofralık üzüm çeşitleri sap donmasına bağlı hasarlara karşı daha duyarlıdır.  Depolama 

sırasında, yüzde 90 ile 95 arasında bir bağıl nem 



 
ve 0.63 ile 1.25 kL min-1 arasında bir hava ivmesi tavsiye edilmektedir. (Crisosto ve 

Smilanick, 2004). 

 

Kontrollü atmosfer (KA) etkenleri  

%2 ile 5 arasında O2 ile %1 ile 5 arasında CO2'nin bileşiminden oluşan KA, sofra 

üzümlerinin depolaması ya da nakliyesi sırasında şu an için tavsiye edilmemektedir çünkü 

çok küçük oranda faydalı bulunmaktadır. SO2 bozulma kontrolü için kullanılmaktadır. 

Havada %10 ile 15 arasındaki CO2, bitki çeşidine bağlı olarak, 2 ile 4 hafta arasındaki 

bir zaman diliminde gri küfün oluşumunu kontrol etmek için kullanılabilir (Crisosto ve 

Smilanick, 2004). 

Tablo 15. Kontrollü atmosferin sofralık üzümler üzerindeki etkisi  

Çeşit 
Sıcaklık  

(°C) 

O2 

(%) 

CO2 

(%) 

Depolama  

ömrü 
Kaynaklar 

Redglobe  

Erken hasat edilen 

Redglobe  

geç hasat edilen 

MuskatDerbentskii 

AgadaiandDol’chatyi 

Moldova 

0 6 10 4 hafta Crisosto ve ark. 

(2003) 

0 12 10 12 hafta Crisosto ve ark. 

(2003) 

0 5 5 5 ay Magomedov 

(1987) 

0 5 3 6...7  

ay 

Magomedov 

(1987) 

0 2...3 8...10 5 ay 
Magomedov 

(1987)  

 

Domates (Solanum lycopersicum L.) bir sıcak iklim ekinidir. Yuvarlak ve kırmızı etli 

domates, taze ürün pazarında hakimdir. Fakat kırmızı ve sarı etli yuvarlak, erik (Roma 

çeşidi), salkım, kiraz, üzüm ve mini-armut türleri de mevcuttur.  

Soğuk duyarlılığı 

Domates meyvesi donmaya karşı hassastır. Tavsiye edilen depolama sıcaklığı olgunluk 

aşamasına bağlı olarak değişir. Yeşil meyve, normalde 13 ile 21 °C arasında 

olgunlaşacaktır.  



Diğer taraftan, olgun domates 10°C'de donma hasarına bağlı semptomlar görünmeden 

depolanabilir. Buna rağmen tat ve aroma olumsuz etkilenmektedir (Maul ve ark. 2000). 

Etilen üretimi ve duyarlılığı 

 

Domates ortalama düzeyde etilen üretmektedir (20 °C'de, 1 ile 10 μL kg-1 h-1 arasında). 

Domatesler etilen maruziyetine karşı hassastır çünkü 0.5 μL L-1 gibi ufak bir miktar etilen 

olgunlaşma ve ilgili diğer metabolik süreçleri başlatmak için yeterlidir (Abeles ve ark. 

1992). 

Ticari olgunlaştırma için, yeşil domatesler 20 ile 21°C'de, %90 bağıl nem ve 50 μL L-1 

etilen ile tutulmalıdır. Bu sayede düzgün bir olgunlaşma sağlanacaktır. Kırılma safhasına 

ulaşıldığında, domates yeterli etilen üretiyor olacak ve daha fazla gazlamaya ihtiyaç 

duymayacaktır. En yüksek kalitedeki domatesler, etilene maruz kaldıktan 3 gün içinde 

kırılma safhasına ulaşan domateslerdir.  Bu meyveler olgun yeşil aşamadayken hasat 

edilmiştir ve kırılma safhasında ya da daha sonra hasat edilmiş domateslerle benzer bir 

kalitede olgunlaşacaktır (Maul ve ark.  1998). 

Solunum hızları 

Domatesler klimakterik meyvelerdir ve olgunlaşma sürecinde solunum ihtiyaçları 

görünür biçimde artar.  Kritik dönemin yoğunluğu ve süresi bitki çeşidine göre farklılık 

gösterir (Wills ve ark.  1998). Tablo 16'nın verilerine göre, solunum aynı zamanda 

sıcaklık ve atmosfer bileşimine bağlı olarak değişmektedir.  

Tablo 16. Depolama sıcaklığına göre domateslerin solunum yoğunluğu 

 

Sıcaklık (°C)  

Hava* %3 O2 + %97 N2 

CO2 üretimi  

(mg kg-1 h-1) 

10 13…16 6 

15 16…28 - 

20 28-41 12 

25 35-51 - 

 

*Kaynak: Scholz ve ark. (1963). 10°C'de depolama sadece kırmızı olgun domatesler için 

tavsiye edilmektedir (Robinson ve ark., 1975). 



 

İdeal depolama koşulları  

İdeal depolama sıcaklıkları domateslerin olgunluk aşamasına bağlıdır. Olgunlaşma için 

ideal koşullar 19 ile 21°C arasında bir sıcaklık ve %90 ile 95 arasında bağıl nemdir.  27°C 

üzerindeki sıcaklıklarda depolama kırmızı rengin parlaklığını azaltır. 13°C'nin altındaki 

sıcaklıklarda depolama ise, özellikle yeşil aşamada olan domateslerde, olgunlaşmayı 

geciktirir ve donma hasarının oluşmasına sebep olabilir. Kırmızı domatesler 7°C'de bir 

iki gün depolanabilir. Fakat 10°C'de depolanan domatesler, tat ve aroma açısından, 

13°C'de depolanan domateslere kıyasla daha düşük sınıfta yer almaktadır (Maul ve ark., 

2000). 

Kontrollü atmosfer (KA) etkenleri  

Ürün kalitesini artırmak için, domatesler KA koşullarında depolanabilir. CO2 ve O2 

kombinasyonunun tam oranları meyvenin olgunlaşma aşaması ve bitki çeşidine göre 

değişmekle birlikte, tatmin edici bir KA yüzde 3 O2 ile yüzde 2 CO2 civarındadır (Wills 

ve ark. 1998). KA altında depolama, likopen sentezi ile şeker ve klorofil bozulması gibi 

birkaç faktörle ölçülebilen kalite kaybını geciktirir (Goodenough ve Thomas 1980, 

Nakhasi ve ark. 1991). 

Yüzde 3 O2 ve yüzde 97 N2 oranlarında gerçekleşen depolamanın olgun yeşil domateslerin 

hasat sonrası ömrünü 13°C'de 6 hafta uzattığı ve bu olurken tat kaybının yaşanmadığı 

görülmüştür (Parsons ve ark. 1970). KA altında depolama, mekanik hasar sonucu 

oluşabilecek istenmeyen semptomların gelişimini azaltabilir (Kader 1986). Fakat, Moretti 

(1999), KA depolamasının, çarpma sonrası iç kaynaklı ezilmelerin (hücresel jel 

olgunlaşmasının yarıda kesilmesi) gelişmesini iyileştirmediğini bulmuştur.  

Saltveit (1997)'ye göre, kontrollü atmosferde depolanan farklı olgunluk safhalarındaki 

domatesler, farklı depolama ömrü faydalarına sahip olmuştur.   

Tablo 17. Kontrollü atmosferin domateslerin depolanması üzerindeki etkileri 

Olgunluk 

safhası 

Sıcaklık 

(°C) 

O2 

(%) 

CO2 

(%) 

Fayda 

Olgun yeşil 12 … 20 3 … 5 2 … 3 az 

Kırmızı 10 … 15 3 … 5 3 … 5 orta düzey 

Tablo 18, ürün çeşidi, olgunluk derecesi ve depolama parametrelerinden (sıcaklık, bağıl 

nem, gaz karışımı) etkilenen domateslerin depolama ömrü hakkında veriler içermektedir.  



 

  Olgunlaşmayı tetiklemek için gerekli olan etilen miktarı ya da olgunlaşma aşamasında 

domateslerin ürettiği etilen tabloda sunulmamıştır. 

Tablo 18. Domateslerin kontrollü atmosferde depolanması 

Çeşit/olgunluk 

aşaması 

Sıcaklık 

(°C) 

O2 

(%) 

CO2 

(%) 

Bağıl 

nem 

(%) 

Depolama 

süresi  
Kaynaklar 

Olgun yeşil meyve 12…20 0 3…5 - - Kader (1985) 

Olgun yeşil meyve 12…13 

2 

3 

5 

0 

5 

5 

93…95 
6…10 

weeks 
Adamicki (1989) 

Açık pembe 

safhaya geçiş 12 3…5 0…3 - - SeaLand (1991) 

Pembe safha - 5.5 6.5…9  50 days Francile (1992) 

Criterium 

pembe safhada    

olgun hasat 
13 5…6 9 - 60 days 

Batuand Thompson 

(1995) 

Angela ve Kadaat 

olgun yeşil safha 10 5 8 - 36 days 
Vidigal ve ark. 

(1979) 

Sonuç tespitleri 

Meyve ve sebzeleri kısa süreler için depolamak daha sağlıklıdır. Domatesler ise istisna 

olabilir. Çünkü domateslerin depolanması olgunlaşmayı başlatıp sonra da olgun sebzeyi 

üretebilir.  Bir başka istisna da ticarileştirme zamanına kadar fazla üretimin uzun süre 

tutulması gereken mahsuller ve sezon dışı piyasaya sürülen mahsullerdir.   

 

4.  GELECEĞİN HASAT SONRASI ARAŞTIRMA ÖNCELİKLERİ 
  

Hasat sonrası zincirinin ihtiyaçlarını baz alarak, araştırmacılar sektörün önceliklerini 

belirlemiştir:  

 Çevre dostu haşere kontrolü; 

 Uygun hasat zamanlarının objektif olarak belirlenmesi; 

 Depolanma süresini artırabilmek için hasat sonrası uygulamalar 
(ısı, UV ışınları, CO2, kimyasallar); 

 

 
 



 
 

 

 Soğutma sistemlerinin gözlemlenmesi; 

 Tropik meyveler, süs ürünleri, ekim malzemeleri, taze toplanmış ve hafif işlenmiş 

ürünler için ideal depolama koşulları;  

 Modifiye atmosfer paketlemesi (MAP), emme katmanları, giriş sensörleri ve 

mikro-porlar ile PP filmlerinin olasılıkları;  

 MAP ürünlerinde olası patojenik organizmaların engellenmesi; 

 Depolama koşullarının biyolojik sensörlerle uyumlu kontrolü; 

 Nakliye sırasında ve karantina uygulaması olarak depolama; 

 Nemli basınçlı hava ile önceden soğutma; 

 Sınıflandırma ve paketleme aşamalarındaki hasar görmelerini engellemek için 
minimum darbe ve sarsıntı normları;  

 Kalite ve olgunluğun nesnel ve tahribatsız ölçümü; 

 Nano-teknoloji kullanılarak doğa dostu paketleme; 

 Her ülkede tüketici ve tüccarların kalite tercihleri; 

 Hasat sonrası teknolojilerine yatırımın masrafı ve getirileri; 

 Yaşlanma, olgunlaşma, solunum, etilen etkisi, donma, mayalanma ve yüzeysel 

kararma üzerine ciddi araştırmalar; 

 Bahçe bitkisi ürünlerinin hasat sonrası fizyolojisi;  

 Hasat öncesi ve hasat sonrası faktörlerin, hasat sonrası kalite ve raf ömrü üzerindeki 
etkileri; 

 Bahçe bitkilerinin olgunlaşması ve depolanması sırasında etilen yönetimi; 

 Meyve renginin ve aromasının ayarlanması; 

 Meyvelerin kontrollü atmosfer (KA) altında depolanması; 

 Sıcaklık değişimlerini ve diğer parametreleri ölçmek üzere gıda paletlerinin 

içerisine ya da yüzeyine monte edilecek bir kablosuz sensör ağından oluşan 

''akıllı konteynerler''. Bunlar mobil iletişim (GSM) ya da uydular yer aldığı 

küresel sistem yoluyla harici iletişimi sağlayan telematik ünitelerdir (Jedermann 

ve ark. 2014).   



 

Taze ürünlerin depolanmasında yapılması gerekenler ve kaçınılması gerekenler 

sıralamıştır (Ahmad ve Siddiqui, 2016). 

 Yalnızca yüksek kalitede, hasarsız, bozulmamış ve uygun olgunlukta olan (fazla 

olgun ya da olgunlaşmamış olmayan) ürünler depolanmalıdır.  

 Depolamak istediğiniz ürünlerin ihtiyaçlarını bilin ve uygun sıcaklık, bağıl nem 

ve havalandırma için tavsiye edilenlere uyun.  Hiçbir zaman havucu elma ya da 

etilen gazı salgılayan başka bir meyve ile birlikte depolamayın. Çünkü, havuç 

etilene karşı çok duyarlıdır ve izo-kumarin adlı bir bileşiğin oluşumu nedeniyle 

tadı acılaşmaktadır.  

 Depolama sırasında tavsiye edilenden daha düşük sıcaklıklardan kaçının. Çünkü 

birçok ürün donma gibi düşük sıcaklığa bağlı hasarlara açıktır.  

 Depolama odalarını fazla doldurmayın ve kutuları sıkışık biçimde istiflemeyin. Bu 

durum kutuların arasındaki havanın hareketini engeller. Hava, engellenmediği 

sürece aynı yolu ya da en kolay yolu izler.  

 Kutular, kolay hava hareketi için özel olarak tasarlanmış delikli ahşap raflarda 

depolanmalıdır.  

 İki istif hattı arasında küçük bir ara bırakarak, depolama odasından yeterli 

havalandırmayı sağlayın. Kutular, çalışanların hareketi için olan geçişlere 

depolanmamalıdır.  

 Kapı önündeki alan temiz olmalı ve depolama odalarına kemirici hayvanların 

girmesi engellenmelidir.  

 Konteynerler ve kutular iyi havalandırılmalı ve istiflenmeye dayanacak 

sağlamlıkta olmalıdır.  Kutuları dayanabilecekleri ağırlıktan daha fazla şekilde 

istiflemeyin.  

 Farklı yerlere termometreler yerleştirerek depolama odasındaki sıcaklığı kontrol 

edin.  

 Depodaki böcek, haşere ve kemirgen nüfusunu kontrol edin.  

 Böcek, haşere, su kaybı, olgunlaşma ve solma kaynaklı hasarları belirlemek için 

düzenli zaman aralıklarında ürünlerinizi kontrol edin.  

 

 

 



 

 Patojenlerin yayılmasını engellemek için hasarlı ya da hastalıklı ürünleri 
uzaklaştırın. 

 Ürünü her zaman nazikçe yükleyin ya da boşaltın. Hiçbir zaman en iyi kalitede 

olmaya ürünleri depolamayın.  

 Hasarsız ürüne kıyasla, hasarlı ürün daha hızlı su kaybedecek ve depoda daha 

yüksek bozulma oranına sahip olacaktır. Hasarlı ürün uzaklaştırılmalıdır.  
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