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1. Giriş 

Nüfus artışına paralel olarak taze meyve ve sebzeye olan talep gittikçe artmaktadır. Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2016 verilerine göre dünya genelinde 57 milyon hektar 

arazide 1,07 milyar ton taze sebze üretilmiştir. Bu değer taze meyve üretimi için 65 milyon hektar 

arazide 865 milyon tondur. Taze meyve ve sebzelerin raf ömrü normal ortam koşullarında birkaç 

saat ila birkaç hafta ile sınırlıdır. Taze meyve ve sebzelerin hasat sonrası kayıpları gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler arasında farklılık arz etmektedir ve sırasıyla tahmini rakamlar % 5-35 ve 

% 20-50 olarak rapor edilmiştir (Kader, 2002). Hasat sonrası taze meyve ve sebzelerin kaybından 

sorumlu olan temel bozulma çeşitleri nem kaybı, morarma ve sonrasındaki çürümelerdir (Ray ve 

Ravi 2005). Meyvelerin ve sebzelerin yetiştiriciden tüketiciye ulaşıncaya kadar yolculukları 

sırasında bir dizi faktör (işleme, depolama ve dağıtım koşulları) bu bozulma reaksiyonları 

üzerinde rol oynamaktadır. Bozulmaya neden olan bu faktörler kontrol altına alınmazsa hasat 

sonrası büyük kayıplar oluşabilmektedir. Taze sebze ve meyvelerde hasat sonrası meydana gelen 

değişiklikler her ne kadar durdurulamazsa da depolama sırasında düşük sıcaklık, nem kontrolü, 

uygun paketleme ve nakliye gibi bazı önlemler ile en aza indirgenebilir. Bu nedenle ambalajlama, 

taze meyve ve sebzelerin hasat sonrası kaybını azaltmak için en önemli çözümlerden birisi olarak 

kabul edilmektedir. 

Ambalaj, ürünü dış etkenlerden koruyan, ürünleri bir arada tutan ve ürünün üretim aşamasından 

tüketiciye kadar kolay taşınması, depolanması ve dağıtımını sağlayan bir bandaj veya 

konteynerdir. Dünya genelinde üretilen toplam meyve ve sebzelerin ne kadarının ambalajlandığı 

net olarak bilinmemektedir. Ancak, meyve sebze ambalajlamanın raf ömrünü uzattığı, fiziksel 

yaralanma riskini azalttığı, kolay saklama ve taşıma sağladığı bilinen bir gerçektir. Genellikle 

taze meyve ve sebzeleri ambalajlama alışkanlığı ülkelerin kalkınma ve yaşam standartları ile 

ilişkilidir. Taze meyve ve sebzeler için ambalaj kullanımı gelişmiş ülkelerde yaygın olmasına 

rağmen, gelişmekte olan ülkelerde hala sınırlıdır.  

Taze meyve ve sebzelerin paketlenmesinde en uygun ambalajı seçmek önemlidir. Bu sektörde 

minimum fire ve maksimum ürün kalitesi ancak uygun paketleme sistemi ile mümkündür. 

Piyasada taze meyve ve sebzelerin ambalajlanmasında kullanılan, farklı torba ve paket 

malzemeleri ile çalışabilen geniş seçenekli paketleme sistemleri mevcuttur. Otomatik 
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ambalajlama sistemleri, meyve ve sebzelerin hızlı bir şekilde paketlenmesine olanak tanır. 

Ayrıca, bu cihazların birçoğuna yazıcı entegre etmek suretiyle paketlenmiş ürünün etiketlenmesi 

de sağlanabilmektedir. Yatay ambalajlama sistemleri, dikey ambalajlama sistemleri, termoform 

ambalaj sistemleri, tepsi ambalaj sızdırmazlık sistemleri ve film sarma ile ambalajlama sistemleri 

taze meyve ve sebze ambalajlama hizmeti veren önemli otomatik ambalajlama sistemleridir. 

Türkiye ve AB ülkeleri arasında taze meyve ve sebze ticaretinde pek farklılık bulunmamaktadır. 

Genel olarak taze meyve ve sebzeler sahada tüccarlar tarafından satın alınmakta ve toptancıya 

dağıtılmak üzere meyve sebze hallerine getirilmektedir. Genellikle hallerde üretici kooperatifleri, 

komisyoncular ve hipermarketlerin temsilcileri bir arada bulunmaktadır. Hallerde meyve sebzeler 

genellikle karton kutular, plastik ve ahşap kasalarda muhafaza edilmektedir. Meyve sebze halleri 

çiftçilerin veya tüccarların ürünlerini getirip pazarladıkları toplama noktaları olarak hizmet 

vermektedir. Meyve sebze halleri gelişmiş olan ülkelerde bulunsa bile bu merkezlerin 

ambalajlama hizmeti yoktur. Ancak, Türkiye'de ve AB ülkelerinde taze meyve ve sebzelerin 

ambalajlanması rolünü paketleme evleri üstlenmiş durumdadır. Paketleme-evleri, hasat sonrası 

meyve ve sebzelerin taşıma ve dağıtıma hazırlandığı fiziksel yapılardır. Her ne kadar paketleme-

evlerinin meyve sebzelerin temizlenmesi, tasniflenme, ambalajlanması, soğuk ortamda 

depolanması ve piyasaya sevk edilmesi gibi farklı işlevleri olsa da ana faaliyetleri 

ambalajlamadır. Dolayısıyla bir paketleme evi, meyve ve sebzelerin kalitesini ve miktarını 

kontrol edebilir, pazar talebini karşılayabilir ve taşıma ve dağıtım sırasında oluşabilecek kayıpları 

en aza indirebilir.  Sonuç olarak, bir ülkede iyi çalışan bir çiftlik-paketleme evi-pazar ağı taze 

meyve ve sebzelerin hasat sonrası kayıplarının azalmasında ciddi rol üstlenebilir. 

Özetleyecek olursak, ambalajlama aşaması hala taze meyve ve sebze sektöründe yaşanan hasat 

sonrası kayıpların önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle, taze meyve ve sebze sektöründe 

hasat sonrası kayıpların azaltılmasında ambalajlama üzerine aşağıdaki konuların dikkate alınması 

etkili olacaktır: 

1. Devlet desteği ile paketleme evlerinin sayısının artırılması ve verimli çalışmalarının 

sağlanması. 

2. Çevre dostu düşük maliyetli ambalaj malzemelerinin geliştirilmesi 

3. Tüketici alışkanlıklarının paketlenmiş ürünleri satın alma yönünde değişmesi 
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4. Ambalajlama ile hasat sonrası kayıpların azaltılması arasındaki ilişkinin tüketiciye açık bir 

şekilde anlatılması. 

5. Ambalajlamanın olumlu etkilerini gösteren eğitim materyallerinin sayısının artırılması ve 

taze meyve ve sebze sektörünün aktörleri ile paylaşılması 

6. Taze meyve ve sebzelerin ambalajlanması ile ilgili makalelerin erişilebilirliğinin 

arttırılması 

Bu eğitim materyali, taze meyve sebze sektöründe hasat sonrası kayıpları en aza indirgeme ve 

taze ürünün raf ömrünü ve kalitesini arttırmak için yenilikçi paketleme teknolojileri açısından 

ambalajlamanın rolüne genel bir bakış sunmaktadır. 
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2. Ambalajlamanın fonksiyonları 

2.1. Taşımacılık fonksiyonu 

Ambalajın ilk işlevi, hasattan sonra taze meyve ve sebzelerin güvenli bir şekilde saklanmasını 

sağlamaktır. Ambalajlama, taze meyve ve sebzelerin zarar görmeden taşınmasına ve nakliyesine 

olanak sağlar. Ambalajlamada kullanılacak konteyner, saklama ve dağıtım sırasında meyve ve 

sebzeleri çevrelemelidir. El veya makineli hasat operasyonuna bağlı olarak küçük torbalardan 

veya sepetlerden büyük ahşap veya plastik kaplara kadar birçok farklı tipte hasat konteyneri 

bulunmaktadır (Şekil 1). Hasat edilen ürünün tüketiciye ulaşması sürecinde ambalajlama; 

 Yığın konteynerler ile ürünün tarladan depoya kadar taşınmasını sağlar 

 Yığın konteynerleri kullanılarak ürünün depolama tesisi içerisinde taşınmasını sağlar. 

 Ürünün, dağıtım zinciri sırasında konteynerler kullanarak taşınmasını sağlar. 

Taze meyve ve sebzelerde hasat sonrası kayıpların %20‟si depolama ve taşıma sırasında meydana 

gelmektedir. Bu nedenle, taze ürünlerin taşınması ve nakliyesi için uygun olarak tasarlanmış 

konteynerler çok önemlidir. Taşıma ve nakliye sırasında meydana gelen hasar ve kayıpları en aza 

indirgemek için plastik kasalar gibi dayanaklı kasaların kullanımı, iyi bir çözüm olarak 

düşünülebilir. Ayrıca; ambalajlar kolayca taşınmayı ve istiflenmeyi sağlayacak şekilde ve aynı 

zamanda yer tasarrufu sağlayacak biçimde tasarlanmalıdır. 

 

 
Şekil 1. Taşıma üniteleri olarak kullanılan bazı ticari konteyner çeşitleri 
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2.2. Koruma fonksiyonu 

Ambalajın en önemli görevi, ürünü istenmeyen mekanik etkilerden, fiziksel değişikliklerden ve 

patolojik bozulmalardan korumaktır. Ambalaj, ürünü titreşim, sıkışma, darbe ve delinme gibi 

mekaniksel etkilerden korumalıdır. Meyve ve sebzelerde mekanik hasarlara bağlı yaşanan 

kayıplarının nedenleri aşağıda verilmiştir (Ramaswamy, 2014).  

Sarsılma hasarı: Taşıma ve dağıtım sırasında meydana gelen en yaygın mekanik hasarlardan 

biridir. Bu hasar ürünün konteyner içinde taşınmasından dolayı meydana gelir. Bu hasara neden 

olan sebepler: 

 Kötü yol 

 Dayanıksız kasalar 

 Şok emme yeteneği zayıf ve küçük tekerlekli araçlar. 

Sıkışma hasarı: Bu hasarın başlıca meydana gelme sebebi; 

 Kasaların fazla sayıda üst üste istiflenmesi 

 Fazla doldurulmuş kasalar veya kutular; 

 Kötü ambalajlama. 

Darbe hasarı: Bu hasar; 

 Ürün üzerine ağır cisimlerin düşmesinden, 

 Dolu konteynerlerin düşmesinden, 

 Dolum ve boşaltım sırasında ürünün olması gerekenden daha fazla yükseklikten 

düşmesinden, 

 Ürünün sert zemine düşmesinden kaynaklanmaktadır. 

Delinme hasarı: Bu tip hasar; 

 Meyvenin keskin ve sert saplarından, 

 Çalışanın tırnaklarından veya ellerinden, 

 Kasaların keskin köşelerinden veya kıymıklarından kaynaklanmaktadır. 

Farklı tipteki mekanik hasarlara karşı taze ürünün dayanıklılığı ürünün türüne bağlıdır. Örneğin; 

üzüm, kayısı, şeftali, muz, kabak ve erik sıkışma hasarına karşı çok hassas iken domates, ham 
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muz, elma, çilek, kavun ve şeftali sarsılma hasarlarına oldukça duyarlıdır. Diğer bir yandan; 

üzüm, erik ve armut sıkışma hasarına karşı oldukça dayanıklıdır. 

Ambalajlama, nem ve gazlara karşı bariyer oluşturarak ağırlık ve nem kaybının azalmasını 

sağlamaktadır. Uygun bir ambalajlama materyali terleme kayıplarını azaltmakta ve aynı zamanda 

bozulma hızını da yavaşlatmaktadır ve böylece raf ömrünün uzamasını sağlamaktadır. 

Ambalajlama, ürün için güvenilir bir ortam sağlamanın yanı sıra kontaminasyondan da ürünü 

korumaktadır.  

Kısacası, taze ürünlerin ambalajlanması için kullanılacak ambalaj malzemesi, ürünü korumak 

için: 

 Mekanik hasarlara (deformasyon),  

 Nem kaybına (solma), 

 Kontaminasyonlara (mikrobiyal bozulma, kimyasallar, böcekler vb.) karşı yeterince 

dayanıklı olmalıdır. 

2.3. Bilgi verme fonksiyonu 

Ambalajlamanın diğer bir görevi de ürünü tanıtmak ve ürün hakkında tüketiciyi bilgilendirmektir. 

Genellikle, ürünün adı, değeri, net ağırlığı, üretici firmanın adı, nakliyeci ve ülkenin adı gibi 

bilgiler, ambalajın üzerine yazılmaktadır. Ambalajın görünümü aynı zamanda ürünlerin 

satılmasında tüketiciyi etkilemek için oldukça önemli bir araç haline gelmiştir. 

3. Gıda kayıplarının azaltılmasında ambalajlama 

3.1.Taze meyve ve sebzelerin metabolik proses temel bilgisi 

Taze meyve ve sebzeler canlı ürünlerdir. Bu ürünler yaşamak için oksijene ihtiyaç duymaktadır 

çünkü hasattan sonra bile metabolizmaları aktif haldedir. Taze meyve sebzeler için hasat sonrası 

devam eden en önemli iki süreç solunum ve terlemedir. Solunum veya nefes alma durumunda, 

bitkiler oksijeni alıp karbondioksit, su ve ısıyı açığa çıkarmaktadır (Şekil 2). Tıpkı büyüme 

sürecinde olduğu gibi hasat sonrasında da meydana gelen terleme esnasında ise bitkiler sadece 

oksijeni emer. Sonuç olarak; olgunlaşma, fermentasyon, renk değişikliği ve son olarak hücresel 

yapının yıkılması, aynı zamanda küf oluşumu ve diğer istenmeyen mikroorganizmalardan 
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kaynaklı bozulmalar meydana gelmektedir. Birçok meyve ve sebze çeşidi hızlı solunurlar ve bu 

yüzden daha hızlı bozulabilirler. Daha yavaş solunum yapan meyve sebze çeşitleri ise daha uzun 

süre saklanabilirler. Farklı meyve ve sebzelerin solunum sıklığı farklı olmakla birlikte mevsime, 

ortam sıcaklığına, bölgeye veya hasat zamanına bağlı olarakta değişiklik gösterebilir.  

 

Şekil 2. Taze ürünün olgunlaşma prosesi 

3.2.Gıda kaybını azaltmada ambalajlamanın rolü 

Proses zincirinde yer alan tüm aktörler- tüketiciler de dahil- çevreyi koruma, kaynakları idareli 

olarak kullanma ve şu anda dünya çapında 1.3 milyar ton civarında seyreden gıda atıklarından 

sorumludurlar. Meyve ve sebzeler için,  bu kayıp miktarı yetiştirilen ürünün % 50‟i kadardır 

(Gustavsson ve ark., 2011). Diğer bir deyişle, tüm ekilen ürünlerin neredeyse yarısı tüketim 

aşamasına ulaşmadan önce kaybolmaktadır. Ayrıca, bu oran gelişmekte olan ve az gelişmiş 

ülkelerde daha da yüksektir. Bu hasat sonrası kayıpların azaltılması, gelecekte dünya nüfusunun 

sürdürülebilir bir şekilde beslenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu bakış açısıyla 

değerlendirildiğinde, taze meyve ve sebze kayıplarının önlenmesi ya da en aza indirilmesi 

gittikçe önemli bir hale gelmektedir. Bu yüzden, ambalajlama sistemleri gibi hasat sonrası meyve 

ve sebzeler için geliştirilecek yeni teknolojiler, hasat sonrası kayıpları minimize etmek ve taze 

ürünlerin kalitesini arttırmak için önem arz etmektedir ve böylece daha fazla taze ürün tüketilir 

hale gelecektir. 

Gıda tedarik zincirinde oluşan kayıpların nerede meydana geldiğinin bilinmesi ve potansiyel 

nedenlerinin belirlenmesi hasat sonrası kayıpların azaltılabilmesinde en doğru yaklaşımları 

geliştirmek için önemlidir. Taze meyve ve sebzelerin gıda tedarik zincirindeki kayıpları, hasat 

O2 

CO2 

H2O 

Isı 
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esnasında, hasat sonrası taşıma ve depolama sırasında, işleme aşamalarında, dağıtım esnasında ve 

tüketim sırasında meydana gelmektedir (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Her bir aşamada açığa çıkan atığı gösteren taze meyve ve sebzelerin akış diyagramı 
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Gıda tedarik zincirinde ambalajlama, gıda atıklarının azaltılmasında oldukça önemli bir aşamadır 

ve hasat sonrasında taze ürünlerin korunmasında ve ömrünün uzatılmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Taze meyve ve sebzelerin ambalajlanmasında kullanılan iyi tasarlanmış akıllı 

ambalajlar ürünü daha uzun süre taze tutarak kayıpların azalmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, 

kayıpları azaltmak için uygun ambalajlama sistemleri tasarlanmalıdır. Hasat sonrası meyve ve 

sebzelerde atıkların en aza indirilmesi için muhtemel ambalaj çözümleri Tablo 1'de sunulmuştur. 

Bu tablo, gıda tedarik zinciri boyunca meydana gelen kayıplara neden olan bazı problemleri ve 

potansiyel ambalajlama çözümlerini göstermektedir. 

Tablo 1. Hasat sonrası oluşan atıkların minimize edilmesi için ambalajlama çözümleri 

Taze meyve ve sebzelerin kaybına 

neden olan olası sorunlar 

Potansiyel ambalaj çözümleri 

Fazla yük nedeniyle oluşan sıkışmaya 

dayalı ezilmeler 

 Sığ ve düzgün yüzeyli konteynerlerin kullanılması 

 Konteynerdeki ürünün ağırlığında azaltma 

Taşıma sırasında oluşan titreşim hasarı   Nakliyeye uygun nakliye ambalajı kullanmak 

 Sarsılmayı önleyecek kısıtlayıcıların kullanımı, 

bireysel ambalajlama ve yastıklama 

Darbe hasarı  Her bir ürünün yastıklama ile kaplandığı sert 

konteynerlerin kullanılması 

Delinme hasarı  Dayanıklı ve uygun aralıklara sahip 

konteynerlerin kullanılması 

 Pürüzsüz taşıma ekipmanlarının kullanılması 

Su kaybı veya solma  MAP ve aktif ambalajlama gibi gelişmiş 

ambalajlama tekniklerinin kullanılması 

Mikrobiyal üreme  MAP ve ışınlama işlemlerinin birlikte 

uygulanması 

Yetersiz havalandırma  Solunuma izin veren ambalajlama malzemelerinin 

kullanılması 

Tüketici davranışı (aşırı satın alma)  Marketlerde ürünlerin daha küçük ambalajlarda 

tüketiciye sunulması 
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3.3.Meyve ve sebzeler için ambalajlama gereksinimleri 

Taze meyve ve sebzeler, ortam sıcaklığında birkaç saatten birkaç haftaya kadar değişen raf 

ömrüne sahiptir. Taze meyve ve sebzeler canlı organizmalardır ve hasattan sonra bile fizyolojik 

ve biyokimyasal aktivitelerini sürdürmektedir. Taze ürünlerin birçoğu % 80-90 oranında nem ve 

hatta bazen daha fazlasını içerebilir ve  % 98 seviyelerinde bir bağıl nemde dengede olabilirler.  

Dolayısıyla normal atmosfer koşulları altında hızla kururlar. Bu durum, hücrelerin 

büzülmesinden dolayı solma ve çatlamalara neden olmaktadır. Dolayısıyla meyve ve sebzelerin 

mevcut hasat sonrası kaybı, geliştirilmiş ambalajların kullanılmasıyla önemli ölçüde azaltılabilir 

(Şekil 4). 

 
Şekil 4. Gıda atığı ve ambalajlama arasındaki ilişki 

 

Farklı taze ürünler, fiziksel, anatomik ve fizyolojik doğasına (temel olarak terleme, solunum ve 

etilen üretim hızı) ve mikrobiyal bozunma duyarlılığına bağlı olarak farklı tipte ambalajlama 

malzemelerine ihtiyaç duymaktadır. Sıcaklık, ortamın bağıl nemi ve havalandırma da taze ürünün 

hasat sonrası ömrünün belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.  

Bu nedenle taze ürünler için ambalajlama gereksinimleri şu şekilde özetlenebilir: 

 Mikrobiyal kontaminasyon ve bozulmalara karşı koruma 

 Zedelenme ve fiziksel zararlara karşı koruma 

 Nem / ağırlık kaybına karşı koruma 

 Solunum ve gaz alışverişi için havalandırmayı sağlama 
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 Solunum hızını yavaşlatmak, olgunlaşmayı uzatmak ve depolanma süresini uzatma 

 Ambalajdaki etilen konsantrasyonunu kontrol etme 

3.4. İyi bir ambalajın özellikleri 

Özellikle, ürünü koruyan, tüketiciye daha kolay kullanım ve bilgi sağlayan bir ambalaj, iyi bir 

ambalaj olarak kabul edilebilir. Yaş meyve ve sebzeler gibi çabuk bozulan ürünlerin 

ambalajlanması durumunda, ambalajın tüm özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, meyve ve 

sebzeler için iyi bir ambalaj aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 

 Boşken daha az yer kaplamalıdır. Böylelikle boş kutuların uygun maliyetle taşınması 

sağlanacak ve kullanımda değilken depolanmaları kolay olacaktır. Örneğin; katlanabilir 

plastik kasalar ve oluklu elyaf karton kutular. 

 El veya basit bir makine ile montajı, doldurulması ve kapatılması kolay olmalıdır. Yarı 

kalifiye işgücü ile de rahatça doldurulup kapatılabilir olmalıdır. 

 Taşıma, depolama ve pazarlama sırasında ürünlere yeterli havalandırma ve genel anlamda 

koruma sağlamalıdır. 

 Kapasitesi ve büyüklüğü pazar taleplerine göre tasarlanmalıdır. 

 Herhangi bir sarsılma hasarını önlemek için taşıma sistemlerine uygun olan doğru 

boyutlara ve tasarıma sahip olmalıdır. 

 Malın piyasa değeri ve ambalaj malzemesinin maliyetine bağlı olarak uygun maliyetli 

olmalıdır. 

 Çevre dostu, tekrar kullanılabilir ve biyolojik olarak inaktif olmalıdır. 

 Tüm dağıtım zinciri boyunca ürünleri, fiziksel yaralanmalara (darbe, aşınma ve sarsılma) 

karşı korumak için dayanıklı olmalıdır. 

 Ön soğutma, fümigasyon vb. gibi özel işlemlerden zarar görmemelidir. 

 Neme karşı dayanıklı ve kokusuz olmalıdır. 

 Tüketicinin dikkatini çekebilecek bir şekle, büyüklüğe ve renge sahip olmalıdır. Yeterli 

basılabilir alana sahip olmalı ve kolayca baskı yapılabilir olmalıdır. 

 Ağırlık, çeşitlilik, birim sayısı, seleksiyon veya kalite derecesi, menşe bölgesi, üreticinin 

adı ve ülkesi gibi tüketicilerin istediği ya da kanunun gerektirdiği bilgileri sağlamalıdır. 
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3.5. Düşük kaliteli ambalajlama malzemeleri  

Meyvelerin ve sebzelerin hasat sonrası dönemde kayıp vermesinin en önemli nedenlerinden 

biride uygun olmayan ambalajlama ve uygun olmayan ambalaj malzemelerinin kullanılmasıdır. 

Düşük kaliteli ambalaj malzemeleri, taze ürünü zararlardan yeterince koruyamaz ve hatta 

ürünlerin bozulmasını hızlandırabilir. Ne yazık ki, düşük kaliteli ambalaj malzemeleri, düşük 

maliyetlerinden dolayı dünyanın birçok yerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle düşük 

kaliteli ambalajların ya da konteynerlerin kullanımı, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

daha yaygındır. Sahraaltı Afrika ve Güney Asya'daki bazı ülkelerde yapılan bir araştırmaya göre, 

bahçe ürünlerinin % 46'sı bez bohçalar veya büyük çuvallarla paketlendiği, bunların % 31'i açık 

sepetlere konulduğu ve % 8'ine ise hiçbir ambalajlama yapılmadığı raporlanmıştır. Bazı hassas 

meyve ve sebzeler bile ürüne oldukça zarar veren poli-çuvallarda paketlenir (Kitinoja ve 

AlHassan, 2010). Düşük kaliteli konteynerlerin özellikleri aşağıda verilmiştir: 

 Çok geniş ve derindirler, 

 Sert veya keskin zemine sahiptirler, 

 Dayanıksızdırlar, 

 Havalandırma sistemine sahip değillerdir. 

Ahşap kasalar, karton kutular, karton sandıklar, plastik kovalar, poli-çuvallar, jüt çuvallar, 

polietilen torbalar ve naylon torbalar düşük kaliteli ambalaj malzemeleri için örneklerdir (Şekil 

5). Bu malzemeler, ürünü korumak için yeterince dayanıklı değillerdir ve çoğu, ambalaj 

içerisinde havalandırmaya izin vermezler. Bu nedenle, hasat sonrası kayıpları en aza indirmek 

için taze meyve ve sebzelerin taşınması ve kullanımı için uygun paketlerin markete arz edilmesi 

önemlidir. 

 
Şekil 5. Düşük kaliteli ambalajlara örnekler 
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4. Paketleme evleri 

Paketleme evleri, dağıtım ve pazarlamadan önce taze ürünleri işleyen ve paketleyen bir fiziksel 

yapıdır. Bir paketleme evi, sınırlı ekipman ve minimum operasyonlara sahip basit bir şirket ya da 

iyi donanımlı ve özel işlemlere sahip modern ve büyük bir kompleks olabilir. Paketleme evinde 

gerçekleştirilen operasyonlar ürün tipine ve pazar taleplerine bağlıdır. Genel olarak, ambalajlama 

operasyonları; temizleme, kırpma, ayırma, elle sınıflandırma, boyutlandırma ve ambalajlama 

işlemlerini kapsamaktadır. İyi tasarlanmış bir paketleme evi aşağıda belirtilen avantajları sağlar: 

 üretim ve paketlemeciler için uygun çalışma yeri 

 ambalaj malzemeleri ve ekipmanları için depolama alanı 

 kalite güvence faaliyetleri ve ürüne değer katmak 

 “çiftlik-paketleme evi-pazar organizasyon” koordinasyonu ve yönetimi için bir merkez. 

Bir paketleme evi tasarlarken yerleşim, işlemler, ekipman ve ürün çeşidi göz önünde 

bulundurulmalıdır. Taze meyve ve sebzeler için bir paketleme evinin genel yerleşim planı Şekil 

6'da gösterilmektedir. Bir paketleme evinde gerekli birimler: 

 Tarladan gelen ürünlerin alındığı alan 

 Ön soğutma alanı ve soğuk hava deposu 

 Ürünün işlendiği (temizlik, sınıflandırma) ve paketlendiği alan 

 Hazırlanan ürünler için saklama alanı 

 Yükleme ve taşıma alanı 

 
Şekil 6. Taze meyve ve sebzeler için bir paketleme evi yerleşim planı (kaynak: Ava, 2014) 
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Uygun paketleme evlerinin bulunmaması; meyve ve sebzelerin ön işlem görmeden ve 

ambalajlama yapılmadan pazarlanmasına neden olurlar. Bu durum, hasat sonrası kayıpların 

önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle, modern paketleme evlerinin sayısının arttırılması, hasat 

sonrası kayıpları en aza indirmek için kritik öneme sahiptir. 

5. Ambalaj çeşitleri 

Ambalajın temel işlevi göz önüne alındığında ambalajlar çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. 

Ambalajın iki çeşidi bulunmaktadır; bunlar, tüketici ambalajı (perakende ambalajı) ve taşıma 

ambalajı (yığın ambalajı).  

5.1. Tüketici ambalajı (Perakende ambalajı) 

Tüketici ambalajı, ürünlerin son tüketiciye satılırken bulunduğu konteynerleri ve ambalajları 

ifade etmektedir. Tüketici ambalajında, tüketicinin kolay bir şekilde taşımasını sağlamak için 

genellikle küçük boyuttaki ambalajlar tercih edilmektedir. Tüketici amaçlı konteynerlerin ağırlığı 

birkaç yüz gramdan birkaç yüz kiloya kadar değişmektedir. Farklı boyutlarda çeşitli konteynerler 

mevcuttur (Ramaswamy, 2014). Genel olarak, tüketici ambalaj çeşitleri: 

 Poşetler 

 Tepsiler  

 Katlanmış mukavva kartonlar 

 Küçük dikdörtgen veya yuvarlak sepetler (Şekil 7) 

 
Şekil 7. Taze meyve ve sebzeler için tüketici ambalaj örnekleri 
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5.2. Taşıma ambalajı (Yığın ambalajı)  

Taşıma ambalajı, ürünün taşınmasını kolaylaştırmak için kullanılan bir ambalaj çeşididir. Tek 

kullanımlık ahşap ve karton kutular ve tekrar kullanılabilir plastik kasalar nakliye sırasında taze 

meyve sebzelerin ambalajında en çok kullanılan ambalajlardır. Nakliye konteynerleri genellikle 

daha fazla ürünün taşınmasına yöneliktir; örneğin, elle taşımada 10 ila 20 kg ve yığın taşımada 

forkliftler kullanılarak 250 kg'a kadar ürünün taşınmasına olanak sağlar (Ramaswamy, 2014). 

6. Ambalajlama malzemelerinin çeşitleri 

Taze meyve ve sebzeleri paketlemek için piyasada farklı ambalaj malzemeleri bulunmaktadır. 

Ambalaj malzemesinin seçimi, malzemenin biyobozunabilirlik, geri dönüştürülebilirlik ve satış 

çekiciliği gibi özelliklerine ve taze ürünün doğası ve raf ömrü gibi etkenlerine bağlıdır. Bu 

bölümde ambalaj malzemelerinin her biri kısaca gözden geçirilmiştir. 

6.1. Çuval 

Liflerden yapılan çuvallar genellikle ürünü tarladan getirmek için kullanılır. Patates, soğan gibi 

sert mahsullerin taşınmasında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan çuval 

türleri elyaflar, jüt, pamuk ve plastiktir (örneğin; polipropilen). Ucuzdurlar, tekrar 

kullanılabilirler ve iyi havalandırma sağlarlar ve aynı zamanda çok fazlada yer kaplamazlar. 

Ancak, mekanik kazalara karşı yeterli koruma sağlayamazlar.  

6.2. Ahşap kasalar ve kutular 

Ahşap kasalar ve kutular genellikle kavak ağacından yapılmaktadır. Ahşap bir sandık, çivilenmiş 

veya gerilmiş tahtalardan yapılmış sert köşeleri olan yapıdır. Ahşap konteynerler geleneksel 

olarak meyve ve sebzelerin pazara toplu olarak taşınmasında kullanılmaktadır. Bunun yanısıra, 

birçok sebze için telle bağlanmış ahşap kasalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Ahşap kasalar 

geçmişte yaygın olarak kullanılmışlardır ve genellikle ağır malzemelerdir. Günümüzde ise elma 

ve üzüm gibi bazı ürünler için hala kullanılsada daha düşük nakliye maliyetleri ve daha hafif 

olmaları nedeniyle, polipropilen, polistiren ve polietilen konteynerler, ahşap konteynerlerin yerini 

almıştır. Ahşap konteyner için örnek Şekil 8‟de gösterilmiştir. 
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Ahşap kasaların başlıca avantajları: 

 Suya ve farklı hava koşullarına nispeten dayanıklı olması, 

 Güçlü ve iyi mekanik koruma ve istifleme özellikleri sunması, 

 Yerel olarak üretim ve tamirinin mümkün olması, 

 Karpuz gibi daha büyük meyveler için daha elverişli olması,  

 Tekrar kullanılabilir olması, 

 İyi havalandırma ve hızlı ön soğutma sağlaması 

Ancak, ahşap kasalar aşağıda belirtildiği üzere birçok dezavantaja da sahiptir: 

 Yapımında kullanılan işlenmemiş tahta, mikrobiyal kontaminasyona (örneğin, mantar ve 

bakteri) açıktır. 

 Nem ve gaz geçişine açıktır. 

 Yumuşak meyveler gibi hassas ürünler için çok serttir ve bu nedenle yumuşak 

malzemeden iç kaplama ihtiyacı vardır. 

 Ahşap sandıkların üretimi, doğal orman kaynaklarının tüketilmesine neden olmaktadır. 

 Boya veya diğer kimyasallarla işlenen ahşap kasalar üründe bozulmaya neden olabilir. 

 

Şekil 8. Ahşap Konteyner Örneği 

6.3. Palet kasalar 

Paketlenecek ürüne bağlı olarak farklı boyutlarda palet kasa seçenekleri mevcuttur. Ancak, palet 

kasalar genellikle Avrupa palet kasa standardına göre üretilmektedir. Bir palet kasanın standart 

boyutu 1 × 1.2 m ve yaklaşık 0.5 m yüksekliğindedir. Bir palet kasanın kapasitesi yaklaşık 500 

kg'dır. Palet kasalar genellikle ahşap veya plastikten üretilmektedir. Hasat edilen ürünlerin tarlada 

yüklenmesinde ve daha sonra bir depo veya paketleme evine taşınmasında kullanılmaktadır.  
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Palet kasa sisteminin avantajları: 

 Daha az işçilik gereksinimi ve böylece yükleme, doldurma ve boşaltma (örneğin, 

narenciye hasadı) maliyetinde azalma sağlar, 

 Daha küçük kasalara göre mevcut depolama alanının daha verimli kullanımını sağlar, 

 Mekanik hasatı hızlandırır. 

Palet kasa sisteminin dezavantajları: 

 Palet kasaların çoğunun boş hacmi, yüklü halindeki hacmi ile aynıdır. 

 Palet kasaları boşaltmak için forklift, treyler ve taşıma sistemlerinde daha yüksek yatırım 

maliyeti gerekmektedir. 

 Daha büyük hacimler nedeniyle, doldurma ve boşaltma sırasında ürün daha kolay zarar 

görmektedir ve taşıma sırasında üst katmanlar daha küçük kutularda paketlenenlere 

kıyasla daha kolay hareket etmektedir. 

6.4.Karton Kutular 

Bu tip kutuları yapmak için lamine veya daha yaygın olarak oluklu lif levhalar kullanılmaktadır. 

Üretim maliyeti ve kolaylığı nedeniyle ambalajlarda oldukça tercih edilmektedir. Fakat bu tür 

ambalaj malzemeleri; sertlik, patlama koruması ve yeterli su bariyeri sağlamamaları gibi 

özellikleri nedeniyle birçok işleme tabii tutulmalıdırlar. Karton kutularda iyi bir havalandırma 

sağlamak için toplam kutu yüzeyinin en az yüzde 5'i delikli yüzey olmalıdır. İki tip karton kutu 

vardır. 

Sert karton kutular: Sert bir karton kutusunun kalınlığı 0.85 ila 3 mm arasında değişmektedir. 

Genellikle taze ürünlerin taşınması için kullanılmazlar. 

Oluklu karton kutular: Oluklu karton bir kutunun kalınlığı 1.2 ila 8 mm arasında olmaktadır. 

Sert karton kutulardan daha dayanıklı olduklarından dolayı genellikle taze ürünler için 

kullanılmaktadır. 

Karton kutuların avantajları aşağıda verilmiştir: 

 Hafiftir ve bu yüzden kullanım açısından kolaylık sağlamaktadır. 

 Yumuşak yüzeyleri nedeniyle yastıklama etkisine sahiptirler. 
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 Maliyeti düşüktür. 

 Katlanabilme özelliği sayesinde kolayca kurulabilir ve boş formu depolama için 

katlanabilir. 

 Standart paletlere yerleşmesi için belli boyuttaki kutular tercih edilse de istenilen herhangi 

bir boyutta tasarlanabilirler. 

 Yüzeyde delikler açıldığında iyi havalandırma sağlarlar. 

Karton kutuların başlıca dezavantajları aşağıda verilmiştir: 

 Yüksek rutubet karton kutuların dayanıklılığını zayıflatmaktadır. Bu sorunu önlemek için, 

mumlanarak su geçirmez hale getirilir. 

 Dikkatsiz kullanıldığında kolayca deforme olabilirler. Ahşap veya plastik kasalara kıyasla 

mekanik darbelere karşı nispeten daha az dayanıklıdırlar. 

 Kutu üzerindeki yük fazla ise kutu içindeki ürün zarar görebilir. Bu nedenle, hassas 

ürünlerin ambalajlanmasında uygun olmayabilirler. 

 Kutu üzerindeki büyük delikler, havalandırma için gerekli olsa bile kutunun 

dayanıklılığını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 

 Tekrar kullanılamazlar. 

6.5. Plastik Konteynerler 

Ahşap ve çuval gibi geleneksel ambalaj malzemelerinin kullanımı giderek plastik konteynerle 

değiştirilmektedir. Plastik konteynerlar enjeksiyon kalıplama ile genellikle yüksek yoğunluklu 

polietilen veya polipropilenden yapılırlar. Plastik konteynerler, daha güçlü ve dayanıklı oldukları 

için ahşap kasalardan veya karton kutulardan daha pahalıdır. Plastik konteyner örneği Şekil 9'da 

gösterilmiştir.  

Ambalaj malzemesi olarak plastiklerin avantajları aşağıda açıklanmıştır: 

 Plastik kasalar, sert ve dayanaklı oldukları için defalarca kullanılabilmektedir. Bu yüzden, 

her bir taşımanın maliyeti düşük olmaktadır. 

 Perakendeci, üretici ve tüketici için elverişli ve kullanımı kolaydır. 

 Farklı tüketici isteklerini karşılamak için farklı boyutları ve şekilleri mevcuttur. 

 Dezenfeksiyonu ve temizliği kolaydır. 
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 Sağlamdırlar ve gazlara ve neme karşı iyi bariyer özelliklerine sahiptirler. 

 Yüksek hızlı dolum için uygundur. 

Plastik kasaların dezavantajları aşağıda belirtilmiştir: 

 Malzemenin sert yüzeyleri ürüne zarar verebileceğinden astarların kullanılması 

gerekebilir. 

 Maliyeti yüksektir. 

 Genellikle ithal edilmeleri gerekmektedir. 

 

 
Şekil 9. Plastik kap Örneği 

6.6. Esnek plastik filmler 

Plastikler, çeşitli pazar taleplerini karşılamak için esnek film olarak da üretilebilmektedir. Esnek 

plastik film, esnek ince bir filmden oluşan bir ambalaj şeklidir. Plastik filmler, mekanik, ısıl 

yapışma ve farklı bariyer özelliklere sahip farklı polimerler ile yapılabilmektedir. Ayrıca, başka 

bir polimerle kaplamak suretiyle daha üstün özelliklere sahip olan lamine filmler de 

üretilebilmektedir. Taze ürünlerin ambalajlanması için yaygın olarak kullanılan plastik filmler, 

polivinil klorür, polietilen, polipropilen ve selüloz ve polyesterdir (Şekil 10). 

 

Şekil 10. Plastik film örneği 
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6.7. Shrink film ambalajlama 

Meyve ve sebzelerin en yeni ambalajlama yöntemlerinden biri, ısıyla büzüşen filmlerin 

kullanılmasıdır. Shrink film ambalaj, moleküler oryantasyon yöntemi kullanılarak üretilen 

polimer plastik filmlerdir. Ambalajlama makinesi tarafından ısıtıldıklarında büzüşen koruyucu 

filmlerdir. Shrink film ambalaj kullanımı nem kaybını kontrol etme kabiliyetine sahiptir. Düşük 

yoğunluklu polietilen en yaygın olarak kullanılan shrink filmlerdir (Şekil 11). 

 

Şekil 11. Shrink film ambalajlama örneği 

7. Taze meyve sebzeler için ambalajlama sistemleri 

Günümüzde, gıda ambalajlama makineleri endüstrisinin gelişimi ile taze meyve ve sebze 

ambalajlamada kullanılabilen ambalajlama makinesi çeşitliliğinde de artış olmuştur. Otomatik 

akış ambalajlama (yatay akış veya dikey akış), termoform ambalaj ile paketleme, tepsi 

sızdırmazlık ambalajlama sistemi ve film sarma ile ambalajlama sistemleri taze meyve ve 

sebzeler için en yaygın kullanılan otomatik ambalajlama sistemleri arasındadır. 

7.1. Otomatik akış ambalajlama sistemleri 

Tam otomatik akış amalajlama sistemleri farklı ambalaj malzemeleriyle (film) çalışabilen, farklı 

hızlarda ve kapasitelerde yatay veya dikey akış seçeneklerine sahip ambalajlama sistemleridir. 

Yatay ambalajlamada (Şekil 12), ambalajlanacak meyve veya sebze, besleme konveyörüne yatay 

olarak yüklenir. Besleme için elle veya otomatik yükleme sistemleri kullanılabilir. Ürün daha 

sonra şekillendirme alanına doğru taşınır. Aynı zamanda film, film rulosundan şekillendirme 

alanına çekilir. Bu alanda ürün çevresinde bir film tüpü oluşturulur ve dayanıklı kaplama 

sağlamak için kanat tipi yapıştırma ile sızdırmazlık sağlanır. İçinde ürün olan film tüpü daha 
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sonra kesme kafasına iletilir. Bu alanda son sızdırmazlık, bitişik sarılmış ürünleri ayrı paketlere 

ayıran kesme kafasında sağlanır ve ambalajlanmış ürünler çıkış alanına gönderilir. 

 

Şekil 12. Yatay akış paketleme sistemi (kaynak: 

http://blog.boschpackaging.com/blog/2014/04/17/principle-of-operation-of-a-horizontal-flow-

wrapper/) 

Şekil 13'te yatay akış meyve sebze ambalajlama makinesi ve bu sistem ile ambalajlanmış meyve 

ve sebze örnekleri gösterilmiştir. 

 

   
 A B 

Şekil 13. Yatay akış ambalajlama makinesi örneği (A); Ambalajlanmış ürün örnekleri (B) 

Dikey akış ambalajlama sisteminde (Şekil 14) yuvarlak veya dikdörtgen bir film tüpü oluşturmak 

için esnek ambalaj malzemesi kullanılır. Dikey sızdırmazlık çubukları, film tüpünün kenarlarını 

kapatır ve sızdırmazlığı sağlar. Bu film daha sonra ambalajlanmak istenen ürünle dikey olarak 

doldurulur. Ürün ile doldurulmuş ambalaj malzemesi dikey olarak aşağı doğru taşınırken çapraz 

sızdırmazlık çeneleri ile bir torba oluşturacak şekilde üst ve alt sızdırmazlık sağlanır.  

http://blog.boschpackaging.com/blog/2014/04/17/principle-of-operation-of-a-horizontal-flow-wrapper/
http://blog.boschpackaging.com/blog/2014/04/17/principle-of-operation-of-a-horizontal-flow-wrapper/
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Şekil 14. Dikey akış paketleme systeminin şematik gösterimi (CEN/TC 146, 2017)  

7.2.Termoform ambalaj ile ambalajlama sistemi 

Termoform, ısıyla şekillendirilebilen bir malzemenin (Polistiren (HIPs), Polipropilen veya 

benzeri bir plastik tabaka veya film) ısıtıldığı ve tabakanın istenen şekli elde etmek için katı bir 

kalıp üzerine çekilerek şekillendirildiği bir plastik kalıplama işlemidir (Şekil 15). Daha sonra, 

şekillendirilmiş ambalajlar, ürünle dikey olarak doldurulur, bir üst film veya şarjör kapaklama ile 

kapatılır ve son olarak blok halindeki paketler kesilerek birbirinden ayrılır. Meyve ve sebzelerin 

termoform ile ambalajlanması mekanik korumayı arttırır. Bu paketleme sistemi, özellikle 

soyulmuş ve doğranmış meyve ve sebzeler için mükemmel bir ambalajlama sistemidir. 
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 A B 

Şekil 15. Farklı şekillerde termoform ambalaj örnekleri (A); Ambalajlanmış ürün örnekleri (B) 

7.3. Tepsi sızdırmazlık ambalajlama sistemi 

Tepsi sızdırmazlık sistemleri genellikle modifiye atmosfer ambalajlamada ve taze meyve ve 

sebzelerin vakum ambalajlanmasında kullanılır. Tepsi sızdırmazlık sisteminde (Şekil 16), ürün 

tepsilere doldurulduktan sonra, sert tepsiler hava emiliminin ve gaz püskürtmenin yapıldığı kapalı 

bir bölmeye nakledilir. Genellikle, termoplastiklerin birbirine yapıştırılması veya kaynaklanması 

için doğrudan temas ısı işlemi uygulanır. Bu sistemde belirli bir temas alanına ısı uygulamak için 

sürekli olarak ısıtılmış bir kalıp veya sızdırmazlık çubuğu kullanılır.  

 

   

Figure 16. Meyve ve sebzelerin tepsi sızdırmazlık sistemleri ile ambalajlama örnekleri 
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7.4. Film sarma ile ambalajlama sistemleri 

Streç filmler, sarılabilen, esnek plastik filmlerdir. Film sarma ile paketlemede preform veya 

köpük tabaklara yerleştirilmiş meyve ve sebzelerin etrafı streç bir film ile sarılır. İyi bir streç film 

esneyebilmeli, elastikiyetini korumalı ve sarıldığında paketlere ve kendisine tutunmalıdır. Streç 

film sarma ile ambalajlama kompakt, dayanıklı, esnek, nem geçirmez bir kaplama oluşturur. 

Farklı türde meyve ve sebzelerin ambalajlanması için kullanılabilen yüksek kapasiteli tam 

otomatik veya elle sarma makineleri (Şekil 17) mevcuttur. 

      

Şekil 17. Meyve ve sebzeler için streç film sarma sistemlerine örnekler 

8. Gelişmiş ambalajlama sistemleri 

Geleneksel ambalajlama yöntemlerinde kullanılan ambalaj malzemeleri taze meyve sebzeleri 

belli bir seviyede dış etkenlere karşı koruyabilir. Hasat sonrası kayıpların azaltılması ve taze 

meyve sebzelerin raf ömürlerinin arttırılması için uygun ambalaj malzemeleri ve gelişmiş 

ambalajlama sistemlerinin geliştirilmesi gerekmiştir. Bunun sonucunda çeşitli yenilikçi 

ambalajlama sistemleri geliştirilmiştir. Modifiye atmosferde ambalajlama, aktif ambalajlama ve 

akıllı (zeki) ambalajlama teknolojileri; en önemli gelişmiş ambalajlama teknolojileri olarak 

görülebilir. Bunlar, taze ürünlerin kalitesini korumak veya raf ömrünü uzatmak amacıyla, 

biyoaktif bileşenlerin ambalajlama sistemlerine dahil edilmesini veya ambalaj içindeki atmosferin 

modifiye edilmesini ifade eden yenilikçi kavramlardır. Gelişmiş ambalajlama sistemlerinin taze 

ürünlerin raf ömrüne katkısı çok önemli olmakla birlikte endüstriyel kullanımı çok yaygın 

değildir. En yaygın kullanılan yenilikçi ambalajlama teknikleri aşağıda özetlenmiştir. 



25 
 

8.1. Modifiye atmosferde ambalajlama (MAP) 

Tüm gelişmiş ambalajlama sistemleri içerisinde, MAP meyve sebzeler için en yaygın olarak 

kullanılan ambalajlama sistemidir. MAP, ambalaj içerisindeki ürünü çevreleyen normal hava 

bileşimini değiştiren bir ambalajlama konseptidir. MAP‟ın yardımıyla, ambalajlanmış ürünlerde 

oksijen ve karbondioksit seviyeleri kontrol edilerek, taze meyve ve sebzelerin raf ömrü uzatılır. 

MAP, taze meyve ve sebzelerin bozulmasını yavaşlatır (Singh ve ark., 2014). 

Meyveler ve sebzeler, hasat edildikten sonra solunum yapan ürünlerdir. Solunum, taze ürünlerin 

oksijen tükettiği ve karbondioksit ürettiği bir süreçtir. Ambalajlı ürünleri mümkün olduğunca taze 

tutmanın yolu taze meyve ve sebzelerin solunum oranını en aza indirmektir. Taze meyve ve 

sebzelerin solunum hızı, ambalaj içerisindeki doğal hava kompozisyonunun düşük oksijen ve 

yüksek karbon dioksit konsantrasyonu ile değiştirilmesiyle azaltılabilir. Ancak Meyve ve sebzeler 

hasattan sonra fizyolojik olarak aktif kaldığından, hava geçirgenliği olmayan MAP ambalajlarda 

paketlendiklerinde ortamdaki oksijen bir süre sonra tükenir ve anaerobik solunum başlar. Etil 

alkol gibi çeşitli metabolitler anaerobik solunumun bir sonucu olarak oluşur ve taze meyve ve 

sebzenin tat ve aroması olumsuz bir şekilde etkilenir. Bunun yerine, ürün tarafından tüketilen 

oksijen ile materyalden geçen oksijen arasındaki dengeyi sağlayabilecek geçirgen filmler tercih 

edilmelidir. Şekil 18'de, taze ürünler için MAP mekanizması gösterilmektedir. 

 
Şekil 18. Taze ürünler için MAP Mekanizması (kaynak: Belay ve ark., 2016) 

MAP, taze meyve ve sebzelerin raf ömrünü uzatmak için dikkatli bir şekilde tasarlanmalıdır. Aksi 

takdirde raf ömrü üzerinde etkisiz olabilir; hatta olumsuz etkilere bile sebep olabilir. Örneğin, 
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MAP uygulanmış ürünlerin düşük sıcaklıklarda (genellikle (-1)- (+7) 
o
C) muhafaza edilmesi 

tavsiye edilir. Yüksek sıcaklıklara maruz kalan MAP ürünlerden istenildiği kadar iyi sonuçlar 

alınamaz. Bu yüzden MAP‟ın doğru bir şekilde uygulanması çok önemlidir. MAP için kritik 

tasarım değerlendirmeleri Şekil 19'da gösterilmiştir. 

 

Şekil 19. MAP tasarımını etkileyen faktörler (kaynak: Arvanitoyannis, 2012). 

Ambalaj içerisindeki modifiye edilmiş ortam nakliye ve dağıtım sırasında muhafaza edilebilir. Bu 

sayede ambalajlanmış taze ürünün kalitesi, uzun taşıma mesafesi ve süresince korunur. MAP 

uygulaması özellikle taze ürünlerin ithalat ya da ihracatında oldukça tercih edilir. Genel 

perspektiften bakıldığında MAP'ın faydaları şu şekilde sıralanabilir: 

 Ambalajlanmış ürünlerin besinsel kalitesini, fitokimyasal bileşiklerini, renk ve duyusal 

özelliklerini koruması. 

 Nem tutmayı iyileştirmesi (su kaybını en aza indirmesi). 

 Donma hasarı, çürüme ve mikrobiyal bozulmadan koruması. 

 Enzimatik esmerleşme reaksiyonlarını geciktirmesi. 

 Merkezileştirilmiş ambalajlama ve porsiyon kontrolü sağlaması 

 Solunum hızı ve etilen üretimini azaltması. 

 Ürünü dış ortamdan izole etmesi ve bu sayede patojenlere ve kontaminantlara maruz 

kalmasını azaltması. 

 Kimyasal koruyuculara çok az veya hiç ihtiyaç duyulmamasını sağlaması. 
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MAP tekniğinde ortam atmosferinin modifikasyonu pasif ve aktif olmak üzere iki yolla 

gerçekleştirilir. Pasif MAP'de taze ürünün solunum hızı ve ambalaj malzemesinin geçirgenliği en 

önemli parametrelerdir. Arzu edilen atmosfer, taze ürünün solunumu ve gazların filme doğru 

difüzyonu sonucu doğal bir şekilde oluşur. Aktif MAP durumunda ise, ambalaj içerisindeki 

gazlar istenen bir gaz karışımıyla değiştirilir (Falagán ve Terry, 2018). Ambalaj içerisindeki 

uygun gaz bileşimi meyve ve sebzeye göre değişir. Bununla birlikte, meyve ve sebzeler için 

MAP uygulamasında % 2-5 O2 ve % 3-8 CO2 aralığında gaz komposizyonu kullanılması 

önerilmektedir (Fagundes ve ark., 2015). Şekil 20‟de, MAP ürünleri için bazı örnekler 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 20. MAP ürün örnekleri 

MAP genellikle plastik film torbalarında bütün veya taze kesilmiş ürünün ambalajlanmasını 

içerir. Taze meyve ve sebzelerin Modifiye atmosferde ambalajlamada kullanılan plastik film 

poşetleri genellikle petrol arıtma endüstrisindeki yan ürünlerden üretilmektedir (Thompson, 

2008). Esnek plastik ambalaj malzemeleri, MAP'de kullanılan malzemelerin yaklaşık %90'ını 

oluşturur. Bu malzemeler, MAP için gerekli olan uygun gaz ve su buharı geçirgenliği ve 

dayanıklılığı sağlar. MAP uygulamasında kullanılan en yaygın polimerler şunlardır: 

 poliamid (PA) 

 polietilen (PE) 

 düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) 

 linear düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE) 

 polietilen tereftalat (PET) 

 polipropilen (PP, gerdirilmiş polipropilen (OPP)) 

 polyester (PES) 

 polistiren (PS) 
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 polivinilklorür (PVC) 

 etilen vinil alkol (EVOH) 

Ambalajlı ürünlerin raf ömrü, iyi tasarlanmış MAP kullanıldığında %50–200 oranında uzatılabilir 

(Siddiqui, 2016). Bazı ürünlerin normal hava koşullarında ve MAP ile paketlendiklerinde raf 

ömürleri Tablo 2'de gösterilmiştir.  

Tablo 2. MAP ve doğal atmosferde taze ürünlerin raf ömrü 

 

8.2.Aktif ambalajlama  

Aktif ambalajlama teknolojisi, meyve ve sebzelerin bozulmasını kontrol etmek için etkili şekilde 

kullanılan bir teknolojidir. Aktif ambalajlama, ürünü muhafaza etmek ve ürünün raf ömrünü 

uzatmak amacıyla bazı katkı maddelerinin ambalaj filmine veya ambalaj kaplarına eklenmesi 

anlamına gelir. Aktif ambalajlama teknolojisi, ambalajlanmış ürünle etkileşerek ambalajlanmış 

ürünün koşullarını değiştirir ve genel kaliteyi korur. Ürünü dış etkenlerden korumada bariyer 

olarak kullanılan ambalaj malzemesine ekstra özellikler kazandırılır. Daha iyi ambalajlama 

özellikleri sağladığı için taze meyve ve sebze ambalajlanması için çok verimli bir tekniktir. Şekil 

21‟de şeftali için aktif ambalajlama örneği sunulmuştur. Standart ambalajlama tekniğinin 

kullanıldığı ürünlerde (A) mikrobiyal üreme gözlenirken aktif ambalajlama tekniğiyle 

ambalajlanmış (antimikrobiyal ambalajlama; B) şeftaliler ise çok daha uzun süre saklanabilmiştir. 

 

Taze ürün MAP’deki raf ömrü Normal atmosferdeki 

raf ömrü 

Referans 

Kiraz    
30-40 gün 7-14 gün Padilla-Zakour  

ve ark.  2007 

İncir          
28 gün 14 günden az Alturki, 2013 

Üzüm     
7 gün 4 gün Deshpande ve 

Shukla, 2006 

Domates    
60 gün 30 gün Batu ve 

Thompson, 1998 
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Şekil 21. Şeftalinin inaktif PET ambalajı (A) ve antimikrobiyal PET ambalajı (B) (kaynak: 

http://artibal.com/active-packaging/) 

Aktif ambalajlama sistemleri çalışma prensiplerine göre ikiye ayrılır; tutucular (emiciler) ve 

salıcılar (yayıcılar). Ayrıca, yenilebilir kaplamalar da aktif bir ambalajlama sistemi olarak kabul 

edilir. Tablo 3, taze meyve ve sebze için yaygın olarak kullanılan aktif ambalajlama sistemlerini 

ve bunların kayıplar üzerindeki potansiyel etkilerini göstermektedir. 

Tablo 3. Meyve ve sebzelerde kullanılan aktif ambalajlama sistemleri 

Aktif 

ambalajlama 

sistemi 

Tanımlama Kayıplar üzerine potansiyel 

etkisi 

Yenilebilir 

Kaplamalar 

Bir dizi protein, lipit, polisakkarit 

ve bunların kompozitleri 

Ürün yüzeyinde fiziksel bir bariyer 

yaratırlar (dış ambalajdan ziyade), 

böylece nem kaybına karşı koruma 

sağlar ve çürümeyi azaltırlar. 

Etilen Tutucular Etileni tutabilen kimyasal reaktifler 

Kullanım formu: Polimer film veya 

kesecik  

Meyvelerin ve sebzelerin 

olgunlaşmasını geciktirir ve 

böylece taze meyve ve sebzenin raf 

ömrünü uzatırlar. 

Etanol Salıcılar Etanol buharı yayan kullanılan 

maddeler 

Kullanım formu: Kesecik 

Etanolün su aktivitesini düşürmesi 

ve antimikrobiyal etkisinden dolayı 

mikrobiyal gelişim önlenir ve daha 

uzun raf ömrü sağlanır. 
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Oksijen Tutucular Kapalı bir ambalajdaki oksijeni 

uzaklaştıran maddeler.  

Kullanım formu: Kesecik, kapak, 

etiket veya film 

Oksijen; kötü tat, renk değişikliği, 

besin kaybı ve mikrobiyal üremeye 

(bakteri ve mantar) neden olarak 

gıdaların bozulmasını hızlandırır. 

Oksijenin uzaklaştırılması 

bozunma sürecini yavaşlatır ve taze 

ürünün raf ömrünü uzatır. 

Nem Tutucular 

(Düzenleyiciler) 

Meyve veya sebze ambalajındaki 

fazla nemi kontrol edebilen 

maddeler 

Kullanım formu: Kesecik veya film 

Taze ürün yüzeyindeki su 

aktivitesinin azaltarak 

mikroorganizmaların üremesi için 

daha az elverişli koşullar yaratır.  

Karbon Dioksit 

Emiciler 

Depolama sırasında üretilen fazla 

karbon dioksit emen maddeler 

Kullanım formu: Kesecik 

Fazla karbon dioksit ve ambalajın 

şişmesine hatta patlamasına yol 

açabilir.  Fazla karbon dioksitin 

uzaklaştırılması taze ürün hasarları 

önler. 

Karbon Dioksit 

Yayıcılar 

Taze meyve veya sebze ambalajı 

içerisinde karbon dioksiti yayan 

maddeler 

Kullanım formu: Ped 

Meyve ve sebzelerin 

olgunlaşmasını kontrol ederler ve 

mikrobiyal üremeyi azaltırlar. 

 

Aroma/Koku 

Emiciler  

Kötü kokuları emen biyoaktif 

bileşikler 

Kullanım formu: Film veya kesecik  

Meyvelerde acılığı azaltırlar ve 

böylece lezzetin artırılması 

sağlarlar. 

Antimikrobiyal 

Ajanlar 

 

Gümüş zeolit, organik asitler ve 

bunların tuzları gibi antimikrobiyal 

ajanların kullanımı 

Meyve ve sebzelerde mikrobiyal 

üremeyi azaltır ve ürün raf ömrünü 

uzatırlar. 

8.3.Akıllı (zeki) ambalajlama 

Zeki ambalajlama olarak da bilinen akıllı ambalajlama, tedarik zinciri boyunca ambalajlanmış 

gıdaların hareketini, durumunu ve kalitesini izlemek için göstergelerin kullanıldığı bir 

ambalajlama sistemi olarak tanımlanabilir. Taze ürünlerin kalitesininin ve güvenliğinin daha iyi 

kontrolünü sağlar. Üstelik bu ambalajlama konseptinin, tüketicilerin satın alma kararlarına 

yardımcı olacak iletişimsel bir işlevi de vardır. Akıllı ambalajlama, gerçek anlamda aktif 

ambalajlama yada MAP sisteminin etkinliğini ve gücünü değerlendirmek için kullanılır (Majid ve 

ark., 2016). Bu şekilde, depolama ve dağıtım sırasında ambalajın içinde veya ürünün etrafındaki 
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optimum koşulların korunup korunmadığını tesbit eder. Böylece, tüketiciye daha kaliteli 

ürünlerin ulaşmasını sağlar.  

Akıllı ambalajlama konsepti; tedarik zinciri boyunca kalite, güvenlik, raf ömrü ve lojistik 

verimliliği konusunda geri bildirim göndererek taze meyve ve sebzelerin kayıplarını azaltma 

potansiyeline sahiptir. Bu bilgi, ürünlerin tedarik zincirinde harcadığı süreyi azaltmak için 

kullanılabilir; böylece ürünün taşıma veya depolamada bozulma olasılığını azaltır. Genel olarak, 

akıllı ambalajda kullanılan göstergeler arasında zaman-sıcaklık göstergeleri, tazelik veya 

olgunluk sensörleri, radyo frekans tanımlama etiketleri yer alır. 

Armut için akıllı bir ambalajlama örneği Şekil 22'de verilmiştir. Paket içindeki sensör, armutlar 

olgunlaştıkça oluşan aromatik bileşikler ile reaksiyona girer ve sensörün rengini kırmızıdan 

sarıya değiştirir. Bu sayede sensörün rengine bakarak armutların kalitesi konusunda bilgi edinilir. 

 

Şekil 22. Armutların akıllı ambalajlanması (kaynak: https://www.packworld.com/article/package-

type/thermoformed-packaging/ripeness-indicator-proves-fruitful) 

8.4. Biyobozunur ambalajlama 

Doğal biyobozunur ürünlerin sentetik kimyasallara alternatif olarak kullanılması, meyve ve 

sebzelerin kalitesinin korunması ve raf ömrünün uzaması açısından önemli gelişmeler 

göstermiştir. Biyobozunur olmayan petrol bazlı plastiklerin kullanımıyla ilgili çevresel kaygılar, 

biyolojik olarak bozunabilir ambalaj malzemeleri gibi alternatif ambalaj malzemelerinin 

geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur.  Şekil 23‟de taze domates için biyobozunur ambalajlama 

örneği verilmiştir. 
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Biyobozunur ambalaj, kullanıldıktan sonra canlı organizmaların etkisi ile doğal elementlere 

parçalanabilen ambalajlama malzemeleri anlamına gelir. Genellikle biyolojik yenilenebilir 

hammaddelerden üretilirler. Değişken nem geçirgenliği ve CO2-O2 seçiciliği olan filmler 

biyolojik yenilenebilir hammaddeler kullanılarak üretilebilir. Bu yüzden, biyobozunur ambalaj 

malzemeleri, yakın gelecekte taze meyve ve sebzeleri ambalajlamak için biyolojik olarak 

parçalanamayan ambalaj malzemelerinin yerini alabilir. (Ščetar ve ark., 2010). Meyve ve sebze 

ambalajında yaygın olarak kullanılan biyobozunur polimerler şunlardır.  

 nişasta, 

 selüloz, 

 protein, 

 kitosan, 

 polikaprolakton (PCL), 

 poli(laktik asit) (PLA) ve 

 polihidroksibutirat (PHB) (Siddiqui ve ark., 2018). 

Biyolojik olarak parçalanabilen ambalaj malzemelerinin gelişmiş ambalajlama sistemleriyle (örn. 

MAP, aktif ambaljlama) birlikte kullanılması hem meyve ve sebzelerin raf ömrünü uzatır hem de 

potansiyel ambalaj atıklarını azaltır. Bu nedenle, bu kombinasyon taze meyve ve sebzeler için 

ideal bir ambalajlama sistemi olarak düşünülebilir. 

 

Şekil 23. Taze domates için biyobozunur ambalaj uygulama örneği (kaynak: http://www.bio-

lutions.com/about) 

 

 

http://www.bio-lutions.com/about
http://www.bio-lutions.com/about
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9. Bazı meyve ve sebzeler için ambalajlama teknikleri 

9.1. Domatesin ambalajlanması 

Domates, yaklaşık 163 milyon ton üretimi ile dünyadaki en yaygın yetiştirilen sebzelerden 

biridir. Domates, önemli ve yaygın yetiştirilen bir tarım ürünü olarak kabul edilebilir ve patates 

ve tatlı patateslerden sonra toplam küresel üretim açısından üçüncü sıradadır (Tan ve ark., 2010). 

Domatesin kalitesi sertlik, görünüm (renk, şekil, boyut, bozunma ve kusurlar) ve lezzet gibi 

faktörler ile belirlenir. Domates, yüksek nem içeriği ve hassas dokusu nedeniyle oldukça kolay 

bozulur. Genellikle 2-3 hafta gibi oldukça kısa bir depolama süresine sahiptirler (Binti Alias, 

2009). Hijyenik olmayan koşullar, taşıma şekli ve yetersiz ambalajlama meyve sebzelerin erken 

bozulmasından sorumlu olan bazı faktörlerdir. 

Gelişmekte olan ülkelerde, domateslerin ambalajlanmasında ambalaj malzemesi olarak genellikle 

sepetler, çuvallar (naylon ve hintkeneviri), karton kasalar, polietilen torbalar ve ahşap sandıklar 

kullanılmaktadır. Bu malzemelerin bazıları, ambalajlanmış domatesler için iyi bir havalandırma 

imkânı sunmaz, bu da ambalaj içerisindeki taze ürünün solunumu nedeniyle oluşan ısı ve 

karbondioksitin artışına neden olacaktır. Ayrıca, bu malzemelerin pürüzlü iç yüzeyleri vardır ve 

meyve ve sebzelerin fiziksel hasarına neden olabilir. Dahası, yüksek kapasiteye sahip torba veya 

sepetlerin alt kısmındaki taze ürünler üzerine uygulanan fazla basınç ve aşırı yük ciddi kayıplarla 

sonuçlanmaktadır (Sibomana ve ark., 2016; Arah, 2015). Geleneksel ambalaj malzemeleri yerine, 

plastik kasaların veya nispeten düşük kapasiteli oluklu mukavva sandıkların kullanımı hasat 

sonrası kayıpları azaltmak için basit ama etkili bir yoldur. Domates ambalajlanmasının kötü ve 

iyi uygulama örnekleri sırasıyla Şekil 24 ve 25‟te gösterilmiştir. 

 
Şekil 24. Domates ambalajlamanın kötü uygulamaları; A: Ahşap Kasalar B: Sepetler 
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Şekil 25. Domates ambalajlamanın iyi uygulamaları; A: Plastik kasalar; B: Oluklu mukavva 

kasalar; C: Taşıma için MAP uygulaması; D: Son tüketici için MAP uygulaması 

Taze ürünlerin raf ömrü ve kalitesi genellikle depolama sıcaklığı, hava sirkülasyonu ve ambalaj 

malzemesinin dayanıklılığı ile ilgilidir. Düşük depolama sıcaklığı ile birleştirilmiş gelişmiş 

ambalajlama teknikleri, hasat sonrası domatesin ömrünü uzatmak ve kalitesini arttırmak için 

başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Literatürde domatesin, başta MAP olmak üzere gelişmiş 

ambalajlama teknolojileriyle ambalajlanması konusunda çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bazı 

çalışmalar Tablo 3'te özetlenmiştir. 
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Tablo 3. Domates için gelişmiş ambalajlama teknolojilerini kullanan çalışmalar 

Ambalajlama 

tekniği 

Ambalaj materyali Koşullar                                           Raf ömrü üzerine etkisi Referans 

Aktif ambalajlama -Kitosan-titanyum dioksit 

nanokompozit (CT) film                                                 

-Kitosan (CS) film                                                      

-Kontrol için LDPE  

20 °C 

14 gün    

-Kontrol örneği: 13 gün depolamadan sonra 

fungal enfeksiyon gözlemlenmiştir         

-CS ve CT ile ambalajlanmış örnekler: 14 gün 

boyunca saklandıktan sonra fungal enfeksiyon 

belirtisi gözlemlenmemiştir 

Kaewklin ve 

ark. (2018) 

MAP - Çok katmanlı plastik 

torbalar 

5 °C 

25 gün    

Domatesin hasat sonrası ömrü, düşük solunum 

ve etilen üretim oranı nedeniyle 25 güne kadar 

artırıldı 

Fagundes ve 

ark. (2015) 

-Sadece MAP                   

- MAP ve aktif 

ambalajlama 

kombinasyonu 

- İç tarafı PLA ile kaplanmış 

karton tepsi ve tepsiyi 

sarmak için LDPE film  

20 ± 0.5 °C  

30 gün                                                   

Depolama süresinin sonunda kaplanmamış 

ambalaj malzemesindeki kusurlu meyvelerin 

sayısı 4 ve PLA ile kaplanmış ambalaj 

malzemesindeki kusurlu meyvelerin sayısı 

sadece 1 olarak rapor edilmiştir 

 

García-García 

(2013) 

Pasif MAP -PE 5-7 
o
C    

28 gün 

Taze domatesler 28 gün boyunca başarılı bir 

şekilde saklanmıştır. 

Akbudak ve ark. 

(2012) 

MAP ve aktif 

ambalajlama 

kombinasyonu 

Plastik kap +                          

1-metilsiklopropen (Etilen 

tutucu) 

12 
o
C 

21 gün                                        

Pembe ve açık kırmızı domateslerin saklama 

süresi 12 
o
C'de 21 güne kadar uzatılmıştır 

Sabir and Agar 

(2011) 

MAP + metil 

jasmonat (MJ) 

- Ticari plastik torba 5 °C                                           

63 gün 

Domatesin raf ömrü 3 hafta uzatılmıştır Siripatrawan ve 

Assatarakul,  

(2009) 

MAP -PP  

-PVC  

-PE20  

-PE 50 

13 
o
C                                                                   

60 gün 

-Ambalajlanmamış ürünler: 30 gün sonra 

domates olgunlaşır ve yumuşar 

-Ambalajlanmış ürünler: 60 gün sonra bile 

domates kalitesini korumaktadır 

Batu ve 

Thompson 

(1998) 
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9.2. İncirin ambalajlanması 

İncir, subtropikal bir iklim bitkisidir ve dünyanın birçok yerinde yetiştirilebilir. Yarı kurak bir 

iklimde sulamalı tarım, incir meyvesi yetiştirilmesinde optimum şarttır (Veberic ve ark., 2008). 

2013 yılında incir meyvesinin dünya üretimi 1 milyon 117 bin tondur. Dünya incir üretiminin % 

26,8‟lik kısmını üreten Türkiye, sıralamada dünya lideridir; Türkiye‟yi Mısır ve Cezayir takip 

etmektedir. 

İncir meyvesi; yumuşak, kolayca ezilebilir ve uzun süre depolanması sınırlı olan son derece kolay 

bozulabilir klimakterik bir meyvedir. İncir meyvesinin raf ömrü, hasattan sonra düşük sıcaklık 

altında 7 ila 14 gün ve ortam şartlarında ise  sadece 2 gün ile sınırlıdır (Yenge ve ark., 2015). 

Ayrıca, incir meyvesinin yüksek şeker içeriğine bağlı olarak mikroorganizmalar hızlı bozulmaya 

neden olmaktadır (Villalobos ve ark., 2016). Meyvenin doğal olarak kısa ömrünün yanında, 

yanlış uygulamalar raf ömrünü daha da kısaltır. Hasatta aşırı şiddet uygulanması, uygun olmayan 

ambalajlama, taşıma şekli, soğuk zincir eksikliği ve hijyenik olmayan depolama koşulları, incir 

meyvesi kayıplarının ana nedenleri olarak görülebilir (Yenge et al., 2015). 

Gelişmekte olan ülkelerde, sepetler ve ahşap kasalar, taze incir ambalajlamak için yaygın olarak 

kullanılan taşıma kaplarıdır. Bununla birlikte, bu tip ambalaj malzemeleri, incir gibi yumuşak 

meyveler için uygun değildir, çünkü bunlar ürünü mekanik hasarlara karşı koruma açısından 

yetersizdirler. Ayrıca, bu ambalaj malzemelerinin pürüzlü yüzeyleri hasarı artırabilir. Bu nedenle, 

uygun ambalaj malzemesinin kullanımı, hasat sonrası taşıma ve depolama sırasında mekanik 

hasarların neden olduğu meyve bozulmasını en aza indirebilir. İncir gibi çok hassas meyvelerde 

ezilme hasarını azaltmak için meyvelerin üst üste az katlı sıralanması yoluyla ambalajlanması 

tavsiye edilir. İncir meyvesi için kötü ve iyi ambalajlama örnekleri Şekil 26'da verilmiştir. 
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Şekil 26. İncir ambalajlanmanın kötü ve iyi uygulamaları; A: Geleneksel sepetler (kötü 

uygulama); B: Plastik kap (iyi uygulama); C: Şekillendirilmiş tepsi (iyi uygulama) 

Geliştirilmiş ambalaj teknolojileri, incir meyvesinin raf ömrünü arttırmak için başarıyla 

kullanılmaktadır. Özellikle MAP, taze incirin hasat sonrası ömrünü uzatmanın ve kalite 

görünümünü korumanın en iyi yoludur. Bunun yanında, kombine uygulamalar (örn. MAP ve 

aktif ambalajlama) sinerjistik etkilere sebep olur. Bu uygulamalar tek bir uygulamaya kıyasla 

daha etkili olduğundan dolayı son zamanlarda daha yaygın kullanılmaktadır. İncir meyvesinin 

ambalajında kullanılan gelişmiş ambalajlama teknikleri Tablo 4'te özetlenmiştir. 
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Tablo 4. İncir için gelişmiş ambalajlama teknolojilerini kullanan çalışmalar 

Ambalajlama tekniği Ambalaj materyali Koşullar                                           Raf ömrü üzerine etkisi Referans 

MAP  -Mikrodelikli filmler  0 °C   

14 gün 

İncir meyvesinin ticari ömrü, lezzetini olumsuz 

etkilemeden arttırılmıştır 

 

Villalobos ve ark. 

(2018) 

Işınlama ve MAP 

kombinasyonu 

-PP  5 
o
C     

15 gün 

Düşük dozlu ışınlama ile birleştirilmiş MAP 

uygulaması, mikrobiyal yükü engellemek ve raf 

ömrünü uzatmak için çok etkili bir yol olarak 

bulunmuştur 

 

Waghmare ve 

Annapure (2018) 

Aktif ambalajlama -Plastik torbalar + 

yenilebilir kaplama 

işlemi  

 4°C    

14 gün 

Yenilebilir kaplama işlemi, taze incirin görünüşünü, 

taze ağırlığını, sertliğini ve toplam karotenoid 

içeriğini korumakta etkili olmuştur  

 

Allegra ve ark. 

(2017) 

MAP -Mikrodelikli filmler  0 °C   

21 gün 

-Ağırlık kaybı en aza indirilmiş ve patolojik 

bozukluklar geciktirilmiştir 

-Meyvenin raf ömrü 21 güne uzatılmıştır 

 

Villalobos ve ark. 

(2016) 

MAP -Ağzı kapalı tepsi 

ambalajları   

-Ağzı açık karton 

kutu (kontrol) 

 4°C    

42 gün 

-24 güne kadar iyi fiziksel ve kimyasal özellikler 

gözlenmiştir 

-42 gün sonra MAP için kayıp % 1'den azdır  

-Kontrolün raf ömrü 14 günden azdır 

Alturki  (2013) 
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9.3. Kirazın ambalajlanması 

Kiraz, hasattan sonra son derece zor bir şekilde işlenen kolaylıkla bozulabilir bir meyvedir. 

Temel duyusal özellikleri şunlardır: renk, ekşilik, tatlılık, sertlik ve toplam çözünür katı madde 

miktarıdır. Kirazın hasat sonrası ortalama ömrü genellikle 7-10 gün arasındadır. Oda sıcaklığında 

kolaylıkla zedelenme eğilimi gösterirler. Bu nedenle, kullanılacak ambalajlama teknolojisi ve 

malzemesi raf ömrünü ve tüketici kabullerini etkileyen önemli bir faktördür. Kirazların 

pazarlanmasında ambalaj olarak genellikle polietilen film içeren karton kutular kullanılır. Ayrıca 

bazı bölgelerde ambalajlama için ahşap kasalarda kullanılmaktadır (Wani ve ark., 2014). İyi ve 

kötü kiraz ambalajlama uygulamaları Şekil 27'de gösterilmiştir. 

 
Şekil 27. Kiraz ambalajlamanın kötü ve iyi uygulamaları; A: Geleneksel teneke kutu (kötü 

uygulama); B: Perakende pazarı için MAP uygulaması (iyi uygulama); C: Son tüketici için MAP 

uygulaması (iyi uygulama) 

Yumuşak dokusu ve sınırlı hasat mevsimi kirazların pazar ömrünü kısıtlar. Bu nedenle, gelişmiş 

paketleme sistemlerinin kullanımı kirazların ağırlık kaybını azaltmak ve özellikle uzun 

mesafelere ürünün taşınması durumlarında taze görünümünü korumak için iyi bir yaklaşımdır. 

Çeşitli yenilikçi ambalajlama sistemlerinin kirazın raf ömrünü arttırmak için kullanıldığı bazı 

çalışmalar Tablo 5‟te verilmiştir. 
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Tablo 5. Kiraz için gelişmiş ambalajlama teknolojilerini kullanan çalışmalar 

Ambalajlama tekniği Ambalaj materyali Koşullar     Raf ömrü üzerine etkisi Referans 

Biyobozunur 

ambalajlama 

-PLA  1 °C   

27 gün 

PLA‟da ambalajlanmış kirazlarda;  

-Depolama sırasında sertlikleri korunmuştur  

-Fungal bozulma gözlenmemiştir ve  

-Ağırlık kaybı sadece % 0.8‟dir 

 

Ambalajlanmamış kirazlarda; 

-Sertlikleri % 50 oranında azalmıştır 

-Ağırlık kaybı yaklaşık % 16‟dır ve 

-21 gün sonra satılamaz duruma gelmiştir 

Koutsimanis 

ve ark. 

(2015) 

MAP - MAP kaplama 

- Standart makro 

perfore polietilen 

kutu (kontrol) 

0 °C   

6 hafta 

6 haftanın sonunda kontrol meyveleri ile 

karşılaştırıldığında MAP ile ambalajlanmış 

meyvenin sertliği, aroması ve titrasyon asitliği daha 

fazla, solunum hızının daha düşük olduğu rapor 

edilmiştir 

  

Wang ve 

Long (2014) 

MAP ve aktif 

ambalajlama 

kombinasyonu 

-PP poşetler + 

eugenol  

(antimikrobiyal 

bileşik) 

2 °C   

16 gün 

“MAP ve eugenol” ‟ün birlikte kullanımı “yalnızca 

MAP” ve “kontrol” ile karşılaştırıldığında 

mikrobiyal üremenin önemli ölçüde azaldığı 

belirtilmiştir 

Serrano ve 

ark. (2004) 

MAP -Düşük yoğunluklu 

PP poşetler 

0 °C   

10 hafta 

-Kirazın 4-6 hafta depolama süresi boyunca kalite 

özelliklerinin iyi durumda olduğu bulunmuştur 

-Kalite özellikleri 6 haftanın sonunda önemli ölçüde 

azalmıştır 

 

 

Meheriuk ve 

ark. (1995) 
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9.4. Üzümün ambalajlanması 

Dünyada üzüm üretimi 2014-2015 üretim sezonunda 21 milyon 771 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye, dünyada yaklaşık 4 milyon 175 bin ton üretim ile üçüncü büyük üzüm 

üreticisidir. Üretilen üzümlerin % 65'inden fazlası taze olarak tüketilmektedir (Deng ve ark., 

2005). Bu nedenle, uygun hasat sonrası teknolojiler, kaybı önlemek ve meyvenin tüketiciye 

mümkün olduğunca taze ulaşması için çok önemlidir. 

Üzüm, sınırlı depolama ömrüne sahip, klimakterik olmayan bir meyvedir. Üzümün raf ömrü 

genellikle meyvenin ağırlık kaybı, yumuşama, köklenme, kırılma, morarma ve çürüme gibi 

faktörlerlerden dolayı kısalır. Üzümlerin raf ömrünü arttırmak için farklı ambalaj malzemeleri 

mevcuttur. 2 ila 4 kg üzüm alabilen oluklu karton kutular genellikle yerel amaçlı kullanılır. 

Ayrıca, plastik kasalar yerel pazarda üzümün ambalajlanması için kullanılmaktadır. İyi ve kötü 

üzüm ambalajlama örnekleri Şekil 28'de gösterilmiştir. 

 
Şekil 28. Üzüm ambalajlamanın kötü ve iyi uygulamaları A: Aşırı doldurulmuş ahşap kutular 

(morarma) (kötü uygulama); B: Plastik toplama kapları (iyi uygulama); C: Düşük ağırlıklı 

tüketici ambalajları (iyi uygulama) 

Geleneksel yollarla ambalajlanmış veya ambalajlanmamış üzümler hızla çürür ve kalitesi kabul 

edilemez seviyeye gelir. Uygun ambalaj malzemeleri ve gelişmiş ambalajlama teknolojilerinin 

birlikte kullanımı ise, üzümün raf ömrü açısından olumlu sonuçlara sebep olur. Gelişmiş 

ambalajlama uygulamaları su kaybını önlemek, bozulmaya sebep olan mikroorganizmaları 

azaltmak, üzümlerin aşırı olgunlaşması ve yumuşamasını geciktirmekte çok başarılı olmuştur. 

Üzüm için gelişmiş ambalajlama teknolojilerinin kullanımı ile ilgili çalışmalar Tablo 6'da 

verilmiştir. 
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Tablo 6. Üzüm için gelişmiş ambalajlama teknolojilerini kullanan çalışmalar 

Ambalajlama tekniği Ambalaj materyali Koşullar                                           Raf ömrü üzerine etkisi Referans 

MAP -Önce, delikli plastik poşetler 

daha sonra LifeSpan torbalar ve 

son olarak geleneksel 

karton kutular  

0 °C   

90 gün 

-MAP daha az esmerleşme göstermiştir 

-Ancak MAP daha hızlı klorofil 

degradasyonuna sebep olmuştur 

Silva-

Sanzana ve 

ark. (2016) 

Aktif ambalajlama Yenilebilir kaplama olarak Aloe 

vera jel (biyobozunur malzeme) 

 

15 °C   

40 gün 

-Ağırlık kaybı, esmerleşme, parçalanma, 

çatlama minimum rapor edilmiştir 

-Bakteriyel ve fungal sayısı azalmıştır 

Chauhan ve 

ark. (2014) 

MAP Gerdirilmiş polipropilen bazlı 

filmler  

5 °C  

70 günden 

fazla 

-MAP işleme tabi tutulmuş üzümün raf 

ömrü 70 günden fazla,  

-Ambalajsız üzümün raf ömrü yaklaşık 1 

hafta bulunmuştur 

Costa ve ark. 

(2011) 

MAP ve aktif 

ambalajlama 

kombinasyonu 

-Polyester polipropilen filmlerle 

sarılmış sepetler  

-Eugenol -timol-karvakrol 

(doğal antimikrobiyal bileşikler) 

1 °C  

56 gün 

Ambalaja antimikrobiyal bileşiklerin 

eklenmesi MAP'ın yararlı etkisini 

arttırmıştır 

Guillén ve 

ark. (2007) 

MAP ve aktif 

ambalajlama 

kombinasyonu 

-Gerdirilmiş polipropilen (N-

OPP) poşetler 

-Eugenol yada timol (doğal 

antimikrobiyal bileşikler) 

1 °C  

56 gün 

-Mikrobiyal sayılar daha düşük 

bulunmuştur 

-MAP ve antimikrobiyal bileşiklerin 

kombinasyonu, üzümlerin genel kalitesini 

korumuştur 

Valero ve 

ark. (2006) 

MAP +  uçucu yağlar -N-OPP poşetler 1 °C   

35 gün 

Kontrol üzümleri 14 gün depolanabilmiştir 

MAP +  uçucu yağlara tabi tutulmuş 

olanların ise depolanabilirliği 35 güne 

uzatılmıştır 

Valverde ve 

ark. (2005) 

MAP -Delikli polipropilen (P-OPP) 

filmler 

-N-OPP filmler 

1 °C   

53 gün 

-Ambalaj malzemesinin türünün, kalite 

özelliğini etkilediği bulunmuştur 

-N-OPP filmi ile ambalajlama 53 gün 

depolamadan sonra bile en iyi kalite 

özelliklerini göstermiştir 

-Ambalajlanmamış üzümlerin 18 gün 

sonunda pazarlanabilir durumda olmadığı 

belirlenmiştir 

Martínez‐
Romero ve 

ark. (2003) 
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10. Sonuçlar ve Öneriler 

Hazırlanan eğitim materyalleri, meyve ve sebzelerin hasat sonrası kayıplarına ilişkin bilgileri ve 

ayrıca hasat sonrası aşamalardaki kayıpları en aza indirmek için ambalajlama sistemlerinin 

önemini ortaya koymuştur. Ambalajlamanın, meyve ve sebze kayıplarının azaltılmasında 

göstermiş oldukları rolün önemi aşağıda verilen durum tespiti ve önerilerle sonuçlandırılabilir; 

 Gıda maddeleri içerisinde taze meyve ve sebzeler en yüksek kayıp oranına sahiptir. 

 Taze ürün kayıplarının başlıca nedenleri hasatta aşırı şiddet uygulanması, uygun olmayan 

ambalajlama, nakliye şekli, soğuk zincir eksikliği ve hijyenik olmayan saklama 

koşullarıdır. 

 Ambalajlama, hasat sonrası kayıpların azaltılmasında önemli bir rol oynar. 

 Uygun ambalaj malzemelerinin kullanılması, ürünü mekanik hasarlardan korur. 

 Taze ürünler için yeterli koruma sağlamayan geleneksel ambalaj malzemeleri yerine 

dayanıklı kaplar tercih edilmelidir. 

 Modern paketleme evlerinin sayısı artırılmalıdır. 

 Taze meyve ve sebzelerin kısa olan raf ömrünü uzatmak ve pazarlanabilir kalitelerini 

uzun bir süre korumak için gelişmiş ambalajlama sistemleri kullanılmalıdır. 
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