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Hedefler
1. Ulusal düzeyde ürün alışverişinin yapıldığı İstanbul’un ilk ekolojik pazarını tedarik zinciri perspektifinden, pazar gelişimi, stratejik ortaklıklar, tedarikçi ilişkileri ve nakliye maliyetleri 
açısından incelemek.
2. Bu karmaşık yapının sonucu olan araştıma sorularına dikkat çekmek, ilk pazarın bütün ekolojik iç pazar üzerindeki etkisini anlamak ve nakliye maliyetlerini düşürmek üzere gelecekte 
yapılacak araştırmaları tasarlamak. 

Tarihçe
1960’a kadar: günümüzün ekolojik standartlarına uygun geleneksel tarım yöntemleri
1960’lar: tarım kimyasallarının Türkiye’ye gelişi
1985: sertifikalı organik tarımın kuru meyve ihracatına yönelik olarak başlaması
2004: organik tarım kanununun mecliste kabulü
Haziran 2006: ilk %100 ekolojik pazarın İstanbul, Şişli’de 10 üretici ile 40 tezgahta açılması
Kasım 2009: 265 tezgahta 70’ten fazla üretici haftada ortalama 30 ton satış

Haziran 2006’daki açılışından itibaren %100 ekolojik pazardan alışveriş eden tüketiciler, 
pazara sunulan ürün miktarı ve çeşidinde bir artış gözlediler. Ekolojik taze ürünlerin 
ulaşılabilir olması bu ürünlere olan talebi arttırdı. Artan talep doğal olarak üretimin 
artmasına yol açtı.

Üreticiler: 
-Çiftçiler 
-Et, tavuk, süt ve süt ürünleri üreticileri

Aracılar: 
-Mamül marka sahipleri
-Çiftçi temsilcileri
-Dağıtımcılar

Hal Özelliği
İstanbul’un bu ilk ekolojik pazarı haftada 
tek gün (Cumartesi) sabahları 3:00-7:00 
arası açık olan bir ekolojik ürün hali olarak 
da işlev görüyor. Sağlık ürünleri satan 
dükkanların, Internet bakkallarının ve 
organik restoranların temsilcileri haftalık 
taleplerini karşılamak için ekolojik pazara 
gelirler. Ancak bu yeterli değil. Organik 
ürünler için haftada 6 gün açık olan ve 
uygun depolama tesislerine sahip bir 
toptancı pazarına ihtiyaç var.

Stratejik Ortaklıklar
 Üretici Kooperatifi: küçük çiftçilerin • 
sorunlarını çözmek için kuruldu, örneğin, 
bireysel olarak edinmenin çok pahalı 
olduğu paketleme ve işleme sertifikalarını 
birlikte almak bu çözümlerden bir tanesi. 
 Tüketici İnisiyatifi: tüketiciler ekolojik • 
sektörün gelişiminde daha aktif bir 
rol oynamak amacıyla düzenli olarak 
toplanmaya başladılar, başlıca talepleri 
ürünlerin izlenebilirliği. 
 Ekolojik İç Pazar Geliştirme Komitesi: • 
üreticiler, tüketiciler, aracılar, sertifika 
kuruluşları ve STK’lar, bütün ekolojik 
sektörün sağlıklı gelişimi için politikalar ve 
yöntemler geliştirmek amacıyla biraraya 
geldiler. Komitenin görevleri içinde 
modelleme, prosedürlerin kontrol ve 
standardizasyonu, anlaşmazlık durumunda 
arabuluculuk, kuralların belirlenmesi ve 
lobicilik sayılabilir.

Çapraz Sevkiyat
Çiftliklerden gelen taze ürünler araçlardan 
boşaltıldıktan hemen sonra depolanmadan 
tekrar gidecekleri yere -bu bir dükkan, 
restoran veya Internet bakkalının tesisi 
olabilir- götürecek araçlara yüklenirler. 

Örneklem içinde pazarda satılan ürünün, getirilen ürüne oranı  %61 ile %94 arasında 
değişti. Örneğin 15.08.2009 haftasında 
55 ton ürün pazara getirildi, bunun 
34 tonu satıldı. Şekil 2’yi inceleyince 
verilerin bir mevsimsellik sergilediğini 
de görüyoruz.  Bu mevsimselliği iki 
farklı bakış açısından  Şekil 3 ve 4’te 
inceleyebiliriz. Güz mevsimi her yılın en 
yüksek ürün satış miktarlarına sahip. 
Kış ve yaz ayları ise içerik olarak farklılık  
göstermekle birlikte satış miktarı 
bakımından birbirlerine yakınlar ve bu 
miktarlar aynı yılın güz satışlarından 
ciddi biçimde düşük. İlkbahar ise en 
düşük üretim ve satışın olduğu mevsim. 
Bu mevsimsellik tarımsal üretimin doğal 
bir özelliği. Şekil 2, 3, ve 4’e baktığımızda 
bu mevsimselliği pazarın ilk yılında 
görmüyoruz. Bunun başlıca sebebinin 
pazarın etkisini ve ilk yılın talebini doğru 
olarak tahmin edememek olduğunu 
düşünüyoruz. Bu ön veri analizi ilk ekolojik 
pazarın Istanbul’da açılmasından sonra 
ekolojik sektörün hem talep hem de arz açısından genişlediğini net olarak gösteriyor. Ancak bütün 
diğer satış kanalları (eve teslimat, internet, vs.) yoluyla yapılan ekolojk ürün ticaretinin miktarını 
içermiyor.

Şekil 2: Ekolojik Pazardaki Şatışlar
            (Temmuz 2006-Kasım 2009)

Sonuç
Ekolojik pazar hem sosyal hem de doğa bilimleri için verimli bir çalışma alanı oluşturmakta:

 Araç rotalama gibi klasik yöntemler uygulanabilir.• 
 Farklı paydaşların farklı amaçları olsa da, esas amaç ekolojik sektörün sağlıklı gelişimi, • 
kısaca bir kamu yararıdır. Bu özellik, tedarik zincirinin bir bütün olarak en iyi şekilde 
işlemesini kolaylaştırmakta mıdır? Bu soru, rekabet ve işbirliği açılarından incelenebilir. 
 Veri ihtiyacı belirlenmeli, veri toplayan kuruluşlarla iletişime geçilmeli ve mevcut veriler • 
temizlenmelidir.
 Verilerle yaptığımız ön analiz, ürünün ulaşılabilir olması ve dağıtım kanallarının varlığının  • 
talebi arttırdığını gösterdi. Bu daha detaylı araştırılmalıdır.
 Küçük çiftçilerin hayatlarını idame ettirebilmeleri ekolojik sektörün sağlığının bir işareti • 
olarak incelenebilir.
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Şekil 5: Çiftliklerin Coğrafi Dağılımı

Nakliye Maliyetlerinin Ciddiyeti
 küçük çiftçi (~16 dönüm) yurtiçi • 
kargo şirketlerini kullanıyor, birim 
nakliye maliyeti 0.60 TL/kg. 
 büyük çiftçi (>1000 dönüm) kendi • 
taşıtlarını kullanıyor, birim nakliye 
maliyeti 0.25 TL/kg. 

Ortalama fiyatların kilogramda 3-5 
TL olduğu bir pazarda, bu nakliye 
maliyetleri yüksek. Özellikle küçük 
çiftçi için nakliye maliyetleri satış 
gelirinin yüzde 12-20’sine karşılık 
gelmekte.                           

Üretci No Miktar
 (kg)

Üretci No Miktar
 (kg)

Üretci No Miktar
 (kg)

Üretci No Miktar
 (kg)

1 200 17 831 33 175 50 505
2 180 18 520 34 520 51 162
3 386 19 317 35 157 52 50
4 2734 20 175 36 40 53 1500
5 560 21 755 37 650 54 205
6 111 22 2430 39 265 55 145
7 475 23 50 40 550 56 1405
8 681 24 100 41 1050 57 875
9 858 25 320 42 265 58 250

10 39 26 89 43 70 59 780
11 105 27 48 44 235 60 380
12 67 28 30 45 122 61 25
13 190 29 360 46 679 62 65
14 163 30 728 47 105 64 300
15 1390 31 4400 48 100
16 30 32 487 49 308

Tablo 1: Örnek bir Hafta için Arz Miktarları

Araç Rotalama Problemi: Merkezi bir depo, hizmet verilmesi gereken bir müşteriler 
kümesi, ve belli kapasitede araçlardan oluşan bir filo içeren bu problemde amaç, rota 
sayısı ve seyahat zamanının bir kombinasyonunu minimize etmektir.  Bu uygulamada, 
merkezi depo rolünü ekolojik pazar ve müşterileri ise ekolojik ürün sağlayan çiftlikler 
üstlenmiştir. Değişik araç kapasiteleri ve mevsimsellikten dolayı değişik ürün-yer 
kombinasyonlarıyla çeşitli senaryolar yaratıp problemi çözmeyi planlıyoruz. Nihai amacımız 
küçük çiftçinin nakliye maliyetini düşüren bir nakliye modeli tasarlamak. 

Üretici
Aracı
Yemek Alanı
İthalatçı
Buğday

%53

%6
%2%2

%37

Şekil 1: Pazaryeri’nin Bileşimi (Kasım 2009)

9. Uluslararası Zincir ve Ağ Yönetimi Konferansı, Mayıs 26-28, 2010, Wageningen, Hollanda

Tedarik Zinciri Özellikleri
Organik tarımın doğası, tanımı ve kanunu 
gereği organik ürünler konvansiyonel 
ürünlerle karıştırılamaz. Dolayısıyla organik
ürünlerin yönetimi bütünsel bir yaklaşımı gerektirir, bu da tedarik zinciri perspektifiyle 
uyum içindedir ve tohumdan sofraya ürünlerin geçtiği tüm safhaları kapsar. İstanbul’un ilk 
%100 ekolojik pazarı, Türkiye’nin 15 farklı şehrinde konumlanmış 100’den fazla üreticinin 
ulusal düzeyde ticaret yaptığı bir pazar. Üreticilere ek olarak 14 dağıtımcının da katılımıyla 
yılda yaklaşık 1000 ton ürün 1500 kadar tüketiciye ulaşmakta.  Tedarik ağı resminin 
tamamında çiftlikler, işleme ve paketleme tesisleri, dükkanlar, restoranlar, depolar ve 
Istanbul-Şişli’deki %100 ekolojik pazar var.

İddia: ürünün ulaşılabilir olması talebi arttıran bir etkendir

Veri Analizi
Pazar katılımcıları her hafta pazara getirdikleri ve satmadan geri döndürdükleri ürün 
miktarlarını (çeşit bazında) Buğday Derneği’ne bildirdiler. Bu çalışmanın yapıldığı sırada 
180. haftasına ulaşmış olan bu ilk ekolojik pazar büyük miktarda veri yaratttı. Verilerin 
çok zaman alıcı bir ön işlemden geçmesi gerekiyordu, zaman kazanmak için bu pilot veri 
analizinde kota örneklem yöntemini kullanarak her mevsim için bir hafta, her hafta için ise 
o hafta pazara gelen çiftçi sayısına oranlı (7’ye 1) bir temsilci seçtik. Bu şekilde 14 örnek 
haftalık veri kullandık.  Seçilen çiftçiler çiftlik büyüklüğü, ürün çeşidi ve miktarı açısından
çiftçi populasyonunu temsil ettiler. 
Seçilen her hafta için o haftanın 
temsilcisi çiftçilerin pazara getirdikleri 
ve satmadan geri götürdükleri 
ortalama ürün miktarlarını hesapladık. 
Sonunda bu haftalık ortalamaları 
kullanarak tahmini toplam miktarları 
elde ettik. Şekil 2’de 14 haftalık örneklem 
için tahmini satış miktarları gösterilmiştir. 
Bu şekilde gözlemlediğimiz gibi yıllar 
geçtikçe satış miktarları arttı. Aynı olgu 
pazara getirilen ürün miktarı için de 
geçerli.  

0

10

20

30

40

50

60

03.06 10.06 04.07 11.07 06.08 12.08 07.09 01.10

Örneklem tarihi

To
n

Şekil 3: Satışların Mevsimselliği
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Şekil 4: Mevsimlik Satışların Yıllarla Değişimi
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