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Ekonomiler, ticari süreçlerin gelişmesi ve değişmesiyle birlikte yeni uygulamaları hayata
geçirerek, çağın gerekliliklerine ayak uydurmuş ve pazar paylarını koruyabilmişlerdir.
Elbette yiyecek ve içecek işletmeleri de süreçlerini dijitalleşme adı altında
elektronikleştirmiştir. Ticari süreçlerin elektronik ortamlarda ve internet aracılığıyla
yapılması olarak açıklanan elektronik ticaret (e-ticaret), bugün ekonomileri ve sektörleri
yeniden yapılandırmıştır. İşletmelerin dijitalleşme durumunun bireylerin satın alma
alışkanlıklarında değişime sebebiyet vermesi online alışveriş kavramının doğuşunu
sağlamış, dijitalleşme durumu müşterileri e-ticarete katılmaya teşvik etmiştir. Aralık
2019’dan şimdiye kadar ki süreç içerisinde Covid-19 virüsü ve beraberinde gelen salgın
koşulları, bireylerin satın alma alışkanlıklarını da değiştirerek, e-ticaret faaliyetlerinde
yükselişe sebep olmuştur. Çalışmada, Covid-19 süreci ile artan e-ticaret uygulamalarının
yiyecek ve içecek işletmeleri yönünden irdelenmesi ve örnek bir model oluşturulması
amaçlanmıştır.
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Economies have been able to keep up with the requirements of the time and maintain their
market shares by implementing new practices as the commercial mechanisms developed
and changed. Food and beverage businesses have also transferred their processes onto
electronic platforms within the framework of digitalization. Electronic commerce, which
consists of commercial processes carried out on electronic platforms and through the
internet, has restructured economies and industries. The change in the purchasing habits of
individuals resulting from the digitalization of businesses has brought the concept of online
shopping to life and digitalization has encouraged customers to take part in electronic
commerce. COVID-19 and the accompanying pandemic conditions have transformed the
purchasing habits of individuals, generating a boost in e-commerce activities since
December 2019. This study examined e-commerce applications that have become popular
during the COVID-19 pandemic with regard to the food and beverage industry and an
exemplar model proposition was made for businesses in the industry.
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