
“Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tara�ndan
desteklenmektedir. Ancak burada yer  alan görüşlerden

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası
Kayıpları Azaltmak İçin

Yenilikçi Yaklaşımlar

[HASAT SONRASI]

Proje Numarası:
2017-1-TR01-KA202-045709

Perakende ve
Toptan Satış Koşulları

Eğitim Materyali

Firmaların taze meyve ve sebze satın alımları 
günlük ya da gün aşırı yapılmaktadır. Satın 
alımlarda hal komisyoncularının yanı sıra, 
tüccarlar aracılığıyla da ürün alımı yapılmaktadır. 
Kalite üstünlükleri ve mevsimsel özellikleri 
nedeniyle ithal meyve talebinde bulunulmaktadır. 
Standart kalitede, kimyasal maddeler taşımayan 
ürünler market talepleri içinde yer almaktadır. 
Yerel marketlerde reyon kayıpları daha yüksek 
(Türe göre %30’lara kadar çıkabilmektedir.) 
olmasına rağmen, hiper marketlerde reyon 
kayıplarının %5-7 arasında tutulması için gerekli 
önlemler alınmıştır. Firmalar, yalnızca kendi 
pazarlarına yönelik olarak temizleme, sınıflama ve 
ambalajlama işlemlerini kendi depolarında 
yapmaktadır. Pazarlama amacıyla yapılan 
sınıflama, ambalajlama, depolama gibi fiziksel 
işlemlerden kaynaklanan sorunlar ve tarımsal 
ürünlerde tüketici pazarlarına ulaşıncaya kadar el 
değ i ş t i rmen in  f az la l ığ ı  ve  dağ ı t ımdak i 
düzensizlikler nedeniyle ürün kayıplarının büyük 
ve masrafların yüksek bulunduğu gözlenmektedir. 
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Şekil 1: Türkiye'de sebze ve meyve pazarlama
kanalları



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. 

Yaş  meyve  ve  sebze le r le  i lg i l i  yap ı lan 
çalışmalarda, üretimden kaynaklanan sorunların 
yanı sıra pazarlama sorunlarının da önemli olduğu 
ve çözümlenmesi gereği vurgulanmaktadır çünkü 
yaş meyve ve sebzeler, pazarlama kanalları 
içerisinde çeşitli aşamalarda ve pazarlarda farklı 
işlemler görmektedir.

“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.

Meyve ve sebzeler, çeşitli teknolojiler ile 
işlenebilmekte veya dalından koparıldıktan sonra 
ya belirli süre depolanmakta ya da hemen tüketime 
sunulmaktadır. Çabuk bozulabilir nitelikteki bu 
ürünleri tüketicinin istediği tazelik, biçim ve 
zamanda istediği yerde hazır bulundurmak 
gerekmektedir. En basit anlamı ile pazarlama, 
yukarıdaki özelliklerin yaratılması koşulu ile, 
ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılması ve bu 
arada meydana gelen olayların incelemesidir. 
Türkiye’de resmi istatistiklerde yer alan 35 meyve 
türünden yılda ortalama 13 milyon ton üretim 
gerçekleştirilmektedir. Üretimin amaca ulaşmasını 
ise sağlayan pazarlamadır.

Proje; seçilen bahçecilik ürünlerinin kalite, 
emniyet ve pazarlanabilirliğini arttırmak için hasat 
sonrası sektörlerde (gıda tedarik zinciri) mesleki 
eğitim gereksinimlerini karşılayan bir eğitim paketi 
geliştirerek hasat sonrası kayıpları azaltmayı 
amaçlamaktadır.

PROJENİN AMACI

Günümüz Türkiye’sinde serbest Pazar ekonomisi 
gün geçtikçe daha fazla yaygınlaşmakta ve önemini 
hissettirmektedir. Bu nedenle pazarlama, ülkenin 
önemli alt sektörlerden birini oluşturmaktadır. 
Çünkü, üreticinin arazi, emek, sermaye ve 
girişimcilik gibi üretim faktörlerini kullanarak 
ürettiği ürün ancak iyi bir pazarlama sistemi ile 
tüketiciye ulaştığında gerçek ekonomik değerini 
bulabilmekte böylece hem üreticisine hem de 
tüketicisine yarar sağlamaktadır. 

Hızla artan nüfusun beslenmesinde önemli bir yer 
tutan yaş meyve ve sebzelerin üreticiden tüketiciye 
u l a ş t ı r ı l m a s ı n d a  ö n e m l i  s o r u n l a r l a 
karşılaşılmaktadır.  Yapıları  gereği çabuk 
bozulabilir olduklarından, pazarlama aşamasında 
diğer tarım ürünlerine göre daha fazla özen ve 
teknik gerekmektedir. Bu nedenle bu sektörde 
çalışan hedef kitlenin bu konuda hazırlanacak 
eğitim materyalleri ile bilinç düzeyinin arttırılması 
önem taşımaktadır. Bir kısım üreticiler, üretim 
yerinin pazara uzak olması veya nakliye masrafının 
yüksek olması sebebiyle, üretim yerinde 
komisyonculara satmak yolu ile de ürünlerini 
pazarlayabilmektedir. 

Komisyoncu ise çiftçilerden satın aldığı ürünleri 
perakendeci ve toptancı dağıtım kanallarına 
pazarlamakta ve buradan pazar, süper market, 
manav ve bakkallara aktarılarak tüketiciye 
ulaştırılmaktadır. Üreticiler, tarım kooperatifleri ve 
ihracatçı firmalara da doğrudan ürünlerini 
pazarlayabilmektedir. Diğer bir pazarlama kanalı 
ise meyve ve sebzelerin tarım kooperatifleri 
yoluyla perakendecilere ve oradan da tüketicilere 
ulaşmasıdır.
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