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TGDF’nin misyonu; ne büyüklükte olursa olsun, ülkemizdeki tüm gıda ve 
içecek firmalarının sürdürülebilir büyümelerini gerçekleştirdikleri, tüket-
icilerin yeterli ve dengeli beslenme ihtiyaçlarını karşıladıkları bir ortamın 
gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.

TGDF; gıda kalitesinin, rekabet edebilirliğin, sorumlu pazarlamanın ve çevre 
duyarlılığının sağlandığı; tüketicilerin gıda güvenliğinden emin olduğu ve 
bilinçli gıda tercihleri yapabildiği bir ortamın bütüncül ve bilimsel bir yak-
laşımla oluşturulabileceğine inanmaktadır.

Türk gıda ve içecek sanayiinin yüksek ve sürdürülebilir bir rekabet gücüne 
sahip olabilmesi için, tüketici ve paydaşlarının yüksek düzeyde güvenliğini 
sağlayacak üretim ve pazarlama metotlarının belirlenmesi ve etkili bir iletişim 
sağlanması konuları TGDF’nin stratejik öncelikleri arasında yer almaktadır.M
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Şemsi KOPUZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Türk gıda ve içecek sektörü, yıllardır hem iç hem dış pazarda büyüme göstererek ülkemiz ekonomisine kat-

kıda bulunan en önemli sanayi kollarından biridir. 50 bine yakın işletme ile ülkemize sağladığı 520 bine yakın 

istihdam yanında, gayrisafi yurtiçi hasılaya 400 milyar liralık katkısı ile sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi, 

ülkemizin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yolunda ilerlemesine büyük katkı sağlamaktadır.

Sektörümüzün toplam üretim değeri 230 milyar liradan fazla, toplam cirosu ise 255 milyar liraya yakındır. Bu 

şekilde ülkemize 40 milyar TL’ye varan bir katma değer sağlanmaktadır. Gıda ve içecek imalat sanayii olarak to-

plam ihracatımız 2019 yılında 10,4 milyar dolar olmuştur. Buna karşılık ithalatımız 4 milyar dolardır. Bu bağlam-

da %260 dış ticaret karşılama oranı ve 6,4 milyar dolarlık ihracat fazlası ile sektörümüz ülkemiz ekonomisine en 

ciddi katkıyı sağlayan, en verimli sektörlerden biri konumundayız.

Sektörümüzün öncelikleri; her zaman olduğu gibi gıda güvenliği ve güvencesinin garanti altına alınması, yeterli 

ve dengeli beslenme ile toplum sağlığının korunması, çevreye ve insana duyarlı sürdürülebilir üretim yapılması 

ve sektörün rekabet gücünün artırılmasıdır. Federasyonumuz bu çerçevede devlet, akademi, sivil toplum ku-

ruluşları, tüketici ve özel sektör arasında iletişim ve işbirliğini sağlamaya, gıda tedarik zincirinin sorunlarını ve 

aksayan yönlerini paydaşlarla birlikte değerlendirerek çözümler sunmaya odaklanmıştır.

Bu hedefler doğrultusunda 2019 yılında da kamu, akademi, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde birçok 

faaliyete imza atılmış, genel olarak sektörümüzün ve alt sektörlerimizin sözcülüğü her platformda başarıyla yer-

ine getirilmiştir. Ayrıca dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak sektörümüzün ihtiyaç duyduğu verilere kolaylık-

la erişebilmesine yönelik TGDF Dijital Veri Paneli hizmete girmiş, sektörün ve diğer paydaşların her konuda bilgi 

düzeylerinin artırılmasına yönelik TGDF Akademi faaliyete geçmiştir. Her türlü olumsuzluğa rağmen 2019’un 

önümüzdeki günlerde hızla yeşerecek tohumların ekildiği bir yıl olduğuna inanıyor, 2020’nin hepimiz için verimli 

bir yıl olmasını temenni ediyoruz.



Katma değer 

İşletme sayısı 48.212 Gıda ve içecek sanayii toplam cirosu 

2017 yılında önceki yıla göre %4,5 artış göstermiştir.

(En son TÜİK verileri dış ticaret için 2019, cari büyüklük için 2018, diğerleri için 2017 yılına aittir)

2017’de %18,3 artarak 253.6 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Sektörün ülkemize 

sağladığı toplam katma 

değer 2017’de %16 

artarak 

39,2 milyar 
TL’ye 

ulaşmıştır.

İstihdam 
518.963

Sektörün toplam 
üretim değeri 

Gıda sanayii 
üretimi 

Toplam sektör 
ithalatı 

Dış ticaret 
fazlası

Dış ticaret 
karşılama oranı 

İçecek sanayii 
üretimi 

2017 yılında önceki 
yıla göre %2,7 artış 

göstermiştir.

2017’de %17,7 oranında artarak 

232,1 milyar TL  
olmuştur.

220,3 milyar TL 10,7 milyar dolar 

4,9 milyar dolar 6,4 milyar dolar

% 26011,8 milyar TL

Sektörün cari büyüklüğü 

2018’de %18,9 oranında artarak 

478,5 milyar TL
olmuştur.

Toplam sektör 
ihracatı 
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Türkiye’nin en önemli ihracatçılarından olan gıda ve içecek sektörü, bu anlamda küresel bir oluşumdur. 

Küreselleşme, beraberinde tüm dünyaya karşı sorumluluğu getirmektedir. Ulusal gıda ve içecek sektörümüzün 

gıda tedarik zinciri içerisindeki her faaliyeti, sadece ülkemizi değil dünyanın genelini ilgilendiren sonuçlar 

ortaya koymaktadır. Dolayısıyla küresel kalkınma hedeflerine ulaşılmasında sektörümüzün rolü de büyüktür.

TGDF, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılabilmesi için gıda ve içecek sektörüne 

düşen görevin bilincindedir. Bu bağlamda sürdürülebilir gelişmenin; kaynakların verimli kullanımı, sorumlu 

kurumsal uygulamaların teşviki, enerji, su ve atık yönetiminin doğru planlanması, sürdürülebilir tüketim ve 

üretime ağırlık verilmesi ile sağlanabileceğine inanır ve faaliyetlerini bu yönde kurgular. Federasyonumuzun 

faaliyetleri, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin neredeyse tamamını kapsamaktadır. TGDF, bu bağlamda 

doğal olarak Ulusal Kalkınma Planı içerisinde yer alan hedeflere ulaşılabilmesi için de çalışmaktadır.

TGDF	BAŞKANLAR	KURULU	TOPLANTISI		//  2020 İSTANBUL

S ü rd ü r ü l e b i l i r  K a l k ı n m a  H e d e f l e r i  ve  TG D F
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 

Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur. Amaç, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik 

sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, onur kırıcı yoksulluğu ortadan kaldırmak üzere 2000 yılında küresel 

seferberlik başlatan Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin yerini almıştır. Bin Yıl Kalkınma Hedefleri, diğer kalkınma 

önceliklerinin yanı sıra, aşırı yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırma, ölümcül hastalıkları önleme ve tüm çocukların 

ilköğretim görmesini sağlamaya dönük, üzerinde evrensel uzlaşma olan, ölçülebilir hedefler koymuştur.

TGDF, sürdürdüğü faaliyetlerle bu hedeflerin neredeyse tamamına katkıda bulunmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri, 2012 yılında 

Rio de Janeiro’da 

toplanan Birleşmiş 

Milletler Sürdürülebilir 

Kalkınma Konferansı’nda 

doğmuştur. 
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Gıda güvenliği sektör için vazgeçilmezdir. Gıda Kodeksi ve Yasal Düzenlemeler Komisyonu gıda 

güvenliğinin sağlanması temelinde hem sektör tarafında, hem mevzuat oluşturulması aşamasında 

girişimlerde bulunmaktadır. Komisyonun amacı ulusal ve uluslararası düzlemde haksız rekabeti 

önlerken, aynı zamanda güvenilir bir beslenme ortamının da tahsis edilmesine katkı sağlamaktır.

TGDF	BAŞKANLAR	KURULU	TOPLANTISI		//  2020 İSTANBUL



9

E t k i n l i k  A j a n d a s ı
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Gıda ve içeceklerin çeşitliliği, üretimde ve tüketimde ortaya çıkabilen risklerin fazlalığı, 
toplumun farklı kesimlerindeki ihtiyaçların değişkenliği, gıda mevzuatını ve üretim 
süreçlerini daha karmaşık bir hale getirmektedir. Bu yüzden, ülkemizin ihtiyaçlarına 
uluslararası standartlarda karşılık vermek üzere Avrupa Birliği mevzuatına paralel 
olarak hazırlanan mevzuatımızın yorumlanmasında ve uygulanmasında karışıklıklar 
meydana gelebilmektedir.

Gıda ve içecek sektörü; sağlık, çevre ve teknoloji alanlarındaki güncel bilimsel veriler ve 
yenilenen mevzuat doğrultusunda sürekli bir devinim içindedir. Sektör profesyonelleri 
başta olmak üzere; gıda tedarik zincirinin tarım, üretim, lojistik, perakende ve tüketim 
ayağındaki tüm paydaşlarının güncel ve doğru bilgilere sahip olması, zincirin sorunsuz 
şekilde işleyişi için önem taşımaktadır.

Bu nedenle konunun gerek mevzuat, gerek yorum ve uygulama ayağında ortak bir 
dil oluşması; zincirde ortaya çıkan soru ve sorunlara pratik çözümler getirilmesi; 
böylelikle her zaman güncel, sağlıklı, güvenilir, sürdürülebilir gıda tedarikinin garanti 
altına alınması için, Federasyonumuz önderliğinde bir bilgi aktarımı seferberliği 
başlatılmıştır.

Gıda zincirinin önceliklerine göre belirlenen konularda, kamudan ve bilim camiasından 
uzmanların bilgi ve deneyimlerini ilgili paydaşlara aktaracağı oluşumumuza TGDF 
Akademi adı verilmiştir. TGDF Akademi, faaliyetlerine 2020 yılı başında vereceği Gıda 
Etiketleme Yönetmeliği Eğitimi ile başlayacak, ilerleyen dönemlerde gıda zincirinin 
gündemine ve önceliklerine göre güncel konularda, alanında en yetkin uzmanları 
paydaşlarımızla buluşturmaya devam edecektir.
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1. Etiketleme Yönetmeliği ve Kılavuzu Eğitimi
2. Beslenme ve sağlık beyanları eğitimi
3. Gıda kayıp ve atıklarının engellenmesi eğitimi
4. Türkiye ve AB Ülkelerinde Gıda Güvenliği Uygulamaları
5. Türk Gıda Kodeksi ve TSE Gıda Standartları Eğitimi
6. Gıdalarda Taklit ve Tağşiş ve Gıda Özgünlüğü
7. Gıda Savunması Sğitimi
8. İzlenebilirlik Yönetimi Eğitimi
9. Uluslararası gıda güvenliği standartları eğitimi
10. ISO 22000  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
11. Risk Değerlendirme eğitimi
12. Tedarikçi Kalite Güvencesi
13. Gıda Mikrobiyolojisi eğitimi
14. Gıda Sanayinde Hijyen Uygulamaları
15. Tarım, gıda ve beslenmede sürdürülebilirlik eğitimi
16. Genel gıda teknolojisi ve gıda muhafaza teknikleri
17. Fermente Gıda Mevzuatı
18. Duyusal Analiz eğitimi
19. Alerjen yönetimi eğitimi
20. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel eğitimi
21. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel eğitimi
22. Lojistik yönetimi eğitimi
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21-22	Ocak	2019

Kantinciler Odası Antalya Çalıştay

27	Şubat	2019

Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat İşbirliği Platformu, Aşırı Tuz 

Tüketiminin Azaltılması Protokolü ve Tuz Azaltma Rehberi 

Tanıtım Toplantısı

28	Şubat	2019

Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat İşbirliği Platformu, Aşırı Tuz ve 

Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar İmza Töreni

18	Nisan	2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı – Alkollü 

İçecekler BÜİS Çalıştayı

25-26	Nisan	2019

Kahramanmaraş- Gıda Mühendisliği 10. Öğrenci Kongresi 

25-26	Nisan	2019

Şeker Pancarı Toplantısı

22	Mayıs	2019

Kişisel Verilerin Korunması Çalıştayı

Beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek ve sağlıklı yaşamı desteklemek toplumun 

tüm kesimleri için temel amaçtır. Tüketici ve İletişim Komisyonu bu çerçevede 

sürdürülen çalışmalara destek vermekte, tüketicinin ambalajlı gıdalar konusunda 

doğru bilgilendirilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla ilgili çalışmalara katkı 

sağlanmakta, toplumda bilgi kirliliğinden dolayı oluşan kafa karışıklığının giderilmesine 

yönelik girişimlerde bulunulmaktadır.

TGDF	BAŞKANLAR	KURULU	TOPLANTISI		//  2020 İSTANBUL
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19	Haziran	2019

SETBİR - AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık 

Projesi Programı

2	Temmuz	2019

ABD Kurtuluş Günü Resepsiyonu’na katılım

5	Ağustos	2019

Gıda Sahteciliğini Önleme ve Risk Analizi 

Çalıştayı

7	Ağustos	2019

PERBİS - Perakende Bilgi Sistemi Yazılım Aşaması 

Bilgilendirme ve Farkındalık Toplantısı

9	Eylül	2019

ABD Büyükelçiliği Resepsiyon

24	Eylül	2019

Bebek ve Küçük Çocuk Beslenme Çalışma Grubu 

Toplantısı

26	Eylül	2019

TGDF Arama Konferansı

30	Eylül	2019

Bebek ve Küçük Çocuk Beslenme Çalışma Grubu 

Toplantısı

2-5	Ekim	2019

Gazi Üniversitesi 5. Uluslar arası Doğal Beslenme 

ve Sağlıklı Yaşam Spor Kongresi

8	Ekim	2019

İTO- Gıda Üretiminin AB Standartlarına Uyumu 

Çalıştayı

9	Ekim	2019

FAO- Kurumsal Sonuç Değerlendirme Anket 

Toplantısı

9-10	Ekim	2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı BÜİS ve Alkollü İçkiler 

Çalıştayı

19	Ekim	2019

TMMOB Sağlıklı ve Sürdürülebilir Beslenme 

Herkes İçin Ulaşılabilir Kılma, Dünya Gıda Günü 

Etkinliği

21	Ekim	2019

Bebek ve Küçük Çocuk Beslenme Çalışma Grubu 

Toplantısı

28-31	Ekim	2019

6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Prebiyotik 

Kongresi

29	Kasım	2019

Bebek ve Küçük Çocuk Beslenme Çalışma Grubu 

Toplantısı

18	Aralık	2019

TGDF Akademi Danışma Kurulu Toplantısı
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Günümüzde kamudan sektöre, akademisyenden tüketiciye 

herkese ve her kesime ulaşabilmek için en kolay yol dijital 

medyanın kullanılmasıdır. Haber siteleri, sosyal paylaşım 

ortamları, bloglar gibi çeşitli iletişim mecralarını kapsayan dijital 

medya, erişimin ve geri dönüşlerin kolaylıkla takip edilebilmesi 

açısından iletişimciye hız kazandırmakta, esneklik sağlamaktadır.

Federasyonumuz olarak iletişimin, dolayısıyla sektörümüzün 

paydaşlarıyla bağının geleceğini kurgulayan bu alanlara 

özellikle önem vermekteyiz. Dijital medya üzerinde son iki 

yılda gösterdiğimiz performansı değerlendirdiğimizde, bu 

yaklaşımımızın sonuçlarını aldığımızı görüyoruz. Buna göre, 

2017 Eylül ayından 2019 yılı sonuna kadar farklı dijital kanallarda 

yayınlanan iletişimlerimizin ilgililerce okunma sayısı 322,5 

milyona ulaştı.

İletişimlerimiz 4 bin 400 kadar sitede ana sayfada yayınlanırken 

91 sitede manşete çıktı, toplam 642 saat boyunca manşette 

kaldı. İletişimlerimizin ana sayfada kalma süresi ise 60 bin 156 

saat oldu. Buna göre hesaplanan reklam eşdeğeri 5,5 milyon 

doları geçti. İletişimlerimizin en uzun süre ana sayfada yer aldığı 

site dha.com.tr adresli Demirören Haber Ajansı sitesi olurken, 

manşette en uzun süre yer aldığımız site dunya.com adresli 

Dünya Ekonomi Gazetesi sitesi oldu. Haberlerimizin en fazla 

okunduğu sitenin ise cnnturk.com adresli CNN Türk haber sitesi 

olduğu tespit edildi.
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En çok kişiye
ulaştıran site

322.535.471

60156sa.
28dk.

1.263

91

641sa. 46dk.

onedio.com

aydinses.com

4.373

$5.553.940

manşette
kaldı

sitede manşette
kaldı

sitede
yayınlandı

reklam
eşdeğerine ulaştı

sitede anasayfaya
çıktı

ilk yayınlayan site

okunma sayısı

sitede
anasayfaya

çıktı
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İngiltere’nin Brexit Kararı ve Türkiye Tüketicileri Bilgilendirmede Yeni Dönem



1
2 3
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T i c a re t ,  R e k a b e t  ve  K a m u s a l  İ l i ş k i l e r   Ko m i s yo n u

Gıda ve içecek sektörü, Türkiye ekonomisine ciro ve istihdam anlamında 

önemli katkılar sağlayan en büyük sektörlerden biridir. Sektörün gücü, 

iç pazardaki etkinliği yanında dış ticaret alanındaki ağırlığından da 

kaynaklanmaktadır. Bu gücün korunması ve ülkemizin sağlıklı gıda 

arzının sürekliliği için ticari uygulamaların adil olması, rekabet gücünün 

korunması ve desteklenmesi gerekmektedir. Ticaret, Rekabet ve 

Kamusal İlişkiler Komisyonu, ulusal ve uluslararası arenada bu amaçla 

faaliyet göstermektedir.

TGDF	BAŞKANLAR	KURULU	TOPLANTISI		//  2020 İSTANBUL
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5-8	Mart	2019

Tarım ve Orman Bakanlığı –Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları’nın Uyumlaştırılmasında Tarım ve Orman 

Bakanlığı Destek Projesi Çalıştayı

6	Mart	2019

Şeker Dairesi Başkanı Sn. Mehmet Hasdemir’in 

ziyareti

26	Mart	2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Eylem Planları-

Kenevir” Toplantısı

28	Haziran	2019

İSO- 5. Grup Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi 

Geliştirilmiş Sektör Toplantısı

24	Ekim	2019

Gıda Perakendeciler Derneği & TGDF Toplantısı

18	Kasım	2019

Gıda Perakendeciler Derneği & TGDF – Gıda 

Tedarik Zincirinde Perakende Toplantısı

28	Kasım	2019

35. İSEDAK Özel Oturumları Toplantısı

4-7	Eylül	2019

CNR Food İstanbul Fuarı
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TG D F  D i j i t a l  Ve r i  Pa n e l i
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En çok kişiye
ulaştıran site

9.607.931

1988sa.
27dk.

153

3

11sa. 55dk.

doviz.com

beyazgazete.com

230

$49.880

manşette
kaldı

sitede manşette
kaldı

sitede
yayınlandı

reklam
eşdeğerine ulaştı

sitede anasayfaya
çıktı

ilk yayınlayan site

okunma sayısı

sitede
anasayfaya

çıktı

Gıda ve tarım sektörlerine ilişkin verilere erişmek, takip etmek 

ve bu verileri anlamlı bir şekilde bir araya getirmek önemli ve 

zordur. Ülkemizde veriler birçok farklı resmi kuruluş tarafından 

farklı şekil ve periyotlarda yayınlanmaktadır. Bu veriler çoğun-

lukla statik yazı veya resim formatında sunulmakta, bu da içinde 

bulunduğumuz dijital çağda verilerle ilgilenen profesyonelleri 

zorlamakta, zaman kaybına yol açmakta, verilerden istifade et-

meyi ve verileri anlamlandırmayı güçleştirmektedir.

Sektörümüzde veri ve istatistik çalışmalarının önem ve ihti-

yacının farkında olan Federasyonumuz; yeni nesil dijital rapor-

lama, veri analizi ve görselleştirme hizmeti sunan bir start-up 

firması olan Agrimetre işbirliği ile “TGDF Dijital Veri Paneli”ni 

oluşturdu. Gıda sektörünün en güncel verileri, artık dijital çağa 

uygun şekilde tgdf.org.tr adresinde tüm sektör profesyonelleri 

ile paylaşılıyor.

TGDF Dijital Veri Paneli ihtiyaç duyanların verilere kolayca erişim 

sağlamasına, geçmiş ve güncel verilerin karşılaştırılabilme-

sine, istenen veri setlerinin seçilebilmesine, raporlamaya, 

istediği veriye ulaşabilen kişi tarafından gelecek dönemlere il-

işkin tahminler yapılabilmesine ve verilerden anlamlı sonuçlar 

çıkarılabilmesine olanak tanıyor. Veriler arasında tarım ve gıda 

sektöründe ithalat ve ihracat ilişkin detaylı veriler yanında gıda 

ve tarım ürünleri ÜFE ve TÜFE aylık fiyatları ve değişimleri de 

yer alıyor.
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1
2 3 A B  P ro j e l e r i   Ko m i s yo n u

17	Eylül	2019

AB Sivil Toplum Destekleme Programı III 

kapsamında TGDF tarafından Döngüsel 

Ekonomi projesi ile başvuru yapılmıştır

12	Kasım	2019

Belçika merkezli FoodWIN 

https://foodwin.org/   ile AB Sivil Toplum 

Diyaloğu (CSD VI) proje gönderimi

 4	Aralık	2019

Gıda Kurtarma Derneği Çalıştay (Türkiye’de 

Gıda Atığını Önleme ve Azaltımı İçin GKTD 

Kapasite Artırımı Projesi)
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Sürdürülebilir gıda arzının ön şartı, 

sürdürülebilir tarımsal ve sınai üretimin 

sağlanmasıdır. Çevre ve Tarım Komisyonu; 

işletmelerin karbon ayak izinin azaltılması, 

gıda üretim ve tüketiminde kayıp ve atıkların 

engellenmesi, çevre tahribatının önlenmesi 

amaçlı çalışmalar yürütmektedir. Bu 

çerçevede sektör ve tarımın entegrasyonu 

da büyük önem taşımaktadır. Komisyon bu 

yönde girişimlere önayak olmaktadır.

Öte yandan gıda tedarik zincirinde iletişim 

kopukluğu, kayıp ve atıkları da beraberinde 

getirmektedir. Bunların önlenmesi ve 

önlenemeyen atıkların zincir içerisinde 

değerlendirilmesi özellikle son dönemde acil 

ihtiyaç haline gelmiştir. Gıda zincirinin tüm 

halkaları arasında bir yol çizen lojistik sektörü, 

bu halkalar arasında iletişimin sağlanması, 

gıda kayıp ve atıklarının azaltılması 

konusunda önemli bir rol oynayabilir. Bu 

bağlamda kurulan Lojistik Komisyonu, gıda 

tedarik zincirinin lojistik ayağı ile işbirliğinin 

ve bilgi akışının sağlanması konusunda 

çalışmaktadır.

E t k i n l i k  A j a n d a s ı

TGDF	BAŞKANLAR	KURULU	TOPLANTISI		//  2020 İSTANBUL
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E t k i n l i k  A j a n d a s ı
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Gıda Mühendisliği Bölüm öğrencileri olarak tarafımızca 

organize edilen  10. Gıda Mühendisliği Öğrenci 

Kongresi’ne 20 üniversiteden 250 kayıt alınmış, iki gün 

dört oturum olarak yapılan etkinlikte 10 sözlü, 36 poster 

bildiri ile toplam 46 akademik çalışmaya ait sunumlar 

gerçekleştirilmiştir.

Kongre programının tüm oturumlarında, geleceğin 

Gıda Mühendisi adayları bizler; konuşmacı, katılımcı 

ve moderatörlerin katkılarıyla ortaya çıkan konu 

başlıklarını, kongre çıktısı ve sonuç bildirgesi olarak siz 

değerli kamuoyu ile paylaşırız;

 1. Öncelikle her meslek sahibi ve adayı gibi bizler 

de mesleğimizin misyon ve vizyonunun yanlış 

aksettirilmesine ve eksik/yanlış bilgilerle kamuoyunun 

bilgilendirilmesine büyük bir karşı duruş göstermenin 

gerekliliği üzerinde bir kez daha vurgu yapılması, farklı 

disiplinlerden özellikle medyayı kullanarak yapılan saldırı 

düzeyinde bilgi kirliliğine yol açacak beyan ve ifadelerin 

mutlak surette hukuki takibata alınması hususunda 

yetkili makamların himaye ve desteğinin ivedilikle 

kamuoyu ile paylaşılmasının gerekliliğine inanmaktayız..

 2. Gıda Mühendisliği konularında yetkili/yetkilendirilmiş 

kişi ve kurumların dışında toplum sağlığını ve gıda 

güvenliğini hiçe sayan beyan ve ifadelerin mutlaka bir 

cezai müeyyideyle tecziye edilmelerinin sağlanması 

ve bu iradenin, devletin en yetkili makamları nezdinde 

sahiplenilmesini düşünmekteyiz..

3. Kamuda istihdam imkanı konusunda ötelenmiş ve 

ertelenmiş olan bir eğitim-öğretim disiplinin yeterli 

himaye ve desteği görmesi noktasında, özellikle KPS 

Sınavında oldukça kısıtlı ve yüksek puanlı kontenjan 

sıkıntısının giderilmesi ve makul seviyelere getirilmesinin 

sağlanmasını talep etmekteyiz..

4. Eğitim-Öğretim müfredatlarımızda yer alan/alacak 

olan staj ve intörn mühendislik uygulama konularının 

ivedilikle kamu/özel sektör/sivil toplum örgütleri 

ve federasyonlar nezdinde oluşturulacak bir Gıda 

Yüksek Komisyonu tarafınca ele alınması, 

dünyadaki başarılı uygulamaların ülkemize 

adaptasyonlarının sağlanması  ve bu iradenin 

de yine devletimizin en yetkili makamlarınca 

sahiplenilmesini umut etmekteyiz..

Kongre sonunda gerçekleşen seçimle 2020 yılı 

11. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’nin 

Konya Selçuk Üniversitesi’nde yapılması  

karara bağlanmıştır.



ALKİDER – Alkollü İçki Üreticileri ve İthalatçıları Derneği

ASÜD – Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

BALDER – Arı Ürünleri İle Sağlıklı Yaşam Platformu

BESD-BİR – Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği

BMÜD – Bira ve Malt Üreticileri Derneği

BYSD – Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği

ETBİR – Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği

GIDABİL – Gıda Bileşenleri ve Geliştiricileri Sanayicileri Derneği

GİSDER – Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği

MASUDER – Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği

MEDER – Meşrubatçılar Derneği

MEYED – Meyve Suyu Endüstrisi Derneği

MÜMSAD – Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği

MÜSAD - Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği

NİSAD – Nişasta Sanayicileri Derneği

ORGÜDER – Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği

PAKDER – Tarım Ürünleri, Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği

PDD – Pirinç Değirmencileri Derneği

SALKONDER – Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği

SETBİR – Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği

SUDER – Ambalajlı Su Üreticileri Derneği

SUTHER – Susam, Helva ve Reçel İmalatçıları Derneği

ŞARAPDER – Şarap Üreticileri Derneği

ŞEMAD – Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği

TMSD – Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği

TÜGİDER – Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği

23

Ülkemiz gıda ve içecek sanayiinin en geniş 

katılımlı oluşumu olan Federasyonumuz, bu 

özelliği ile sektörümüzü her alanda en üst 

düzeyde temsil görevini sürdürmektedir. 

TGDF, üyesi olan 27 sektör derneği ve 

bunların çatısı altında faaliyet gösteren 

binlerce firma ile çokseslilik arasındaki 

uyumun en güzel örneklerinden birini 

vermektedir. Bu birliktelikten doğan güç 

sayesinde mesajlarımız daha net duyulmakta, 

sektörümüzün haklarını korumak adına 

yürüttüğümüz tüm girişimler daha kolay 

karşılık bulmaktadır.
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Buna paralel olarak Federasyonumuz bünyesine katılımlar da sürmekte, çatımız altında yer alan 

gıda ve içecek sanayii alt sektörlerinin çeşitliliği artmaktadır. Bu şekilde temsil kapsamı genişleyen 

Federasyonumuz, gıda tedarik zincirinin diğer tüm paydaşları nezdinde daha etkin ve etkili bir konuma 

gelmektedir. Bu bağlamda, geçtiğimiz yıl bizimle güç birliği yapma kararı alan Nişasta Sanayicileri Derneği 

NİSAD’a ve Ambalajlı Baharat Üreticileri Derneği ABÜDER’e “Aramıza Hoş Geldiniz” diyoruz.
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