
1. Bahçe ürünleri ve genel özellikleri Yapı ve 
organların gelişmesi 

2. Biokimyasal yapı ve değişim 

3. Fizyolojik olaylar ve gelişimleri 

4. Hasat öncesi dönemde gelişmeyi etkileyen 
faktörler 

5. Hasat (Derim) 

6. Pazarlamada standardizasyon 

7. Paketleme evi ve paketleme evi işlemleri 

8. Ürünlerde derimden sonra görülen kayıplar ve 
önleme yolları 

9. Bahçe ürünlerinin depolanması 

10. Pazara ulaştırma 

11. Diğer bahçe ürünlerinin pazara hazırlanması ve 
depolanması 

 

DERSİN İÇERİĞİ 



TÜRKİYE YAŞ MEYVE SEBZE  

ÜRETİMİ 

• 43 milyon ton üretim değeri ile 

dünyanın önemli yaş meyve ve sebze 

üreticilerinden biri olan Türkiye’nin; 

–Meyve üretimi 12 milyon ton, 

–Sebze üretimi ise yaklaşık 31 

milyon tondur.  



 

TÜRKİYE YAŞ MEYVE SEBZE  

İHRACATI 
 

• Toplam İhracat 2.19 milyon ton 

– 356 bin ton Meyve 

– 1.007 bin ton Sebze 

– 830 bin ton Turunçgil  



• Türkiye toplam meyve üretiminin 

yaklaşık %5-6’sı depolanmaktadır 

 

• Üretim miktarı çok daha fazla olan 

sebzede ise bu oran daha düşük 

olduğundan tüketime sunulmayan ve 

çürüyen ürün miktarı da daha fazladır 



 

Ülke Ekonomisine Etkileri 

 
• Pazarlama sırasındaki bozulma ve kayıplar 

azalmakta, üreticiye sunulan ürün miktarı 
artmakta 

• Pazarda sunu-istek dengesi düzenlenir ve 
fiyat istikrarı sağlanır 

• Ülkenin her tarafındaki tüketiciye ulaşma 
imkanı sağlar 

• Kalifiye işçi kullanımı artar, yeni endüstri 
dalları gelişir 

• Dış pazara açılmak için iyi bir alt yapı oluşur 
ve pazarlama alışkanlığı yerleşmiş olur 

 



Üretim ve Üreticiye Etkileri 

• Üretici, ürünün bol olduğu dönemde fiyat 
düşüklüğünden ve mevsimlik fiyat 
dalgalanmalarından korunur 

• Ürün geç pazarlanarak yüksek fiyattan 
yararlanır 

• Pazarlama süresinin uzaması ve geniş 
tüketici kitlesine ulaşması nedeniyle artan 
üretim olanağı üretimi teşvik eder 

• Endüstriye verilen ürün miktarı artar 

• Ürün daha kaliteli olarak pazara ulaşır ve 
daha iyi fiyat bulur 

 



Tüketim ve Tüketiciye Etkileri 

• Tüketici pazarda geniş bir zaman 

içerisinde, daha bol ve kaliteli ürün 

bulur 

• Üründeki besin kayıpları azaldığından, 

besin değeri yüksek ürün tüketilir 

• Hasat edilen ürün en rasyonel şekil ve 

yollarla tüketiciye ulaşır ve üründen en 

yüksek oranda fayda sağlanır 

 



Türkiye’deki Soğuk Hava Tesisleri 

• Türkiye’de ilk soğuk hava tesisleri 1904 
yılında İstanbul’da kurulmuştur 

• 1990’lı yıllarda yalnızca sebze ve meyve 
depolayan depoların sayısı 205 adet ve 
kapasitesi yaklaşık 340 000 ton olarak 
belirlenmiştir 

•  Depoların ülke geneline dağılımında en 
fazla Marmara,Ege ve Akdeniz bölgesinde 
bulunduğu görülmektedir. Bu bölgelerde 
bulunan depolar toplam kapasitenin 
%85’ini oluşturmaktadır. 

 



Hallere gelen Domatesler 



Pazarın istediği ürünler 



Bir Sebze İhracatçısının Biber 

Paketleme Evi  



Pazarın istediği ürünler 



Bir Sebze İhracatçısının Paketleme 

Evi 



Kiraz Paketlemesi 



İhraç Edilecek Lahanaların TIR ile 

Taşınma Şekli 


