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1. Dersin Adı:  

Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması 

2. Ders Tanımı:  

Gıda Zinciri İçindeki Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılmasına Yönelik Yenilikçi 

Yaklaşımlar” projesi Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenmekte ve Bursa Merkez 

Gıda ve Yem Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda yürütülmektedir. 

Proje paydaşları, Türkiye’den Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

(TAGEM), Gaziantep Üniversitesi (GU), Bursa Büyükşehir Belediyesi (TARIM A.Ş.) ve 

Bursa Ticaret Borsasıdır (BTB). Projenin yurtdışı paydaşları İspanya'dan Gıda Konserve 

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

Avusturya'dan ISEKI Gıda Birliğidir (IFA). 

Projede yaş meyve ve sebze sektöründe çalışan kişiler için hasat sonu kayıpların azaltılması, 

gıda atıklarının değerlendirilmesi ve bunların ekonomiye geri kazanımına yönelik mesleki 

eğitim materyallerinin hazırlanması ve sektör çalışanlarına gerekli eğitimlerin verilmesi 

amaçlanmaktadır. Sektörün tüm paydaşlarına sunmak için iyi planlanmış bir müfredat 

hazırlanması da amaçlanmıştır. Bu bağlamda, hazırlanmış bu müfredat, videolar, 

animasyonlar, power point sunumları gibi esnek, kolay ve iyi hazırlanmış öğretim araçları 

kullanarak katılımcıların bilgi ve becerilerini arttırmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, 

katılımcıların, müfredatta planlanan teknik gezilerde, hasat sonrası süreçlerin herhangi bir 

aşamasında soru sorma ve gözlem yapma şansı da olacaktır. 

3. Dersin Amacı: 

Gıda kaybı ve atıkların birçok olumsuz ekonomik ve çevresel etkisi vardır. Ekonomik 

olarak, çiftçilerin gelirlerinin azalması ve tüketicilerin giderlerinin artması anlamına gelir. 

Çevresel olarak, gıda kaybı ve atıkları, gereksiz sera gazı salınımı ve verimsiz olarak 

kullanılan su ve toprak dahil, bir dizi etki yaratır; bu da doğal ekosistemlerin ve sağladıkları 

yararların azalmasına yol açabilir. 

Dünyada halen güvenli gıdaya ulaşamayan önemli bir nüfus bulunmaktayken, yüksek 

miktarda gıda tüketiciye ulaşma aşamasında meydana gelen bozulma vb. sebeplere bağlı 
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olarak kaybedilmektedir. Ancak, gıda güvenliğinin sağlanmasının ana yollarından biri bu 

kayıpların azaltılmasıdır. 

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. 

Bu nedenle, hasat sonrası kayıpların, teknolojilerin, yönetim ve pazarlama durumunu tüm 

paydaşlara öğretmek çok önemlidir. Hasat sonrası kayıpların azaltılması sadece çiftçileri, 

işlemcileri, tüccarları ve satıcıları eğitmek ile mümkündür. Bu ders genel olarak aşağıdaki 

içeriğe sahip olacaktır; 

 Taze meyve ve sebze sektöründe hasat sonrası kayıplar 

 Hasat yöntemlerinin kayıpları azaltmadaki rolü 

 Hasat sonrası kayıpların azaltılmasında taşıma ve depolamanın önemi 

 Ambalajın meyve ve sebzelerin hasat sonrası durumlarına etkileri 

 Taze meyve ve sebzelerin atıklarının değerlendirilmesi teknolojileri 

 Perakende ve toptan satış pazarında satış koşulları 

 Taze meyve ve sebzelerin pazarlama olanakları  

 Hedeflenen meyveler için kayıpların azaltılması üzerine tartışma (kiraz, üzüm, incir, 

domates) 
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4. Dersin Süresi:  

Ders, 8 çalışma haftası (2 Ay) için haftada 5 ders saati ve 4 uygulama saatinden (ziyaretler) 

oluşmaktadır; [Yani 40 ders saati ve 32 uygulama saati]. 

NOT; Bu ders aynı zamanda Türkiye ve Romanya'daki lisans öğrencileri için seçmeli bir 

ders olarak da tasarlanmıştır. Ders 15 hafta için haftada 3 ders saati ve 2 uygulama saatinden 

(ziyaretler) oluşmaktadır. [Yani 45 ders saati ve 30 uygulama saati]. 

5. Sertifikasyon: 

Adaylar, sınavlarda başarılı olurlarsa ders sonunda bir katılım sertifikası alacaklardır. 

6. Öğretim, Sınav ve Değerlendirme Programı 

Öğretim Programı 

(Saat/Hafta) 

Sınav Programı 

Ders Uygulama Sözel Durum 

Çalışmaları 

Sunum Yazılı 

Sınav 
Toplam 

Puan 

4 4 20 20 15 45 100 

 

 

Öğrenciler standartlarla göre değerlendirilecektir. Gerekli standartlar, Bölüm 8'de 

tanımlanan ders öğrenme çıktılarıdır. Gerekli standartları sağlayan öğrenci yeterli kabul 

edilir. 

 

 

Değerlendirme yöntemleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir 

Metot Amaç Araç 
Sözlü sınav Bilgi becerilerini değerlendirme Bire bir mülakat 

Durum değerlendirme Temel bilgiyi değerlendirme 

Problem çözme becerilerini 

değerlendirme 

Senaryolar 

Yazılı sorular 

Öğrenci sunumları Temel bilgiyi değerlendirme 

Sunum becerilerini 

değerlendirme 

- Gözlem 

- Yazılı rapor 

- Sözlü geri bildirim 

Yazılı değerlendirme Bilgi becerilerini değerlendirme - Çalışma sayfaları 

- Çoktan seçmeli 

- Yazılı kısa cevaplar 
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7. Ders İçeriği 

Hafta Konu(lar) 

1 Taze meyve ve sebze sektöründe hasat sonrası kayıplar 

2 Hasat yöntemlerinin kayıpları azaltmadaki rolü 

3 Hasat sonrası kayıpların azaltılmasında taşıma ve depolamanın önemi 

4 Ambalajın meyve ve sebzelerin hasat sonrası durumlarına etkileri 

5 Taze meyve ve sebzelerin atıklarının değerlendirilmesi teknolojileri 

6 Perakende ve toptan satış pazarında satış koşulları 

7 Taze meyve ve sebzelerin pazarlama olanakları 

8 

Hedeflenen meyveler için kayıpların azaltılması üzerine tartışma (kiraz, üzüm, 

incir, domates) 

 

8. Öğrenme Çıktıları: 

Dersin sonunda, öğrenciler: 

 Gıda kayıpları, hasat sonrası teknolojisi, atık değerlendirme ve pazarlama ile ilgili 

çeşitli kavramları anlayabilecekler. 

 Hasat sonrası kayıp nedenleri ve azaltılmasının yollarını öğrenebilecekler. 

 Hasat sonrası zararların azaltılmasında özenli hasatın önemini anlayabilecekler. 

 Hasat sonrası kayıpların azaltılmasında taşıma ve depolamanın önemini 

anlayabilecekler. 

 Hasat sonrası kayıpları azaltmak için ambalajlamanın meyve ve sebzelerin hasat 

sonrası davranışlarına olan etkilerini anlayabilecekler. 

 Taze meyve ve sebze atıklarının değerlendirilmesinin yollarını anlayabilecekler. 

 Perakende ve toptan satış pazarındaki kayıpların nedenlerini anlayabilecekler. 

 Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da pazarlama kanallarını ve Avrupa Birliği'ndeki 

ticaret türlerini anlayabilecekler. 
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9. Kitap(lar) 

 Anonim.  (2018). Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi Ve Ülke Analiz Raporu, “Gıda 

Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” projesi. 

 Anonim. (2018). İyi Hasat Teknikleri Eğitim Materyali, Gıda Zincirindeki Hasat 

Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” projesi. 

 Anonim. (2018). Meyve ve Sebzelerin Depolama ve Nakliye Uygulamaları Eğitim 

Materyali, Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi 

Yaklaşımlar” projesi. 

 Anonim. (2018). Paketleme Olanakları Eğitim Materyali, Gıda Zincirindeki Hasat 

Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” projesi. 

 Anonim. (2018). Perakende ve Toptan Satış Koşulları Eğitim Materyali, Gıda 

Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” projesi. 

 Anonim. (2018). Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi Eğitim Materyali, “Gıda 

Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” projesi. 

 Anonim. (2018). Meyvelerin Pazarlama Olanakları, Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası 

Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” projesi. 

10. Referans Kitapları 

 Barman, K., Sharma, S., Siddiqui, M.W. (2018). Emerging Postharvest Treatment of 

Fruits and Vegetables, CRC Press. 

 FAO 2017. The future of food and agriculture – Trends and challenges. Rome 

 Ramaswamy, H. S. (2015). Post-harvest Technologies of Fruits & Vegetables. DEStech 

Publications, Inc. 

 Thompson, K. (2008). Fruit and Vegetables: Harvesting, Handling and Storage. John 

Wiley & Sons. 

11. Videolar 

 https://slideplayer.com/slide/6258629/  (hasat sonrası kayıplar) 

 https://www.youtube.com/watch?v=niYA0qrUJiE  (kaliteyi korumak için hasat sonrası 

taşıma) 
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 https://www.youtube.com/watch?v=d8juxVZ4Hns (Hasat sonrası taşıma ve yönetim: 

olgunluk indeksleri) 

 https://www.youtube.com/watch?v=y-_-50y66h0  (Hasat sonrası uygulamalar) 

 https://slideplayer.com/slide/5917817/  (Hasat sonrası teknikler) 

 https://slideplayer.com/slide/8497215/  (Üzümün ambalajlanması) 

 

12. Ders içeriği,  içeriğin çıktıları, öğretim yöntemleri 

Ders, hasat sonrası kayıpları etkileyen önemli parametreler olan temel konulara ayrılmıştır. 

Bu derste öğretilmesi gereken sekiz konu var. Her konunun belli içerikleri, çıktıları ve 

öğretim yöntemleri vardır. Ders şeması aşağıda verilmektedir: 

12.x. Ders konusu 

Anahtar kelimeler 

12.x.x. Ders içeriği Çıktılar Öğretim metodu 
 

 12.1. Taze Meyve ve Sebze Sektöründe Hasat Sonrası Kayıplar  

Anahtar kelimeler: kayıp, meyve, hasat sonrası, sebze 

Ders içeriği Çıktılar Öğretim 

yöntemleri 

12.1.1. Taze Meyve ve Sebze Sektörü 

Tanımı 

 Hasat sonrası teknoloji ve 

kayıplarla ilgili çeşitli 

kavramları anlama. 

 Interaktif 

dersler 

 Teknik gezi  

12.1.2 Dünyadaki Taze Meyve ve Sebze 

Üretimi 

 Dünyada üretilen meyve ve 

sebzelerin çeşitlerini ve 

miktarlarını öğrenme. 

12.1.3. Dünyadaki Taze Meyve ve Sebze 

Ticareti 

 Dünyadaki meyve ve 

sebzelerin ticaret türlerini ve 

miktarlarını öğrenme. 

12.1.4. Dünyadaki Hasat Sonrası 

Kayıplar 

 Meyve ve sebze kayıplarının 

nedenlerini anlama. 

 12.2. Hasat yöntemlerinin kayıpları azaltmadaki rolü  

Anahtar kelimeler: hasat, hasat sonrası kalite, olgunlaşma 
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Ders içeriği Çıktılar Öğretim 

yöntemleri 

12.2.1. Hasat Sonrası Taze Meyve ve 

Sebzelerin Kalite ve Ürün 

Kayıpları Üzerine Hasat Öncesi 

Faktörler 

 Hasat öncesi faktörlerin 

meyve ve sebzelerin kalitesi 

üzerindeki rolünü anlama. 

 Interaktif 

dersler 

 Teknik gezi  

12.2.2. Taze Meyve ve Sebzelerin Hasatı  Meyve ve sebzelerin hasadı 

için kullanılan teknikleri 

öğrenme. 

12.2.3. Doğru Hasat Neden Önemli?  Kayıpları azaltmak için 

hasatın önemini anlama. 

12.2.4.  Hasattan Sonra Meyve ve Sebze 

Kalitesinin Korunması  
 Meyve ve sebzelerin 

kalitesini korumanın 

yollarını anlama. 

12.2.5. Hedef meyveler için en iyi hasat 

uygulamaları  
 İncir, üzüm, kiraz ve 

domates için en iyi hasat 

ihtiyaçlarını belirleme. 
 

 12.3. Hasat sonrası kayıpların azaltılmasında taşıma ve 

depolamanın önemi  

Anahtar kelimeler: taşıma, depolama, kayıp, hasat sonrası 

Ders içeriği Çıktılar Öğretim 

yöntemleri 

12.3.1. Taşıma sırasında hasat sonrası 

hususlar 

 

 Taşıma sırasında meyve ve 

sebzelerin kalitesi üzerinde 

etkili olan parametreleri 

anlama. 

 Interaktif 

dersler 

 Teknik gezi  

12.3.2. Taşıma sırasındaki kayba neden 

olan faktörler 

 

 Taşıma sırasındaki kayıpların 

olası nedenlerini öğrenme. 

12.3.3. Risk faktörleri ve kayıp önleme 

 
 Taşıma sırasındaki kayıpların 

nasıl önleneceğini öğrenme. 

12.3.4. Meyve ve sebzelerin 

depolanması 

 

 Depolama tekniklerini 

öğrenme. 

 İncir, üzüm, kiraz ve 

domates için depolama 

ihtiyaçlarının listelenmesi. 

 12.4. Ambalajın meyve ve sebzelerin hasat sonrası davranışları 

üzerine etkisi  

Anahtar kelimeler: ambalajlama meyveler, sebzeler, kayıplar 
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Ders içeriği Çıktılar Öğretim 

yöntemleri 

12.4.1. Gıda kayıplarını azaltmada için 

ambalajlama 

 

 Ambalajın gıda kayıplarını 

azaltmadaki rolünü anlama. 

 Interaktif 

dersler 

 Teknik gezi  

12.4.2. Ambalaj çeşitleri ve ambalaj 

malzemeleri 

 

 Besin zincirinin çeşitli 

aşamalarında (taşıma / 

tüketici) ambalajlama 

türlerini ve ambalajlama 

malzemeleri türlerini 

öğrenme. 

12.4.3. Meyve ve Sebze Ambalajlama 

Sistemleri 

 

 

 Taze meyve ve sebzeleri 

korumak için çeşitli 

amblajlama sistemlerini ve 

rollerini öğrenme. 

12.4.4. Bazı meyveler için ambalajlama 

teknikleri 

 

 Çeşitli ambalajlama 

sistemlerinin incir, üzüm, 

kiraz ve domates özellikleri 

üzerindeki etkilerini anlama. 
 

 12.5. Taze meyve ve sebzelerden elde edilen atıkların 

değerlendirilme teknolojileri 

Anahtar kelimeler: atık, yan ürün, değerlendirme, katma değerli kimyasallar, enerji 

Ders içeriği Çıktılar Öğretim 

yöntemleri 

12.5.1. Atık veya yan ürün?  Gıda atıklarının 

değerlenmesi ile ilgili 

tanımları öğrenme 

 Gıda zincirinde yan ürünler 

(atıklar) oluşumunun olası 

sebepleri anlama. 

 Interaktif 

dersler 

 Teknik gezi  

12.5.2. Sebze atıkları ve yan ürünlerinin  

geleneksel kullanımları 

 

 Gıda yan ürünlerini 

değerlendirmenin geleneksel 

yollarını öğrenme. 

12.5.3. Biyoaktif bileşiklerin gıda yan 

ürünlerinden ekstraksiyonu 
 Gıda yan ürünlerinden 

değerli bileşiklerin 

ekstraksiyonu tekniklerini 

öğrenme. 

12.5.4. Gıda yan ürünlerinden katma 

değeri yüksek kimyasallar 

üreterek değerlendirilmesi 

 Gıda yan ürünlerinin değerli 

kimyasallara dönüştürülme 

tekniklerini öğrenme. 
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12.5.5. Enerji üretimi ile değerleme 

  
 Yan ürünlerin bir enerji 

kaynağı olarak kullanılma 

yollarını öğrenme. 

 12.6. Perakende ve toptan satış pazarında satış koşulları  

Anahtar kelimeler: hijyen, sanitasyon, GAP 

Ders içeriği Çıktılar Öğretim 

yöntemleri 

12.6.1. Perakende ve toptan satış 

marketlerinde kayıp nedenleri 

 

 Pazarlama durumundaki taze 

meyve ve sebze kayıplarının 

olası nedenlerini öğrenme. 

 Interaktif 

dersler 

 Teknik gezi  

12.6.2. İyi tarım uygulamaları 

 
 Güvenli gıda tüketimi ve 

kaliteli ve verimli tarımsal 

üretim için iyi tarım 

uygulamalarını anlama 

 Sertifika almak için olası 

sertifika sistemlerini ve 

gereksinimlerini öğrenme. 

12.6.3. Taze meyve ve sebze sektöründe 

koruma ve sanitasyon 

 

 Pazarlama durumdaki taze 

meyve ve sebzelerin sağlık 

ve hijyen kurallarını 

öğrenme. 
 

 12.7. Taze meyve ve sebzelerin pazarlanma olanakları  

Anahtar kelimeler: ticaret, düzenleme, standartlar, sertifikalandırma 

Ders içeriği Çıktılar Öğretim 

yöntemleri 

12.7.1. Türkiye'deki taze meyve ve sebze 

pazarlanması 

 

 Türkiye'deki taze meyve ve 

sebzelerin pazarlama 

kanallarını anlama. 

 Interaktif 

dersler 

 Teknik gezi  

12.7.2. Avrupa Birliği'nin taze sebze ve 

meyve pazarlama uygulamaları 

 

 Taze meyve ve sebzeler için 

Avrupa Birliği'ndeki 

pazarlama standartlarına 

ilişkin düzenlemeleri 

öğrenme. 

12.7.3. Ticaret türleri 

 
 Avrupa Birliği'nde meyve ve 

sebze ticareti için 

gereklilikleri öğrenme. 

 Avrupa 
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ülkelerine/ülkelerinden 

ticaret yapmak için gereken 

belgeleri öğrenme. 
 

 12.8. Hedeflenen meyveler için kayıpların azaltılmasına 

yönelik uygulamalar (kiraz, üzüm, incir, domates)  

Anahtar kelimeler: kayıp, kiraz, üzüm, incir, domates 

Ders içeriği Çıktılar Öğretim 

yöntemleri 

12.8.1. Taze kiraz: Kaybı azaltmak için 

en iyi hasat, taşıma, ambalajlama, 

depolama ve satış koşulları 

 

 Kiraz kaybını azaltmak için 

en iyi hasat taşıma, 

ambalajlama, depolama ve 

satış koşullarına ilişkin 

gereksinimleri öğrenme. 

 Interaktif 

dersler 

 Teknik gezi  

12.8.2. Taze üzüm: Kaybı azaltmak için 

en iyi hasat, taşıma, ambalajlama, 

depolama ve satış koşulları 

 

 Üzüm kaybını azaltmak için 

en iyi hasat taşıma, 

ambalajlama, depolama ve 

satış koşullarına ilişkin 

gereksinimleri öğrenme. 

12.8.3. Taze incir: Kaybı azaltmak için 

en iyi hasat, taşıma, ambalajlama, 

depolama ve satış koşulları 

 

 İncir kaybını azaltmak için 

en iyi hasat taşıma, 

ambalajlama, depolama ve 

satış koşullarına ilişkin 

gereksinimleri öğrenme. 

12.8.4. Taze domates: Kaybı azaltmak 

için en iyi hasat, taşıma, 

ambalajlama, depolama ve satış 

koşulları 

 

 Domates kaybını azaltmak 

için en iyi hasat taşıma, 

ambalajlama, depolama ve 

satış koşullarına ilişkin 

gereksinimleri öğrenme. 

13.  “12.4. Ambalajın meyve ve sebzelerin hasat sonrası davranışları üzerine etkisi” 

bölümü için örnek ders içeriği 
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S1. Taze meyve ve sebzelerin besin tedarik zincirlerinde en yüksek kayıplar …………………….. sırasında 

ortaya çıkar. 

a) hasat 

b) taşıma ve saklama 

c) tüketim 

d) dağıtım 

e) paketleme 

 

S2. Aşağıdakilerden hangisi düşük kaliteli bir ambalajın karakteristik bir özelliği değildir? 

a) çok büyüktür 

b) kaba ve keskin yüzeylere sahiptir 

c) mukavemeti zayıftır 

d) çevre dostudur 

e) havalandırma özelliği yoktur  

 

S3. Shrink filmin taze meyve ve sebzelerin ambalajlanmasındaki en önemli avantajı nedir? 

a) darbelere karşı koruma  

b) nem kaybını kontrol etme 

c) taşıma kolaylığı 

d) kolay imalat 

e) tekrar kullanılabilir olması 

 

S4. Meyve ve sebzelerin MAP uygulaması için önerilen gaz bileşimi nedir? 

a) %3-8 O2 ve %2–5 CO2  

b) %5-8 O2 ve %3–8 CO2 

c) %2-5 O2 ve %3–8 CO2 

d) %2-5 O2 ve %15-20 CO2 
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e) %0 O2 ve %3–8 CO2 

S5. Doğal atmosferde saklanan üzümün raf ömrü yaklaşık ne kadardır? 

a) 4 gün  

b) 10 gün 

c) 25 gün 

d) 15 gün 

e) 20 gün 

 

S6. MAP yardımı ile taze meyve ve sebzelerin raf ömrü ………………………………  uzatılmaktadır.  

a) sızdırmaz ambalaj malzemesi kullanarak 

b) oksijen ve karbondioksit seviyelerinin kontrol edilmesiyle 

c) mevcut tüm oksijenin uzaklaştırılmasıyla 

d) sıcaklığın artırılmasıyla 

e) ortamın tamamen azot ile değiştirilmesiyle 

 

S7. ……………………………………… termoform bir malzemenin ısıtıldığı ve daha sonra tabakanın arzu 

edilen şeklin verilmesi için bir kalıba doğru aşağı çekildiği bir plastik kalıplama işlemidir. 

a) Karton kutulama 

b) Film sarma ile ambalajlama 

c) Otomatik akış ambalajlama 

d) Tepsi sızdırmazlık ambalajlama 

e) Termoform ambalaj ile ambalajlama 

 

S8. Taze meyve ve sebzelerin solunum veya nefes alma durumunda aşağıdakilerden hangisi 

gerçekleşmez? 

a) bitkiler karbondioksit alır  

b) bitkiler oksijen alır  

c) bitkiler karbondioksit verir 



 

  43 

 

d) bitkiler su verir 

e) bitkiler ısı verir 

S9. Aşağıdakilerden hangisi taze meyve ve sebze kaybının olası bir nedeni değildir? 

a) fazla doldurulmuş paketlerin baskı uygulamasına dayalı morarma  

b) darbeye bağlı zedelenme 

c) delinmeye bağlı zedelenme 

d) iyi bir havalandırma 

e) su kaybı veya solma 

 

S10. Aşağıdakilerden hangisi tüketici ambalajına bir örnek değildir veya tüketici ambalajını 

tanımlamamaktadır?  

a) torba  

b) sepet 

c) yığın konteyneri 

d) küçük boyutludur 

e) tepsi 

 

Cevap anahtarı: 

1) A  2) D 3) B 4) C 5) A 6) B 7) E 8) A 9) D 10) C 


