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Özet: 2000‟li yıllara kadar olan gıda sektörü ile ilgili literatürde, gıdanın iĢlenme süreci ile
ilgili değer zincirine odaklanılmaktadır. Oysa 2000‟li yıllardan sonra perakende satıĢ
anlayıĢının değiĢimin, taze sebze ve meyve satıĢındaki etkisi üzerine olan çalıĢmaların sayısı
artmaya baĢlamıĢtır. Süpermarketlerin gıda değer zinciri içine eklemlenmesi ile birlikte
değiĢen üreticiden tüketiciye kadar olan süreç son yılların tartıĢma konusu haline gelmiĢtir.
Bu çalıĢmalarda, süpermarketlerin tarım sektörü ve kırsal geliĢme üzerine olan etkisine ve
aktörler arasındaki ağa değinilmektedir (Reardon vd. (2002; 2003; 2006; 2007; 2008).
Süpermarketler (modern perakende ticaretin yeni adı), özellikle geliĢmekte olan ülkelerde
1990‟ların ortalarından itibaren çok hızlı bir Ģekilde yaygınlaĢmıĢtır ve mal satın alma
sistemlerini, özel standartlar, merkezi satın alma kanalları ve dağıtım kanalları ile
değiĢtirmiĢtir. Süpermarketlerin hızlı yükseliĢi, geleneksel gıda tedarik sisteminden farklı bir
iliĢki ağını ortaya çıkarmıĢtır.
Reardon ve Berdegue (2002), bu yapısal değiĢim sonucunda yeni gıda tedarik sisteminin
aĢağıda belirtilen üç unsuru içerdiğini belirtmektedir. Bunlar;

Özel kalite ve güvenlik standartlarının kullanımı

Dikey koordinasyon mekanizmaları (sözleĢmeler, öncelikli tedarikçi listeleri)

Dağıtım kanalları ile merkezi satın alma iĢlemi; bu Ģekildeki bir sistem ulusal,
bölgesel ve küresel ağ iliĢkilerinin kurulmasını sağlamaktadır.
ÇalıĢmaların çoğunda süpermarketlerin, çiftçiler ve imalatçı firmalar için en önemli pazar
olmakla beraber, küçük çiftçi ve küçük imalatçı firmanın süpermarket tedarik zincirinden
dıĢlanması açısından da bir tehdit olup olmadığı tartıĢılmaktadır. Gıda tedarik sistemlerinin
karĢı karĢıya olduğu değiĢimler, yeni satın alma sistemleri, kalite, güvenlik ve kolaylık
açısından bir takım gereksinmeleri ortaya çıkartmıĢtır. Getirilen yüksek standartlar (kalite,
zamanlama, güvenlik, paketleme) küçük çiftçilerin, süpermarketlere ürün vermesini
güçleĢtirmektedir. Yeni sistemin kalite ve güvenlik standartlarına ağırlık vermesi,
merkezileĢmenin artması vb. koĢulların ortaya çıkması, küçük çiftçileri sistem dıĢına itmekte,
sadece bu yüksek standartları karĢılayabilen büyük ölçekli üreticiler, yeni tedarik zincirine
katılabilmektedir.
Bildirinin amacı, taze sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye ulaĢana kadar olan süreci
ortaya çıkartmak, ilgili aktörleri ve rollerini belirlemektir. Bu çalıĢmadaki araĢtırma
çerçevesi, geleneksel ve organize sebze ve meyve perakende ticaret yapısını ve lojistik
sürecini anlamaya yönelik olarak kurgulanmıĢtır. AraĢtırma alanı Ġstanbul‟daki taze sebze ve
meyve perakende ticareti ile sınırlandırılmıĢtır. Bu çalıĢma iki aĢamadan oluĢmaktadır. Ġlk
olarak; ilgili literatür kapsamındaki tartıĢmalara yer verilecektir. Ġkinci aĢamada ise
derinlemesine görüĢmeler ile alan çalıĢması gerçekleĢtirilecektir. Alan çalıĢması Ġstanbul‟da
gerçekleĢtirilecek olup; süpermarketler farklı kriterlere göre sınıflandırılacak ve her gruptaki
süpermarketlerin meyve ve sebze için pazarlama ve satın alma sistemleri, gıda tedarik zincir
yapısını anlamaya yönelik görüĢmeler gerçekleĢtirilecektir. Ayrıca, meyve ve sebze hali ve
tedarik zincirindeki diğer aktörlerle derinlemesine mülakat yapılacaktır. Toptancı halleri,
sebze ve meyve zincirindeki çok önemli bir bağlantı noktasıdır. Hem geleneksel hem de
organize perakende ticaret, farklı Ģekillerde toptancı piyasasına bağımlıdır. Sonuçta, kırsal
geliĢme açısından ortaya çıkan tedarik zinciri modelleri değerlendirilecektir.
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