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SANAYİ İRTİBAT
KOMİSYONU

YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL

BAȘKANLAR KURULU

GENEL SEKRETER

GENEL SEKRETERLER
İCRA KOMİSYONU

TİCARET VE REKABET
KOMİSYONU

ÇEVRE VE TARIM
KOMİSYONU

TÜKETİCİ VE İLETİȘİM
KOMİSYONU

REGÜLASYON
KOMİSYONU



Sürdürülebilir Çevre ve Biyoçeșitlilik
   Sektörün mevzuat ihtiyaçlarının giderilmesi
      İnovasyon
         Sanayi Entegrasyonu
            Eğitim, Bilim ve Ar-Ge
               Piyasa ekonomisi șartlarına uyum
                  Sosyal sorumluluk
                     Toplam kalite yönetimi
                        Hijyen ve standartlara tam uyum
                           Tüketiciye hizmet
                              Kayıtdıșı ekonomi ile mücadele
                                 İstihdama Katkı

STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ



• Türkiye’nin hedeflerine ulașmasına yardımcı 
olmak ve istihdam, inovasyon ve yoksulluğun 
azaltılması gibi önemli alanlarda akıllı, 
sürdürülebilir ve kapsamlı büyümeyi sağlamak”

• Türk gıda ve içecek firmalarının, sürdürülebilir 
büyümeye devam ederken toplumun ihtiyaçlarını 
ve tüketici gereksinimlerini karșılayabileceği bir 
ortamın olușmasını teșvik etmek ve sağlamak

SANAYİ İRTİBAT
KOMİSYONU

Sorumlu İș Yönetimi’ni desteklemek “risk yönetimi, maliyet 
tasarrufu, sermaye erișimi, müșteri ilișkileri, insan kaynakları 
yönetimi ve inovasyon kapasitesi gibi konularda fayda 
sağlayarak firmaların rekabetçiliğini destekleyen önemli bir 
unsur olduğunu göstermektedir. 

İLKNUR MENLİKRİNT AKYÜZ
SORUMLU BAȘKAN SORUMLU GENEL SEKRETER



TİCARET VE REKABET
KOMİSYONU

SORUMLU BAȘKAN

• Tarımsal pazarlardaki sorunları izlemek, değerlendirmek
 
• Ticari fırsatları artıracak aksiyonlar alarak global 
ekonomi içinde Türk Gıda ve İçecek Endüstrisinin gelișimini 
ve kârlılığını artırmak ve özellikle KOBİ’ler için teknoloji 
transferini ve yeni teknoloji alanlarındaki araștırmaları 
destekleyerek rekabet gücünü artıracak çabalara 
dönüșmesini sağlamak
 
• Sürdürülebilir gıda ve içecek endüstrisinin büyümesini 
destekleyen istikrarlı bir ticaret politikası yönünde çağrı 
yapmak

• Gıda tedarik zincirindeki adil olmayan ticari uygulamaları 
takip etmek, çözümleriyle ilgili çalıșmalar yapmak

Rekabet edebilir fiyatlarla yüksek kaliteli hammaddelere geniș 
erișimi sağlamak ve tarımsal hammaddelerin gıdalarda 
kullanımına öncelik vermek, gıda sanayiinin küresel rekabet 
gücünü arttıracaktır.

AYHAN SÜRMELİ TÜLAY AKTAN (GİSDER)

SORUMLU GENEL
SEKRETER YARDIMCISI



ÇEVRE VE TARIM
KOMİSYONU

SORUMLU BAȘKAN

Rekabet edebilir fiyatlarla yüksek kaliteli hammaddelere geniș 
erișimi sağlamak ve tarımsal hammaddelerin gıdalarda 
kullanımına öncelik vermek, gıda sanayiinin küresel rekabet 
gücünü arttıracaktır.

AYHAN SÜRMELİ

SORUMLU GENEL
SEKRETER YARDIMCISI

• Sürdürülebilirlik uygulamalarını  destekleme 
konusunda çalıșmalar yapmak

• Çevre politikalarının geliștirilmesinde etkili olmak,

• Gıda zincirinin tüm așamalarında kaynakların verimli 
kullanıldığı uygulamaları teșvik etmek,

• Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile ilgili 
gelișmeleri izlemek, 

• Mevzuat hazırlık çalıșmalarına katkı sağlamak,

• İș, bilim ve sivil toplum alanlarındaki ulusal ve 
uluslararası paydașlarla iletișim içinde olmak 

ELİF YÜCEL (SETBİR)



TÜKETİCİ VE İLETİȘİM
KOMİSYONU

SORUMLU BAȘKAN

Rekabet edebilir fiyatlarla yüksek kaliteli hammaddelere geniș 
erișimi sağlamak ve tarımsal hammaddelerin gıdalarda 
kullanımına öncelik vermek, gıda sanayiinin küresel rekabet 
gücünü arttıracaktır.

OZAN DİREN EBRU AKDAĞ (MEYED)

SORUMLU GENEL
SEKRETER YARDIMCISI

• Tüketicileri yeterli, dengeli beslenme, ambalajlı gıdalar 
konusunda ve ürün etiket bilgileri hakkında  bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmek

• Sağlıklı yașamı teșvik edici yeni gıdaları geliștirilmesi için , yağ, 
șeker ve tuz vb oranı azaltılmıș nitelikte besinlerin üretimini 
arttırmaya yönelik çalıșmalar yapmak

• Beslenmeye ve beslenme kaynaklı hastalıklara ilișkin(obezite, 
diyabet, kalp damar hastalıkları..) ilgili kurum ve kurulușlarla 
ișbirliğine içerisinde olmak

• Bilgi kirliliği ile bilimsel verilere, araștırma sonuçlarına dayalı 
argümanlar ile mücadele ederek, ambalajlı ürünlerle ilgili negatif 
algının bilimsel verilerle giderilmesine yönelik çalıșmalar yapmak
 
• Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin uluslararası uygulamalar 
dikkate alınarak tüketicilerin doğru seçimler yapmalarını 
sağlayacak șekilde geliștirilmesi ve gerekli önlemleri almak için 
teșvik etmek



REGÜLASYON
KOMİSYONU

SORUMLU BAȘKAN

Rekabet edebilir fiyatlarla yüksek kaliteli hammaddelere geniș 
erișimi sağlamak ve tarımsal hammaddelerin gıdalarda 
kullanımına öncelik vermek, gıda sanayiinin küresel rekabet 
gücünü arttıracaktır.

SORUMLU GENEL
SEKRETER YARDIMCISI

CUMHUR KARCI MELAHAT ÖZKAN (TÜGİDER)

• Gıda endüstrisi ürünlerinin tüketicilere ve toplum 
geneline faydalı olmasında rol oynamak

• Gıda mevzuatının hazırlanması, yeniden gözden 
geçirilmesi ve değiștirilmesi konusunda katkı 
sağlamak
 
• Gıda güvenliği konusunda ülkemizde tek bir 
otorite kurulması, riske dayalı gıda güvenliği biriminin 
olușturulması konusunda etkili olmak

• AB’nin risk değerlendirme konusunda tek yetkili 
kurulușu olan EFSA’nın çalıșmalarını takip ederek tüm 
paydașlar nezdinde aksiyon almak 



GENEL SEKRETERLER
İCRA KOMİSYONU

TGDF’nin stratejik öncelikleri çerçevesinde sektörün 
sorunlarının çözümünde sürdürülebilir bir yaklașımla 
entegrasyonu sağlamak 

SORUMLU GENEL
SEKRETER YARDIMCISI

SORUMLU GENEL
SEKRETER YARDIMCISI

SORUMLU GENEL
SEKRETER YARDIMCISI

SORUMLU GENEL
SEKRETER YARDIMCISI
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289.000

AB GIDA VE İÇECEK SANAYİ TEMEL VERİLER

ișletme sayısı

4,2 milyon kiși
istihdam

2,8 milyar euro
ar-ge harcaması

1,2 trilyon euro
sektör büyüklüğü



ișletme sayısı

2013 yılına göre ișletme sayısında %1,8 artıș olmuștur.
Gıda Sanayi 42.030 – İçecek Sanayi 530 ișletmeye sahiptir

42.560



2013 yılına göre istihdam edilen kiși sayısında %2,95 artıș olmuștur.
Gıda Sanayi 470.390 - İçecek Sanayi 15.957 kiși istihdam edilmektedir. 

istihdam

486.347



2015 yılında 13 yeni yabancı sermayeli firma sektörde faaliyete geçmiștir.

ișletme
sermayeli
yabancı

563



2013 yılına göre AR-GE yatırımları %6,2 artmıștır.

harcamaları

milyon TL

ar-ge

131,3



2014 yılına göre %11,7 oranında büyüme gerçekleșmiștir.
Gıda ve İçecek Sanayi'nin GSYİH içindeki payı %19’dur.

sektör
büyüklüğü

milyar TL
371



İlk 10 Ülke: Irak (%18), Almanya (%8,6), Suriye (%4,4), ABD (%3,3), İngiltere (%3,1),
Hollanda (%3,1), S. Arabistan (%2,6), Fransa (%1,9), İtalya( %1,7), Sudan (%1,6)

İlk 10 Ülke: Rusya (%16,6), Malezya (%7,8), Ukrayna (%6,2), Almanya(%4,6),
Hollanda (%4,5), İtalya (%3), Endonezya( %3), ABD (%2,9), Bosna-Hersek (%2,7), Bulgaristan (%2,6)
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ihracat

12



milyar dolar

dıș ticaret fazlası

6,3



dıș ticaret

%209,1
karșılama oranı




