
PAZARLAMADA 

STANDARDİZASYON 



Tanımı ve Amacı 

   Bahçe ürünlerinin pazarlanmasında 

tüketiciye sunulan üründe birörneklik 

sağlamak standardizasyonun amacıdır. 

Tarımsal ürünlerin tümü uluslar arası 

standartlara uygun olarak satılır. 

Standartlara uyma, özellikle yaş meyve ve 

sebze gibi kolay bozulan ürünlerin 

pazarlanmasında zaman kazanmak 

bakımından özel bir önem taşır.   



Standardizasyonun yararları; 

1. Üretici ve tüketiciyi aldanma ve hilelerden korur 

2. Üretici, pazarlamacı ve tüketici için geçerli ortak bir 
temel dil oluşturarak ürünün pazarlama kanalından 
geçişini, akışını kolaylaştırır.  

3. Pazarlamada haberleşmeyi ve anlaşma yapmayı 
kolaylaştırır. Pazar fiyatlarının karşılaştırılmasında ölçü 
verir, kolaylık sağlar.  

4. Ürününü reklamı için kolaylık ve reklamda etkinlik 
sağlar.  

5. Ürünle ilgili endüstrinin ve ticaretin gelişmesini sağlar.  

6. Değişik tüketici grupları ve pazar koşullarına uygun 
ürün sunma olanağı sağlar.   



Standartlara göre pazara verilecek ürünlerde 

aranan zorunlu şartlar şunlardır; 

• Ürün bütün olmalıdır. Bir kısmı, parçası kopmuş 
olmamalıdır 

• Ürün sağlıklı olmalıdır.  

• Ürün temiz olmalıdır. Gözle görülen, görülmeyen 
kirler bulunmamalıdır. 

• Ürün yabancı koku, tat ve lezzet taşımamalıdır 

• Ürün anormal nem taşımamalıdır 

• Yeterince gelişmiş ve olgunlaşmış olmalıdır 

• Elle toplanmış olmalıdır 

• Çeşide özel niteliklerini taşımalıdır. 



Kalite ve Sınıflama 

1. Dış kalite özellikleri; 

Gözle görülebilen özellikler 

- İrilik (çap, yükseklik, çevre, hacim, ağırlık), 

- Şekil 

- Renk 

- Parlaklık 

- Görünüm kusurları 



2. İç kalite özellikleri; (Duyusal değerlendirme) 

- Tat ve lezzet 

- Tekstürel yapı (Gevreklik, sertlik, sululuk) 

-Koku (aroma maddeleri) 

-İç bozukluklar 

     Bunlar ürün tüketilirken algılanan ve saptanan 
özelliklerdir. Ağızda saptanan bu özelliklere 
organoleptik  özellikler de denir. 

   Ürünün standartlarında belirlenen kalite sınıflarının 
nitelikleri daha çok nesnel olarak ölçülebildiğinden 
dolayı dış kalite özelliklerini kapsar. 



   Pazara çıkan ürünler üç kalite sınıfına ayrılır. 
Ekstra, I. ve II. Sınıf ürünler. Bazı durumlarda 
bunlara III. Sınıf da eklenebilir. 

Ekstra, en yüksek kalite demektir. Ürün şekil, 
gelişme, renklenme, bakımından çeşide özgü 
değerini almıştır. 

I. sınıf, iyi bir kalite demektir. Çeşide özgü nitelikler 
ekstrada olduğu gibidir. Hafif şekil, gelişme ve renk 
kusurları kabul edilebilir. Bunlar genel görünüşü 
pek etkilemez. Tat ve dayanma gücü yerindedir. 
Örneğin meyve sapı kırık olabilir. 

II. sınıf.Yeterli bir kalite demektir. Bu gruba giren 
ürünler aranan zorunlu şartları sağlar. Kusur 
sınıfları I. sınıfa göre genişletilmiştir. Örneğin 
meyve sapı yoktur. 

  



Boy ve Boylama 

   Ürünlerin fiziksel ölçülerine (ağırlık, boyut) 

göre yapılan ayırma işlemine boylama 

denmektedir. Bu işlemde ağırlık, çap, 

uzunluk gibi ölçüler esas alınır. İrilik bazen 

bir kalite ölçüsü olarak da değerlendirilir. 

Örneğin iri meyveli elma çeşitlerinde meyve 

çapı ekstra da 65 mm, I. sınıfta 60 mm ve II. 

sınıfta 55 mm’den küçük olamaz.   



Toleranslar 

   Bir ambalaj kabının içerisinde bildirilen 
kalite ve boy sınıflarına girmeyen fakat 
önlenemeyen yanlışlıklardan ileri geldiği 
kabul edilen örnek sayısı veya miktarı 
tolerans olarak tanımlanır.  

Kalite toleransı;bildirilen kalite ürün içinde bir 
sonraki kalite olabilecek örnek miktarıdır. 
Ekstra içerisinde %5 kadar I. Kalite, I. Kalite 
içerisinde %10’a kadar II. Kalite ve II. Kalite 
içerisinde %10’a kadar büyük ölçüde kusur 
taşıyan örnekler bulunabilir.   



Boy toleransı; bildirilen boy ürün içerisinde bir üst 
veya alt boydan olabilecek örnek miktarıdır. Sert 
ve yumuşak çekirdekli meyvelerde bu her kalite 
için %10 (ağırlık veya adet olarak) turunçgillerde 
ise adet olarak %5’dir.  

   Toplam tolerans kalite ve boy toleranslarını bir 
arada değerlendirir. Bir ürün içerisinde kalite ve 
boy toleranslarına giren örneklerin adet veya 
miktar olarak değeri toplam tolerans sınırını 
aşamaz. Bu değer sert ve yumuşak çekirdekli 
meyvelerde ekstra için %10, I ve II. Kalite için 
%15’i aşamaz.  

   Tolerans insan ve aletlerin elde olmadan 
yapabilecekleri hataları hoş görmektir, kullanılması 
gereken bir hak değildir.   



Özel Marka ve İşaretler 

   Ambalaj kabı üzerinde sorumluluğu taşıyan 
pazarlamacının ticari adı ve adresi, markası; ürün tamamen 
kapalı ise türü ve çeşidi, yetiştiği bölge; kalite ve boy sınıfı 
açık olarak yazılır.  

   Bir ambalaj kabı içerisindeki ürün yetişme bölgesi, çeşit, 
kalite ve boy, olgunluk, renk bakımından eşit ve bir örnek 
olmalıdır. İçerisinde yaprak, dal parçası, ot gibi yabancı 
maddeler bulunmamalıdır.   

   Besin maddesi, bitki koruma ve karantina ile ilgili özel 
talimatlara uymak önemli bir zorunluluktur. Sağlık 
yönünden kullanılan bazı kimyasal maddelerin kalıntıları 
için sınır dozları bildirilmiştir. Ürün üzerinde bu sınır dozları 
aşan değerde kalıntı bulunmamalıdır. 



 



 



Bahçe Ürünlerinde Kalite Öğeleri ve 

Bunları Etkileyen Faktörler 

   Ürünlerin kalite özellikleri 3 grupta incelenir: 

A. Duyusal kalite özellikleri 

  ** İrilik ve şekil 

  ** Renk ve parlaklık 

  ** Tekstür 

  ** Tat ve lezzet 

  ** Bozukluklar 

B. Gizli kalite özellikleri 

  ** Besin değeri 

  ** Toksik maddeler 

C. Nicelik kalite özellikleri 



Duyusal Kalite Özellikleri 

 



İrilik ve Şekil 

   İrilik tüketicinin üründen beklentilerini genel 
boyutlarda karşılayan bir özelliktir. Tüketici tat ve 
lezzeti daha üstün, yapısı uygun iri boylu ürünü 
tercih eder. Ancak aşırı iri boy dayanma gücünün 
az olması, yapının kolay bozulması vb. nedenlerle 
genellikle tercih edilmez.  

   Ürünlerde irilik tür ve çeşitlere, yetiştirme 
koşulları ve derim zamanına göre değişir. 
Ürünlerde irilik dağılımının farklı olması nedeniyle 
pazara sunulmadan önce boylama işlemi yapılır.  

   Meyve şekli çeşide özgü bir özelliktir, değişiklik 
göstermez. Gelişme dönemindeki çeşitli olumsuz 
etkiler üründe şekil bozukluğu yapabilir. Standart 
çeşide özgü şekilden sapma durumunda ürünün 
kalitesi düşer.  



Renk ve Parlaklık 

   Meyve ve sebzelerde kabuk ve iç dokularda 
çeşitli renk maddeleri bulunur. Bunlar ürünün 
çekiciliğini arttırır, ürünün olgunluk durumu ve 
besin değerine ilişkin bilgiler verir. Standartlarda 
ürünün çeşide özgü rengi almış olması istenir. 
Yetiştirme koşulları ürünün renklenme durumunu 
etkilediğinden dolayı aynı bitkinin meyveleri 
arasında önemli farklılıklar vardır. Bunun 
standartlara uygun hale getirilmesi için pazarlama 
ve depolama önce renk ayırımının yapılması 
gerekir.  

   Ürünlerdeki çok çeşitli renkler 4 ana renk 
maddesi grubundan oluşur.   



Klorofiller; yeşil rengi verir. Genç ve gelişmekte 

olan yapılarda kabuk yüzeyinde bulunur. 

Olgunlaşma ilerledikçe miktarı azalır ve yeşil renk 

giderek kaybolur.  

Karotinoidler; sarı-turuncu hatta kırmızı renkli 

pigmentlerdir. Klorofillerle bulunurlar, ancak 

klorofilin kaybolması ile birlikte ortaya çıkarlar. 

Olgunlaşma ilerledikçe miktarı artar. Meyve 

kabuğunda bol bulunurlar. Ancak meyve eti de 

özellikle sarı-turuncu renkli çeşitlerde önemli 

miktarda karotinoid içerir. Bunların bazıları vitamin 

A aktivitesini kazanır.   



   Fenolik renk maddeleri sarımtırak 

flavonoidler ve kırmızı-mor antosyonlar 

olarak incelenirler. Meyvenin görünen 

rengini verirler ve üst renk maddesi olarak 

bilinirler. Bazı vişne ve kan portakallarında 

olduğu gibi meyve içerisinde de olabilir.   



Renk Ölçümleri 

Görsel değerlendirme 

– Renk skala kartları 

Aletsel ölçümler 

– Üründen ışığın yansıması veya geçmesi 

prensibi 

Kimyasal analizler 

– Renk pigment maddelerinin belirlenmesi 

 

 



Tekstür 

   Ürünün ağızda algılanan sertlik durumudur. 

Ürünün hücresel yapısı, mekanik özellikleri ve 

genel olarak suda çözünmeyen katı maddeleri 

tekstürü oluşturur. Bunun sonucu ürün sert-

yumuşak, kırılgan, gevrek-elastik, sulu, susuz, 

ince, kumlu, lifli, kaygan vb. şekilde algılanır. 

Tekstürü uygun olmayan örneğin çok sert veya çok 

yumuşak ürünler tüketici tarafından kabul edilmez.  

   Tekstür özellikleri gelişme ve olgunlaşma ile 

değişir. Meyvelerde et sertliği azalır. Bazı 

sebzelerde liflilik artar ve kalite düşer.   



Tat ve Lezzet (Aroma)  

   Üründe suda çözünen maddeler ve aromatik 
gazlar tat ve lezzeti oluşturur. Tat ve lezzet uçucu 
olmayan maddeler, şekerler, H+, Na+, çeşitli 
glikozit ve alkoloidlerdir. Tat ve lezzetin uçucu 
maddeleri ise aromatik maddelerdir.  

   Tat ve lezzet meyvelerde olgunlaşma ile birlikte 
gelişir. Bu nedenle birçok meyvede derim kriteri 
olarak kullanılır. Tat ve lezzet klimakterik ürünlerde 
derimden sonra artarak en iyi değere ulaşır. 
Klimakterik olmayan türlerde ise derimden sonra 
genellikle giderek azalır.  

   Tat, lezzet ve aromayı oluşturan asıl içerik 
maddeler şekerler (tatlı), organik asitler (ekşi), 
fenolik maddeler (buruk, acı) ve uçucu aromatik 
maddelerdir. 



Bozukluklar 

   Ürünün durumu ve çeşide bağlıdır ve gelişme 
boyutunu yansıtır. Bahçe ürünleri gelişme 
döneminde çeşitli olumsuz etkilerle karşılaşır ve iç-
dış kalite özelliklerini olumsuz yönde değiştirirler. 
Örneğin güneş yanığı, çatlamalar, doku yaraları, 
kuş böcek zararları, çeşitli patolojik ve fizyolojik 
bozukluklar, özensiz derim sonucu sapsız veya 
sapı kırılmış meyveler. 

   Bu bozukluklar, ilgili standartlarda ürünün pazar 
dışı kalmasına veya düşük kalite sınıfına girmesine 
neden olur. Üründe su kaybının neden olduğu, 
buruşma ve solma da önemli bir görünüm 
kusurudur.    



Taze Ürünlerin Derim Sonrası ömrünü 

Azaltan Bazı Bozukluklar 

• Yumuşama / Sertlik kaybı 

• Güneş yanıklığı  

• Buruşma 

• Çatlama 

• Filizlenme 

• Üşüme zararı 

• Böcek zararı 

• Kabuk yanıklığı 

• Çürüme 

• Kabuğun kesilme ve yıpranması 



 



 



Güneş yanıklığı 

 



Gizli Kalite Özellikleri 

 



Besin Değeri 

   Standartlarda değerlendirilen bir nitelik 

olmamasına karşılık tüketici özellikle bazı 

türlerde ürünün besin değerini göz önüne 

alır. Bahçe ürünlerinde C vitamin miktarı 

besin değerini belirleyen bir ölçüttür. 

 



Toksik Maddeler 

   Bahçe ürünlerinde yetiştirme döneminde kullanılan çeşitli 
kimyasal maddelerin kalıntılarını taşırlar. Bunlar genel 
olarak tüketici tarafından fark edilmezler.  

   Kalıntı miktarı insan sağlığı bakımından sorun yaratacak 
sınırların altında olmalıdır. Besin maddeleri tüzük ve 
talimatlarında bu sınırlar bildirilmiştir.  

   Pazarlama işlemlerinde yıkama kalıntıların 
uzaklaştırılmasında önemlidir. Ancak kullanma talimatlarına 
uyulmadan yapılan ilaçlama kalıntı sorunları çıkarır. Ayrıca 
ürünün bileşiminde bulunan doğal toksik maddeler, küfler 
ve bunların oluşturduğu mitotoksinler, bakteriyel toksinler 
ve çeşitli mikrobiyolojik bulaşmalar da insan sağlığında 
soru yaratır.  



Nicelik Kalite Özelliği 

 



   Bu kalite özelliğinde ürün tüketiminde atılan 

kısımların payı büyüktür. Meyve ve sebzelerin bazı 

kısımları tüketime uygun olmadıkları için atılırlar. 

Buna fire denir. Bunun oranı tür ve çeşide göre 

değişir. Atılan kısımlar meyvede sap ve 

çekirdekler, sebzelerde genellikle kabuk vb.dir. Bu 

nedenle kalın ve pürüzlü kabuklu, çok ve iri 

çekirdekli ürünler daha az tercih edilir.  

   Meyve ve sebzelerde kalite çeşitli faktörler 

tarafından etkilenerek oluşur. Bu etkiler olumlu 

yönde ise kalite yükselir, olumsuz yönde ise düşer.   



Kaliteyi Etkileyen Faktörler 

1. Çeşit 

2. Yetiştirme koşulları 

3. Derim zamanı ve yöntemi 

4. Derim sonrası koşullar ve uygulamalar 



Çeşit 

   Kalite özellikleri bitkinin diğer özellikleri 
gibi öncelikle kalıtımla belirlenen yani 
kanıtsal özelliklerdir. Genomları aynı olan 
bitkinin meyveleri de birbirinin aynısı olur. 
Özellikle şekil, renk, tat ve lezzet benzerdir. 
Kültür çeşitleri genetik özellikleri birbirinin 
aynısı veya çok yakın olan bir örnekli 
gösteren ürünlerdir. Farklı çeşitlerin ürünleri 
ise birbirinden az veya çok farklı olurlar. Bu 
nedenle çeşit ürün kalitesini belirleyen en 
önemli faktördür.   



   Derim sonrası kalite ve gereksinimler 
bakımından çeşitlerde aranan özellikler; 

1. Geniş gelişme koşullarında (iklim, toprak 
vb.) yükse verimli olmak 

2. Stres koşullarına, hastalık zararlılara 
dirençli olmak, ilaç gereksinimi az olmalı 

3. Ürünü bir örnek olgunlaştırmak 

4. Ürünün mekanik direncinin yüksek olması 

5. Görünüş, tekstür, tat ve lezzeti iyi, besin 
değeri yüksek, fire oranı düşük olmalıdır. 



Yetiştirme Koşulları 

   Bir çeşidin genetik yapısı yetiştirme ortamı 
koşullarında ortaya çıkar. Bu koşullar en 
uygun durumda ise ürün kalitesi yüksek olur. 
Koşullar değiştikçe kalite de değişir. Ortam 
koşulları ise bölgeden bölgeye, yıldan yıla 
farklılık gösterir. (Örneğin bakım işlemleri) 

   Ortam koşulları, iklim, toprak, ve bakım 
uygulamalarından etkilendiğinden kalite de 
etkilenir. Bu nedenle belirli bölgelerde 
meyve kalitesi daha yüksek olur.  



Derim Zamanı ve Yöntemi  

   Bahçede belirli bir gelişme aşamasında 

gelen ürünün derimi yapılır. Bu sırada 

fiziksel gelişme durmuştur. Doğru zamanda 

yapılan derimde kalite en yüksek olurken, 

erken veya geç derimde sorunlar çıkar. 

Standartlara göre derim döneminde meyve 

yeterince gelişmiş ve olgunlaşmış olmalıdır.   



Derim Sonrası Koşullar ve Uygulamalar 

   Bu dönemde ürün aktif bir metabolik aktiviteyi 
sürdürür ve yaşlanma veya aşırı olgunlaşma 
evrelerine doğru gelişir. Bunun sonucu kalitesini 
kaybeder. Ortam koşulları uygun değilse kayıp 
daha hızlı gelişir.  

   Bu dönemde yapılan uygulamalar da kaliteyi 
korumaya ve ürünü standart koşullara uydurmaya 
yöneliktir. Örneğin yıkama, mumlama gibi. Ancak 
derim sonrası dönem ürünlerde kayıpların giderek 
arttığı ve pazara çıkan ürün miktarının giderek 
azaldığı, kalan üründe de kalitenin giderek düştüğü 
bir dönemdir.     


