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Sunum Planı 

Araştırmanın konusu, yöntemi ve kapsamı:  
 

○  Tarım, gıda ve pandemi  
○  Tedarik sistemleri yaklaşımı 
○  İstanbul meyve-sebze tedarikine ilişkin saha çalışması süreci 

 
Pandemi sürecinde İstanbul gıda tedarik sistemi: 

 
○  İstanbul gıda tedarik sisteminin genel eğilimleri ve sorunları 
○  Pandemi sürecine ilişkin öne çıkan gözlemler 
○  Sahadan notlar ve bulgular. 

 
Sonuç: Bu araştırma gıda sistemi ve pandemi ilişkisine dair tartışmalar 
bakımından neler söylüyor?   



BÖLÜM 01 Araştırmanın konusu, kapsamı ve yöntemi 

Gıda ve Pandemi: Gıda sistemi hangi koşullarda pandemi ile karşılaştı? 

Gıda üretiminin toplumsal ve 
ekolojik olarak yeniden 
yapılandırıldığı koşullarda: 

•  Büyük-ölçekli, yoğun enerji ve 
kimyasal kullanımına dayalı, 
monokültür üretim temelinde 
standartlaşma ve tek tipleşme 

 
•  Bilimsel araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinin özelleştirilmesi, fikri 
mülkiyet hakları, tohum ve genetik 
unsurlarda metalaşma, vb. 

 
•  Gezegensel eşiklerin aşılması, 

ekosistem tahribatı (iklim krizi, toprak 
kaybı, ormansızlaşma, su krizi, agro-
biyoçeşitlilik kaybı, hastalıklar vb.) 

Gıdanın daha önce hiç olmadığı 
kadar metalaştığı ve küreselleştiği bir 
dönemde: 

Bilme ve eyleme kapasitemiz 
bakımından gıdaya çok yönlü olarak 
yabancılaştığımız bir konjonktürde: 

•  Neoliberal politikalar ve düzenlemeler 
 

•  Uluslararası işbölümüne bağlı ürün 
deseni değişiklikleri 

 
•  Uzun tedarik zincirleri, meta/değer 

zincirleri, süpermarketleşme, gıda 
standartları, gıda kalitesi, sertifika ve 
patent süreçleri, vb. 

•  Gıda bilgisinin uzmanlaşması; proje 
bazlı, parçalı, disipliner ayrımlara dayalı 
hale gelmesi 

 
•  Anti-demokratik, otoriter yönetim ~ 

gıdanın üretim, dolaşım ve tüketim 
süreçlerinde karar ve tercih hakkımızın 
daralması 

 
•  Küresel besin zincirinde eşitsizlikler: 

(açlık, aşırı kilo ve obezite, beslenmeye 
bağlı sağlık sorunları, kırılgan gruplar -
kır ve kent yoksulları, göçmenler, yaşlılar, 
kadınlar, ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz 
kalanlar, vb.) 



BÖLÜM 01 Araştırmanın konusu, kapsamı ve yöntemi 

Gıda Sistemi Analizlerinde Tedarik Sistemleri Yaklaşımı 

Tedarik 
Sistemleri 
Yaklaşımı 

Üretim 

Tüketim 

Aktörler ve 
yapılar 

Dolaşım 

Gerilimler, 
çatışmalar,  
çelişkiler 

Süreçler, 
ilişkiler, 

ağlar 



BÖLÜM 01 Araştırmanın konusu, kapsamı ve yöntemi 

Tedarik Sistemi Yaklaşımı ve Saha Süreci 

Neleri önemsedik? 

•  Pandemi öncesi ve sonrası 
süreklilikleri ve farklılaşmaları 

 
•  Pandemi ile birlikte yoğunlaşan, 

görünür hale gelen eğilimleri ve 
olguları 

 
•  COVID-19 sonrası süreç bakımından 

önemli olabilecek ‘yeni’ gelişmeleri, 
aktörleri 

Nerelere baktık? Sahada kimlerle görüştük? 

•  Taze meyve ve sebze tedarik sürecine 
 

•  Gıda güvenliği bakımından öne çıkan 
meselelere 

 
•  Tedarik zincirinde aracılara, zincirin 

uzunluğu ve kısalığına 
 

•  Alternatif tedarik sistemlerine 

•  Sebze ve Meyve Toptan Ticareti (Hal)  
Komisyoncu, Tüccar, Memur, Zabıta 

•  Perakendeciler (Organize ve Geleneksel) 
•  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri 
•  Yeme-İçme Sektörü Temsilcileri 
•  Alternatif Gıda İnisiyatifleri 
•  Üreticiler ve Üretici Temsilcileri 
•  Tüketiciler 
 
30 yarı yapılandırılmış görüşme 
 
 



BÖLÜM 02 Pandemi sürecinde İstanbul gıda tedarik sistemi 

COVID-19 öncesi İstanbul meyve-sebze tedarik sistemi 

•  … 



BÖLÜM 02 Pandemi sürecinde İstanbul gıda tedarik sistemi 



BÖLÜM 02 Pandemi sürecinde İstanbul gıda tedarik sistemi 



BÖLÜM 02 Pandemi sürecinde İstanbul gıda tedarik sistemi 

Pandemi sürecine ilişkin öne çıkan gözlemler 

Üretim:  
●  kıtlık? gıda krizi? 
●  mevsimlik işçiler 
●  planlama (küçük üreticiler, 

endüstriyel tarım, kırda yeni 
aktörler, kamunun rolü) 

 
Tüketim: 

●  Gıda güvenliği 
●  Gıdaya erişim 
●  Otel ve restoranlar (HoReCa) 
●  Talepte uzun vadeli değişim 

 

Tedarik Zincirleri ve Aracılar 
●  "Sektörü pek de etkilemedi" 
●  Tedarikte sektörler arası kaymalar 
●  Zincirlerdeki aktörlerin güç 

dengelerinde yaşanan değişimler 
○  İlk haftalardaki özel durum 
○  Halin işleyişi 
○  Tedarikçilerin sektörel koşulları 

(HoReCa) 
○  Pazarlar 
○  Süpermarketler  
○  Dijital perakende 
○  Alternatif ağlar 
○  Belediye hizmet ve destekleri 

Salgın hala devam ediyor - Orta ve uzun vadeli etkiler 



BÖLÜM 02 Pandemi sürecinde İstanbul gıda tedarik sistemi 

Salgına karşı alınan tedbirlerin dönemleri (İstanbul gıda tedariği göz önünde bulundurularak) 

1 Nisan, Çarşamba.  
Pazarlarla ilgili düzenlemeler Tezgahlar 
arasında 3 metre mesafe bırakılması, giriş 
çıkışların farklı yerden yapılması, en fazla 
esnafın iki katı kadar müşteri alınması  

11 Mart, Çarşamba. 
Türkiye’de ilk vakanın 
görüldüğünün açıklanması 

16 Mart, Pazartesi.  
İlk önlem paketinin 
açıklanması (kafe, 
kahvehane, bar ve eğlence 
yerlerinin kapatılması) 

21 Mart, Salı.  
Lokantaların kapatılması (sadece gel-al hizmeti)  
65 yaş üzeri kişilere sokağa çıkma sınırlaması 

10 Nisan, Cuma. 
15 büyükşehir ve 
Zonguldak’ta herkesi 
kapsayan ilk hafta sonu 
sokağa çıkma yasağının 
açıklanması 
 3 Nisan, Cuma.  

Pazar ve marketlerde maske zorunluluğu 
20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı 
15 büyükşehir ve Zonguldak için şehre 
giriş-çıkış yasağı 

24 Mart, Salı. 
Marketlerin 09.00-21.00 arası açık 
olması ve mekandaki müşteri 
sayısının kısıtlanması (en fazla 
toplam alanın onda biri) 

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların muaf tutulacağı açıklandı (15 Nisan) 
 
Her haftasonu ve kimi haftalarda uzatılan resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı 
ilan edildi. 
Fırınlar bu yasaklarda hep açık kaldı.  
Marketler haftasonları genelde kapalı olsa da, yasağın öncesindeki günlerde 
08.00-23:00 arası açık olması, kimi zaman 09:00-14:00 arası eve servis 
yapabilmesi kararlaştırıldı. 
Restoranlar tamamen kapatılmadığında sadece evlere servis vermeye devam 
ettiler. 

(1) 11 Mart - 11 Nisan: Şok ve Panik 

(2) 11 Nisan - 1 Haziran: Kapanma 

(3) 1 Haziran sonrası:  
Yeni normal, maskeli ve mesafeli hayat 

11 Nisan, Cumartesi. 
Tüm süreç boyunca 
hallerin kapalı kaldığı 
tek iş günü. 



BÖLÜM 02 Pandemi sürecinde İstanbul gıda tedarik sistemi 

Sahadan notlar, bulgular 

●  Bayrampaşa ve Ataşehir Halleri 

●  10 Nisan büyük yoğunluk 

●  Salgının en başında talepte büyük artış, fiyat 

dalgalanmaları 

●  Önlemler, denetim ve filiasyon uygulaması  

●  Trafik düzenlemesi 

●  Tedarikçilerin dışında bireysel alıcılar 

●  Tedarik sıkıntısı yaşanan pek ürün olmamış. 

●  Tedarik sistemi içi geçişlilik 

Toptan Yaş Sebze-Meyve Ticareti 



BÖLÜM 02 Pandemi sürecinde İstanbul gıda tedarik sistemi 

Sahadan notlar, bulgular 

Perakende Ticaret  
Geleneksel Perakende (Pazar - Manav - Bakkal - Seyyar Satıcı) 

●  İlk haftalarda fiyat artışı  

●  Mayıs itibariyle düşen fiyatlar 

●  Yasaklardan dolayı kapatılan ve günü 

değişen pazarlar 

●  "İnsanlar tercih etmedi kalabalık olduğu 

için" 

●  Pazarlarda salgın düzenlemeleri ve 

cezalar 

●  Seyyar satıcılara daha sık rastlanması  



BÖLÜM 02 Pandemi sürecinde İstanbul gıda tedarik sistemi 

Sahadan notlar, bulgular 

●  Kapanma Dönemi - Stoklama - 
Panik alımları ile satış hacimleri, 
cirolar arttı.  

●  Gıdaya erişimde büyük bir sorun 
yaşanmadı. 

●  Markete geliş sayıları azalırken, 
sepet büyüklükleri arttı.. 

●  ‘Sosyal izolasyon sürecinde market 
alışverişlerinin %50 artış gösterdi, 
normalleşmeyle birlikte hazirandan 
itibaren satışlar da normalleşme trendine 
girdi.’ 

●  ‘Salgın döneminde ilk kez online alışveriş 
yapanların oranı %37 arttı.” 

●  E-ticaret, kapanma döneminde günlük 
cironun %10-15’ine kadar çıktı, 
normalleşmeyle birlikte eski seviyelere, 
%3-4’lere geri döndü.’ 

●  Türkiye’de tüketicilerin %80’i korona 
öncesi döneme göre daha sık evde yemek 
yapmaya başlamış. Avrupa’da ve 
Dünya’da bu oran %50…  

Perakende Ticaret - Organize Perakende 

●  Çevirimiçi kanallara olan 
yönelme 

●  Paketli gıda, sağlıklı gıda, 
güvenilir gıda, yerel gıdaya olan 
talep arttı.  

●  Evde yemek yapma alışkanlığı  



BÖLÜM 02 Pandemi sürecinde İstanbul gıda tedarik sistemi 

Sahadan notlar, bulgular 

●  Yaş meyve ve sebze tedariği kısıtlı  
●  Kapanma döneminde birçoğu işleyişte 

zorluk yaşadı, eskisi gibi devam eden 
pek olmadı.  

●  Gönüllü emeği karşılamakta 
zorlandılar.  

●  Bakliyat, un satışları çok arttı.  

Alternatif Gıda İnisiyatifleri  

●  Sevkiyat süreli başta uzadı, kargo 
işlemleri aksadı, ancak tedarikte 
zorlandıkları ürünler pek olmadı.  

●  E-ticarete geçenler oldu. 
●  Mahallelerde yeni inisiyatifler oluştu 
●  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 

girişimleri 



BÖLÜM 03 Sonuç 

Bu araştırma gıda sistemi ve pandemi ilişkisine dair neler söylemiyor?   
 

Üretim örüntüleri bakımından önemli 
kimi sorular: 
 

●  Mevsimlik işçilik örüntülerine ne 
olacak? 

●  Tarımsal üreticiler önümüzdeki 
üretim sezonlarında nasıl tepkiler 
verecek? Ne kadarı, ne kadarla 
üretime devam edecek? 

●  “Yeni köylülük”, kıra (yeni/den) göç 
süreci nasıl işleyecek? 

Dolaşım örüntüleri bakımından 
önemli kimi sorular: 
 

●  Tedarik ağları içindeki güç 
dengeleri nasıl değişecek? 
(Süpermarketler güçleniyor 
olsa da alternatif gıda ağlarının 
da önemli atılımları var.) 

●  Bu süreçte ayrıca önemli hale 
gelen dijitalleşme süreçlerinin 
etkileri neler olacak?  

Araştırma halen devam etmekte olan COVID-19 salgını koşullarında gerçekleştirilmiştir. Bitmiş 
bir sürecin analizi değildir. Üretim, dolaşım ve tüketim örüntüleri bakımından salgının olası ve 
şimdiden kestirmesi güç uzun vadeli etkileri ayrıca ele alınmalı ve takip edilmelidir. 

Tüketim örüntüleri bakımından 
önemli kimi sorular: 
 

●  İşsizlik ve enformelleşme 
nedeniyle yaşanan ciddi gelir 
kayıpları gıda alanına nasıl 
yansıyacak? 

●  Gıda güvenliğine ilişkin 
kaygılar gıda tercihlerine nasıl 
etki edecek? 

 



BÖLÜM 03 Sonuç 

Bu araştırma gıda sistemi ve pandemi ilişkisine dair neler söylüyor?   
 

Salgın yönetimi ve/ya yönetmeme 
süreçleri (düzenlemeyerek 
düzenleme): 
 

●  Tarımsal üretim ve gıda 
üretimi süreçlerinin geneline 
yönelik 
 

●  Haller başta olmak üzere 
tedarik sistemi aktörleri 
bakımından salgın 
yönetimine / yönetimsizliğine 
yönelik 

Öne çıkan aktörler ve karakteristik 
özellikleri:  
 

●  Yalnızca niceliksel bir ölçüt olarak 
değil niteliksel olarak da küçük ve 
orta ölçekli aktörlerin hakimiyeti 
 

●  Tedarik sistemi boyunca farklı 
kanallar arası hızlı geçiş yapabilme, 
yeni durum karşısında hızlı hareket 
edebilme, vb. kapasitesi 

Bir metropol olarak İstanbul’un meyve-sebze tedarik süreçlerindeki görece dayanıklı görünümü, 
her biri ayrıca sürdürülemez olan ancak mevcut koşullarda tedarik sistemi içinde farklı geçişleri 
olanaklı kılarak salgının etkilerini geçiştirmeye yarayan üç temel unsura dayanıyor:  

Tedarik sistemi yönetişimi ve 
karakteristik özellikleri: 
 

●  Sertifika, gıda standartları vb. 
süreçlerinin sistematik olarak 
düzenlenmemiş olması ve  
yeterince denetlenmemesi 
 

●  Farklı tedarik ağları arasında geçiş 
bakımından büyük ve hantal 
çokuluslu şirketlerce domine 
edilmeyen bir sistem olması 



YERKÜRE TEŞEKKÜR EDER! 


