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Kovid-19 pandemisi ile içinden geçmekte olduğumuz du-
rum eşi benzeri görülmemiş küresel bir kriz anı. Henüz sal-
gının ciddiyeti, boyutu, yayılımı ve süresi hakkında net bir 
yargıya varmak mümkün gözükmüyor. Ancak pandemi ve 
pandeminin tetiklediği kriz dinamikleri başta sağlık olmak 
üzere toplumsal yaşamının her alanında etkisini göstermeye 
başladı. Pandeminin yarattığı şok dalgasından ilk etkilenen 
alanların başında insan yaşamı için en temel ihtiyaçlardan 
olan gıda geliyor. Evlerde gıda güvenliği kaygılarıyla beslenme 
önerileri arayışına girenler, evden çıkmazsa işsiz kalıp yemek 
kaygısına düşecek kesimler, bir de hepimizin gıdasını üreten-
ler, doyabilmek için tarlasına gitmek, hayvanlarına bakmak 
zorunda olanlar. Boşalan market rafları, kuryelerin, kargoc-
uların taşıdığı yemek siparişleri ve pazarlanamadığı için tar-
lada bırakılan ürünler... Hepsi ve daha fazlası pandeminin 
tarım ve gıda alanına yansıyan sonuçları. Gıdanın üretim, 
tedarik ve tüketim süreçlerinin organize edildiği tarım-gı-
da sistemi açısından pandeminin tetiklediği şokların çok 
yönlü bir gıda krizine yol açacağı öngörülüyor. Pandeminin 
yarattığı toplumsal ruh haliyle artan ve çeşitlenen distopik 
senaryoların ortak sahnesi gıda krizleri ve yaygınlaşan açlık. 

Kalkınma kavramının Birleşmiş Milletler’in gündemi haline 
geldiği son yarım yüzyılda dönemsel olarak güncellenen tüm 
kalkınma hedeflerinin önceliği, hiçbir çocuğun yatağa aç 
girmeyeceği bir evrensel düzenin garanti edilmesi oldu. Gün-
cel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde bu durum kimsenin 
arkada bırakılmayacağı, sıfır açlık hedefi olarak ifade ediliyor. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) pandeminin yol 
açacağı olası gıda kriziyle, başta hali hazırda gıda yardımlarının 
yönlendirildiği ve gıdada kendine yeterlilik açısından güvenc-
esiz konumda olan ülkelerdeki halklar olmak üzere yakın za-
manda “arkaya” düşecek milyonların olabileceği konusun-
da devletleri uyarıyor ve çağrıda bulunuyor (FAO, 2020a). 

FAO, Kovid-19 pandemisinin ve pandemiyle mücadele için 
alınan tedbirlerin, tarımsal üretimde, gıda imalatında, te-
darik zincirinde ve gıdaya erişimde kısa vadede arz ve ta-
lep yönlü şoklar yaratacağını ve bu şokların uzun vadede 
gıda krizine yol açabileceğini ifade ediyor (FAO, 2020b). 
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Küresel gıda arzı hâlihazırda daralmış durumda. Bu daralmanın çeşitli sebep-
leri mevcut: Alınan tedbirler ve hareketlilik kısıtlamaları sebebiyle emek arzı-
na bağlı üretim kısıtlamaları; tarımsal girdilere erişimde zorluklar sebebiyle 
verim kayıpları; gıda imalatında kesintiler; tedarik zincirinde sıkışmalar; tüket-
icilerin gıdaya eriştiği kanalların kapatılması.¹  Dahası, pandemi kontrol altı-
na alınamayıp yayıldıkça gıda arzında daralmanın artacağı bekleniyor (WFP, 
2020). Talep yönünde şoklar da çok boyutlu; krizin ilk aşamasında paniğe bağlı 
olarak stoklama alımlarıyla anlık olarak küresel talep yükseldi. Yani birçok in-
san karantina ve sosyal izolasyon uygulamalarını öngörerek gelirleri nispetin-
de gelecek gıda harcamalarını bugüne çekti. Diğer yanda, yemek hizmeti veren 
işletmelerin kapanması kısa vadede gıda talebini düşüren önemli bir faktör 
oldu. Devam eden süreçte küresel çapta boyutları tahmin edilemeyen ekono-
mik daralma ile artan işsizlik, gelir kaybı ve alım gücünün düşmesi ile çarpan 
etkisi şeklinde gıda talebinin daha da düşmesine yol açacağı tahmin ediliyor. 

Küresel tarım ve gıda sisteminin hâkim aktörleri açısından bu tahminler or-
tak, ama kaygılar farklılaşıyor. FAO bu manzarayı artan açlık riski ve önce-
kilerden farklı bir gıda krizi olarak okuyor (FAO, 2020b). Özellikle küçük 
ölçekli üreticilerin ve tarım ve gıda alanında çalışan işçilerin taban örgütleri 
ve sosyal hareketleri, açlığın sürekli hale gelmesinde, var olan tarihsel ve 
küresel eşitsizliklerin derinleşmesinde ve küresel tarım gıda sisteminin kri-
zler karşısında kırılgan hale gelmesinde ulusaşırı şirketleri, Dünya Ticaret 
Örgütü (WTO) gibi uluslararası kuruluşları ve onların lobi örgütlerinin payını 
gözler önüne seriyorlar. Buna karşılık, küçük üreticilerin ve agro-ekolojinin 
yaşanan sorunlara çözüm olduğunu, örnek, öneri ve talepleriyle birlikte 
ortaya koyuyorlar (IPC, 2020; IUF, 2020; Nyéléni ECA, 2020). Tarım ve gıda 
şirketleri ve onların lobi örgütleriyse, açıklamalarında açlık riskine işaret 
etmekle birlikte, bu durumu küresel gıda ticaretinin sekteye uğraması ve 
piyasa hacminin daralması riski olarak görüyorlar ve uluslararası kurumlar 
ve devletler nezdindeki politik güçlerini küresel ticareti rahatlatacak önlem-
ler alınması yönünde sarf ediyorlar (Food and Land Use Coalition, 2020).

Yukarıda genel hatlarıyla tartıştığım pandeminin tarımsal üretim ve gı-
daya erişimde hali hazırda yaşanmakta olan etkilerini ve orta-uzun vadeli 
sonuçlarını, Türkiye’nin tarım ve gıda alanındaki yapısal ve konjonktürel so-
runları ile birlikte düşününce, Türkiye’nin yakın gelecekte karşı karşıya kalabi-
leceği gıda krizi, kıtlık ve açlık senaryolarını yalnızca felaket tellallığı olarak 
değil, bir uyarı olarak değerlendirmek gerekir. Türkiye son yıllarda meyve ve 
sebzeler dışında birçok tarım ürününde kendine yeterli değil. Çeşitli tahıl, 
hububat ve yağlı tohum ürünlerinde yurt içi üretim, uzun erimli verim artışı-
na rağmen tüketicilerin ve ihracatçıların toplam ihtiyacını karşılamıyor. Bu 
durum tarım ve gıda sistemini krizlere karşı dirençsiz kılmakta. Son yıllarda 
tarımsal üreticiler nezdinde girdi fiyatlarının ürün fiyatlarına kıyasla daha çok 
artması, toplumsal kesimlerin çoğunluğunun reel gelirlerindeki artışa nazaran 
gıda enflasyonun daha yüksek seyretmesi aynı yapısal sorunların bir sonucu. 
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Tarımsal üretimde düşen gelirler, artan finansallaşma ve kamunun kurumsal ve ekonomik desteklerinin yeter-
siz kalması kırsal yoksulluğu arttırmıştı. Tarımsal üreticiler bu koşullarda üretimden kopmak zorunda kalıyor-
lar veya üretimi ancak borçlanarak sürdürebilmekteler. Tarımda artan borçluluk başka bir yapısal sorun olarak 
sistemi daha da kırılgan hale getiriyor. Tüm bu yapısal sorunların güncel somut sonuçları ve yaşanış şekilleri 
üretilen ürüne, üretim ölçeğine, üretim havzasına göre değişmekle birlikte ölçek ve coğrafya fark etmek-
sizin tarımsal üreticiler için ortak bir güvencesizlik, krize karşı dayanıksızlık ve geleceksizlik hissini besliyor.

Türkiye, pandemiyle birlikte derinleşecek küresel çapta bir ekonomik durgunluk dönemine kırılgan bir ekono-
mik yapıyla giriyor. Süresi ve sonuçları kestirilemeyen gıda krizini ise tarımsal üretimdeki yapısal sorunlar ve 
gıda güvencesi riskleri karşılıyor. Merkezi yönetimin, pandeminin ilan edildiği günden bugüne kadar salgınla 
mücadele adına aldığı önlemler ve salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için uygulamaya koyduğu mali poli-
tikalar tarım ve gıda alanına dair kısmi tedbirleri içeriyor. Ancak, salgının kontrol altına alınması adına hayata 
geçirilen izolasyon ve karantina uygulamaları, kırsal yaşamın ve tarımsal üretimin somut koşullarını göz ardı edi-
yor. Tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla açıklanan tedbirlerin bazıları salgın öncesinde de gündeme getir-
ilen kimi öneriler ve uygulanma koşulları henüz netlik kazanmamış durumda. Gıdaya erişimin kolaylaştırılması 
hususunda ise merkezi yönetimin yerel yönetimlerle iş birliğine giderek eş güdümlü bir çalışma içinde olmadığı 
söylenebilir. Bunların aksine, içinde bulunduğumuz koşullarda üreticilerin karşı karşıya olduğu belirsizliği gi-
derecek, gıda güvencesi ve güvenliği hususunda kamuoyundaki kaygıları azaltacak somut adımlara ihtiyaç var. 

Üreticilerin ekim, dikim sezonuna başlarken karşı karşıya olduğu belirsizlikleri giderecek ve halkın 
sokağa çıkma yasağı ilanıyla birlikte marketlere, fırınlara koşmasına neden olmayacak bir güven or-
tamını sağlayacak etmenlerin başında demokratik ve şeffaf bir tarım gıda politikası gelmektedir. Kov-
id-19 pandemisinin gıda ve tarım alanında yaratacağı sorunların önüne kısa vadede üretimi planlayarak 
sürdürecek, tarladan sofraya gıda tedarik zincirindeki sorunları çözecek ve herkesin sağlıklı, besleyici ve ye-
terli gıdaya erişimini sağlayacak bir acil eylem planıyla geçilebilir.  Bunun için acilen yerel, ulusal ve küre-
sel düzeyde, kısa, orta ve uzun vadede sonuç verecek kamu politikası değişikliklerine gidilmesi zaruridir. 
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Grafik 1: Türkiye'nin başlıca Tarımsal Ürünlerde Yeterlilik Dereceleri*
*Değerler 2017/18 ve 2018/19 piyasa yıllarının yeterlilik dereceleri ortalamalarıdır. 

Kaynak: TÜİK 2020, Bitkisel Ürün Denge Tabloları. 
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Bu açıdan vakit kaybetmeden; 

● Gerekli yetkilerle donatılmış, katılımcı ve demokratik yapıda bir Tarım ve Gıda Kurulu oluşturulmalı, bu 
çerçevede tarım, gıda ve beslenme ile ilgili bir acil eylem planı hazırlanmalıdır. Kurul, ilgili Bakanlık temsilcileri, 
yerel yönetim temsilcileri, gıda tedarik zincirindeki tüm tarafları temsil eden örgütlerden katılımcılar, sağlık, 
tarım, gıda alanındaki meslek örgütü ve tüketici örgütlerinin temsilcilerini içermelidir. 

● Merkezi yönetim, Tarım ve Gıda Kurulu’nun görüş ve önerilerini dikkate alarak tarım sektörüne yöne-
lik önlem paketini acilen açıklamalıdır.
 
● Siyasi çekişmeler bir yana bırakılarak ilgili tüm aktörler arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanma-
lıdır. Yerel sorunların tespiti ve çözümü konusunda merkez tarım ve gıda kurulu ile eş zamanlı ve koordineli 
çalışacak demokratik nitelikte ve uygulamada gerekli yetkilere sahip yerel kurullar oluşturulmalıdır. 

● Hayata geçirilecek politikaların hazırlık ve uygulama süreçlerinde kamuoyunun tam bilgilendirilmesi, 
şeffaflık ve etkin denetim esas alınmalıdır.  

Tarım ve Gıda Kurul lar ının  merkez  ve yerel lerde oluşturulması  i le  b ir l ikte  uygulamaya konul-
ması  gereken aci l  eylem planının k ısa  er imde halk ın  taze,  sağl ık l ı ,  besleyic i  ve  uygun f iyat l ı 
g ıdaya er iş imi  ve tar ımsal  üret imin desteklenmesi  o larak ik i  temel  müdahale a lanı  o lmal ıdır.²  

Gıdaya erişim konusunda öneriler

● Gıdaya erişime yönelik sorunlara, salgının kontrol altına alınması önceliği ve toplum sağlığı riskleri 
gözetilerek müdahale edilmelidir. 

Gıda tedarik zincirinde üretimden tüketime tüm süreçlerde salgın sebebiyle ve alınan önlemler kapsamın-
da ortaya çıkan sorunların yerel ölçekte derlendiği ve merkez kurula aktarıldığı bir iletişim ve koordinasyon 
yöntemi işletilmelidir. Böyle bir yöntem gıda tedarik zincirindeki aksaklıkların hızlıca giderilmesini sağlayabilir.
Tarım ve Gıda Kurulu tarafından sağlıklı ve dengeli beslenme programı oluşturulmalı, salgın sebebiyle gıda 
güvenliğine yönelik bireylerin dikkat etmesi gereken hususlar belirlenmeli ve yaygın bir şekilde kamuoyu 
ile paylaşılmalıdır. Bu listelerde belirlenen temel ürünlerin erişilebilir kılındığı bir program oluşturul-
malı, bu ürünlere yönelik fiyat kontrolleri uygulanmalı, tedarik zincirindeki tüm aktörlerle koordinasyon 
sağlanarak, bu ürünlerin uygun fiyatta ve toplumun tüm kesimlerince erişilebilir olduğu denetlenmelidir.

● Kırılgan kesimlerin, gıdaya fiziksel ve ekonomik sebeplerle erişmekte zorlanan toplumsal kesimlerin 
gıda tedariği acilen sağlanmalı.

Salgın kapsamında alınan önlemler, hareketlilik kısıtlarına bağlı olarak veya ekonomik imkânlar se-
bebiyle yeterli ve sağlıklı gıdaya fiziksel veya ekonomik olarak erişmekte zorlanan toplumsal kes-
imler için gıdaya erişim kanalları yaratılmalıdır. İhtiyaç sahibi ailelerin ve bireylerin tespit edilme-
si ve gıdanın ulaştırılmasında muhtarlıklar, belediyeler ve bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle 
koordinasyon içinde hareket etmelidir.  Yerel ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği aşevleri, yemek 
çadırları, gıda paketleri ve süt dağıtım programları gibi gıdaya erişimi kolaylaştıran uygulamaların ortak bir 
planlama programıyla ihtiyacın yoğun olduğu yerlere yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmelidir.
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Yerellerde, özellikle kent nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, yerel 
yönetimin denetim ve kontrolünde, kent çeperi veya çevresinden küçük 
ölçekli üretim yapan çiftçilerin bulaşma riski taşımadan uygun koşullar-
da kent merkezlerinde, yurttaşın ulaşmasının kolay olacağı noktalarda 
kurulacak köylü pazarı veya gıda satış noktalarında taze sebze ve meyve 
satışı yapması için gerekli operasyonun organize etmesi zaruridir. Pazarlar-
da satılamayan ürünler belediyeler tarafından satın alınarak yemek 
dağıtım programları kapsamında ihtiyaç sahibi tüketicilere ulaştırılmalıdır. 

Tarımsal üretimi güçlendirmek için öneriler

Tarım ve Gıda Kurulu tarafından yurttaşların taze, sağlıklı ve ye-
terli gıdaya erişimi ve kendine yeterlilik perspektifinin öncelendiği 
bir bakışla bilim insanları ve yerel kurulların bilgilerine başvur-
arak şu senaryolar oluşturularak analiz ve planlamalar yapılmalı: 

● Mevcut tarımsal üretim durumu ve salgının tarımsal üretim ve gıda 
tedariği üzerine etkileri 
● Küresel tarım ve gıda ticaretinde salgına bağlı olası dinamiklerin 
tarım ve gıda ürün piyasalarına etkileri  

Bu analizlere ve yerel kurulların hazırlayacağı durum tespit raporlarına 
dayanılarak ve tarımsal üretimin yapısal sorunları göz önünde bulunduru-
larak, salgının ve kısıtlamaların yol açtığı üretimle ilgili sorunları dikkate alan 
bir üretim planlamasına gidilmelidir. Farklı senaryolar düşünülerek kısa, 
orta ve uzun vadede stratejiler hazırlanmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 

Ürün raporları doğrultusunda kendine yeterlilik riski olan ürünler için 
tarımsal havza ölçeğinde acil üretim planlamaları yapılmalı. Bu ürün-
lere ilişkin geçici süreyle ihracat kısıtlamaları uygulanmalıdır. Kendine 
yeterlilik açısından risk taşımayan ve ihracata yönelik ürünler için ihra-
catı kolaylaştıracak gümrük ve lojistik alanında düzenlemeler yapılmalı, 
yeni duruma uygun olarak ihracat destekleri uygulamaya geçirilmelidir.

Tarımsal üretime uygun ancak tarımsal amaçlarla kullanılmayan ara-
ziler, hazineye ait olup tarımsal üretime elverişli araziler tespit edil-
erek toplumsal ihtiyaç, küçük üreticiyi destekleme ve sürdürüle-
bilir ve ekolojik tarım ilkeleri gözetilerek üretime açılmalıdır. 

Bütçe görüşmeleri sırasında karara bağlanan 2019 üretim sezonu tarımsal 
destekleme ödemelerinden hali hazırda ödenmeyen tüm desteklemeler öden-
melidir.  2020 yılı için planlanan tüm desteklemeler avans olarak ödenmelidir.³  
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Çiftçilerin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan kredi borçları, vergi, sigorta 
(SGK, BAĞKUR, TARSİM) ve benzeri ödemeleri, salgının en az bir yıl sonrasına, faizsiz olarak ertelenmelidir.⁴
 
Çiftçilerin ekim sezonu için ihtiyaç duydukları fide, tohum, ilaç, gübre gibi girdileri temin etmesi için gereken kamusal destekler 
ve organizasyonlar acilen hayata geçirilmeli; girdilerde uygulanan farklı vergi uygulamaları belirli bir süreyle sıfırlanmalıdır. 

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılması gerekmektedir. Bu amaç-
la mazotta uygulanan KDV ve ÖTV tarımsal üretimde amaçlı kullanımlarda sıfırlanmalıdır. Tarım-
sal sulama amaçlı elektrik borçları silinmeli, elektrik destekleme kapsamına alınmalıdır.  

Tarım sektörü için merkezi bütçeden “Üretime Devam” Fonu yaratılmalı. Bu fon ilgili kamu kuruluşları-
na yönlendirilerek doğrudan girdi temini ve dağıtımı, doğrudan ürün alımı, fiyat kontrolü, uygun koşullarda 
kredi ve zarar tazmini ⁵  gibi alanlarda kullandırılmalı. Fonun bu alanlardaki bütçe dağılımı, tarımsal işletm-
eler ve bölgeler arası mevcut eşitsizlikleri gözeterek, eşitsizlikleri azaltacak biçimde, sağlıklı beslenme öner-
ilerinde öne çıkartılan ve kendine yeterliliğin düşük olduğu ürünlere öncelik vererek dengeli yapılmalı. 

Piyasa aksaklıkları sebebiyle nakit akışı bozulan tarımsal kooperatiflere ödemelerini yapabilmeleri için fondan tarım-
sal örgütlere yönelik olarak kaynak ayrılmalı ve/veya kamu bankalarından uygun koşullarda faizsiz kredi kullandırılmalı.

Yevmiyeli işçiler ve mevsimlik tarım işçileri için yolculuk, barınma, beslenme, işçi sağlığı ve güvenliği ve sal-
gınla mücadele önlemleri gözetilerek asgari çalışma şartları belirlenmeli. Üretim merkezlerinde bu koşul-
ların hayata geçirilmesi için kamu, sivil toplum ortaklığında uygulama ve denetleme sistemi oluşturulmalıdır.

Sonuç yerine

Tarımsal üretimle ilgili mevcut sorunlara pandeminin yol açtığı belirsizliklerin eklenmesiyle üretimde ver-
im kayıpları, pazarlama sorunları ve üretici aleyhine fiyat hareketleri zaten uzun süredir yaşanmakta 
olan üretimden kopma eğilimini hızlandırabilir. Bu dönemde üreticileri üretime motive etme adına öner-
ilen bu önlemler yalnızca günü kurtaracak tedbirler olarak düşünülmemeli, uzun vadede gıda güvenc-
esinin sağlanması ve kendine yeterli, sürdürülebilir, krizlere dayanıklı bir tarım-gıda sisteminin yaratıl-
ması ve güvenli bir kırsal yaşamın garanti edilmesi adına hayati politikalar olarak değerlendirilmelidir. 

Kovid-19 pandemisiyle birlikte gıdayla ilgili kaygıların ve buna bağlı taleplerin bu kadar öne çık-
masının temel sebebi, hâlihazırda var olan gıda sisteminin kırılgan doğasıdır. Ekolojiyi gözetmey-
en, dışsal girdilere bağımlı ve uzun tedarik ağlarına dayalı yapısı ile tarım-gıda sisteminin kısa süre-
li şoklar karşısında bile oldukça ağır yaralar alabileceği bir kere daha görünür hale gelmiştir. Her krizde 
bir yıkım senaryosuyla karşı karşıya kalmamak için, enternasyonel bilgi paylaşımına ve iş birliğine 
açık, etkin, şeffaf, hesap verebilir ve çoklu aktörleri içeren, farklı ölçek ve düzeyleri kapsayan, bölge-
sel ve kültürel farkları gözeten bir işleyişi temel alan, katılımcı bir planlama sürecine dayanan, kamu-
cu bir tarım gıda politikası yaşamsaldır. Dirençli, sürdürülebilir ve toplumun her kesiminin eşit şekil-
de yararlanabileceği bir tarım modelinin ve gıda tedarik zincirinin inşası ancak bu şekilde mümkündür.

Not: Burada yer verilen değerlendirmelere yönelik katkılarını ve eleştirilerini esirgemeyen Yerküre Yerel 
Çalışmalar Kooperatifi ortaklarına teşekkür ederim.
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Notlar

¹   Salgının toplumsal etkilerini sınıfsal açıdan değerlendiren çalışmaların işaret ettiği bulgular, tarımsal üretim 
ve gıda arzı açısından göz ardı edilemeyecek bir riske işaret ediyor. Ailelerinin geçimi ve toplumsal hayatın üre-
timi gereği evde kalma imkânı olmayan tüm diğer kesimlerin olduğu gibi, tarımsal üreticilerin ve emekçilerin 
salgın süresince hastalığa yakalanma ve hayatlarını kaybetme ihtimali evde kalabilenlere oranla daha yüksek-
tir. 

²   Bu bölümde, tarımsal üretimin arttırılması ve gıdaya erişiminin kolaylaştırılması adına sıralanan tedbirler, 
uluslararası raporlar ile çeşitli üretici ve meslek örgütlerinin, uzmanların açıklamalarından derlenmiştir. Bu 
açıklamalara dair bağlantılara kaynakçada yer verilmiştir.

³   Çeşitli sebeplerle Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı olmayıp üretim yapan üreticilere yönelik olarak özel kayıtlar 
oluşturularak desteklemelerden yararlanmaları sağlanmalıdır.

⁴   Pandemi acil durumunun ardından, tarım sektörü borçlarının çözümü için katılımcı bir yöntemle hazırla-
nacak bir borç silme programı için çalışmalara başlanmalıdır.

⁵   Doğal afetler sırasında bölgesel olarak uygulanan telafi edici önlemler ulusal ölçekte hayata geçirilmeli. 
Yerel kurullar, hasar tespit komisyonu işleviyle ürün bazlı bölgesel hasar tespit çalışmaları yapmalılar. Salgın 
döneminde tedarik sisteminde aksaklıklar ve talep şoku sebebiyle hasat döneminde olup pazarlanamayan 
ürünler mümkünse doğrudan alım yöntemiyle satın alınarak işlenmeli ve tüketime sunulmalıdır.
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