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Bu gösteriyor ki, meyve ve sebzelerin büyümesi, 
hasat edilmesi, depolanması ve taşınmasında 
görevli personel, hasat sonrası kayıpları azaltma 
yolları ve gıda artıkları değerlendirmesinde 
eğitimsizdir.

postharvestproject postharvestp postharvestproject

Bu araştırmanın sonucunda, meyve ve sebzelerin 
hasat sonrası kayıpları nasıl önlenir ve gıda artıkları 
nasıl değerlendirilir konularını içeren mesleki 
eğitim materyallerinin hazırlanması gerektiği 
anlaşılmıştır.

www.postharvestproject.com



Her yıl dünyada insan tüketimi için üretilen 
gıdaların üçte biri (yaklaşık 1.3 milyar ton), hasat, 
işleme, pazarlama, depolama ya da taşıma sırasında 
kaybedilmekte ya da israf edilmektedir. Hasat 
sonrası kayıplarının büyük miktarı yaygın olarak 
domates, vişne, üzüm ve incir gibi gıdalardan 
gerçekleşmektedir. 

DÜNYADA HASAT SONRASI
KAYIPLARI

“Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları 
Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” Projesi 
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa 
Komisyonu tarafından desteklenmekte olup Bursa 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 
koordinatörlüğünde, 4 ülkeden 7 ortak ile 
yürütülmektedir.

Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi & Ülke Anket 
Raporu, taze sebze ve meyve sektöründe hasat 
sonrası kayıplarını göstermek, gıda artıklarının 
değerlendirilmesinde güncel durum ve sektör 
çalışanlarının eğitim ihtiyaçları anlamında önemli 
bir kaynaktır.

Dünya nüfusu çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu 
yüzden, hasat sonrası kayıplarını önlemek ve ekin 
üretkenliği ve kalitesini var olan tarımsal alanlarda 
ar t ı rmak bugünkü ve gelecekteki  dünya 
popülasyonunu besleyebilmek için çok önemlidir.

Taze meyve ve sebze sektöründe çalışan çiftçilerin 
% 90’nın ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. 
Koruma ve taşıma sektöründe çalışan işçilerin % 
40-50'si ortaokul mezunu ve % 30-35'i lise 
mezunudur.

Hasat ve Taşıma Kaynaklı Zararlar

İHTİYAÇ TESPİTİ
DEĞERLENDİRMESİ VE
ÜLKE ANKET RAPORU

Anket soruları ilgili paydaşlar (supermarket 
zincirleri, sivil toplum kuruluşları vb.) tarafından 
cevaplanmıştır. Bu cevaplar taze meyve ve sebze 
sektöründe çalışan personelin eğitim seviyesi, 
karşılaştıkları problenler ve teknik bilgileri 
hakkında bilgi sağlamıştır. Bu rapor, meyve ve 
sebzelerin endüstriyel israflarının, ham maddenin 
% 70’ne varabilen yüksek çevresel etkiye sahip 
olduğunu göstermiştir.

ANKET SONUÇLARI

Ayrıca, bu sektörde çalışan personel taze ürünlerin 
hasat, depolama, ambalajlaması ve gıda artıkları 
değerlendirilmesi eğitim materyallerinin tatmin 
edici olmadığını belirtmişlerdir.
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