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Federasyonumuzun misyonu; ne büyüklükte olursa olsun, ülkemizdeki tüm 
gıda ve içecek firmalarının sürdürülebilir büyümelerini gerçekleştirdikleri, 
tüketicilerin 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 bilinç-
li gıda tercihleri yapabildiği bir ortamın bütüncül ve bilimsel bir yaklaşımla 
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 Federasyonumuzun stratejik öncelikleri arasında yer almaktadır.
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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 öncelikleri; gıda güvenliğinin garanti altına alınması, yeterli ve dengeli beslenme ile toplum 

sağlığının korunması, çevreye ve insana duyarlı sürdürülebilir üretim yapılması ve sektörün rekabet gücünün 

artırılması olarak belirlenmiştir. TDGF bu çerçevede devlet, akademi, sivil toplum kuruluşları, tüketici ve özel 

sektör arasında iletişim ve işbirliğini sağlamaya, gıda tedarik zincirinin sorunlarını ve aksayan yönlerini pay-

daşlarla birlikte değerlendirerek çözümler sunmaya odaklanmıştır.

 

Son dönemde karşımıza çıkan en büyük problemler gıda tedarik zincirinde girdi maliyetlerinin artması, zincirin 

halkaları arasında yeterli iletişimin sağlanamaması ve bilgi kirliliği ile yeterli düzeyde savaşılamaması olmuştur. 

Gıda sektöründe verimliliğin artırılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, yenilikçiliğin ve paydaşlar arasındaki 

entegrasyonun artması ile mümkündür. Toplum sağlığının korunması ve daha üst seviyelere çıkarılması ise bilgi 

kirliliğinin önüne geçilerek gıda sektörüne duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi sayesinde olacaktır.

 

Bu faaliyet raporunda da görebileceğiniz üzere geçtiğimiz 3 yıllık dönemde bu konularda ciddi adımlar attık 

ve halen atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bu kararlı yürüyüşümüzden ödün vermeye-

ceğimize, sektörümüzü her koşulda ve alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğimize gönülden in-

anıyoruz.
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Katma değer 

İşletme sayısı 53.530
Gıda ve içecek sanayii toplam cirosu 

465,9 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Sektörün ülkemize 

sağladığı toplam katma 

değer

68,1 milyar 
TL’ye 

ulaşmıştır.

İstihdam 
555.038

Sektörün toplam 
üretim değeri 

Gıda sanayii 
üretimi 

Toplam sektör 
ihracatı

Toplam sektör 
ithalatı

Dış ticaret 
fazlası

Dış ticaret 
karşılama oranı 

İçecek sanayii 
üretimi

429,7 milyar TL  
olmuştur. 410,3 milyar TL 14,3 milyar dolar 

6,7 milyar dolar 7,6 milyar dolar

% 21319,4 milyar TL

Sektörün cari büyüklüğü 

809,8 milyar TL
olmuştur.
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Türkiye’nin en önemli ihracatçılarından olan gıda ve içecek sektörü, bu anlamda küresel bir oluşumdur. Küre-

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

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

taya 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.

S ü rd ü r ü l e b i l i r 
K a l k ı n m a  A m a ç l a r ı  ve  Fe d e ra s yo n u m u z
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1 Yoksulluğa Son: Yoksulluğun her biçimi ve boyutunun ortadan kaldırıl-

masını, en korunmasız durumda olanların hedeflenmesini, temel kaynak 

ve hizmetlere erişimin artırılmasını, çatışmalar ve iklim temelli afetlerden 

etkilenen toplumların desteklenmesini içeriyor.

2 Açlığa Son: Açlık ve yetersiz beslenmenin her biçimini sona erdirmeyi, 

başta çocuklar olmak üzere tüm insanların yıl boyunca yeterli besine sahip 

olmasını hedefliyor.

3 Sağlıklı Bireyler: Amaç, herkesin genel sağlık hizmeti, güvenli ve erişile-

bilir ilaç ve aşıya kavuşmasını sağlamaktır.

4 Nitelikli Eğitim: Bu hedef tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz ilköğre-

tim ve ortaöğretimi tamamlamasını sağlayacaktır.

5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kadınlar 

ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı her yerde ortadan kaldırmayı hedefliyor.

6 Temiz Su ve Sıhhi Koşullar: Herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna 

kavuşmasını sağlamak için, altyapıya yatırım yapmak, sıhhi tesisleri inşa 

etmek ve her düzeyde hijyeni teşvik etmek zorunludur.

7 Erişilebilir ve Temiz Enerji: Gelişmekte olan ülkelerin tümünde temiz 

enerji sağlayacak altyapının genişletilmesi ve teknolojinin yükseltilmesi, 

hem büyümeyi teşvik edebilecek hem de çevreye katkıda bulunabilecektir

8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Amaç tam ve üretken istih-

dam, tüm kadınlar ve erkekler için insana yakışır iş sağlamaktır.

9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Sürdürülebilir endüstrilerin desteklen-

mesi ve bilimsel araştırma ve yeniliğe yatırım yapılması, sürdürülebilir 

kalkınmayı mümkün kılan önemli yollardır.

10 Eşitsizliklerin Azaltılması: Gelir eşitsizliği, küresel 

çözümler isteyen küresel bir sorundur. Çözüm, mali 

piyasalar ve kurumların düzenlenmesi ve izlenmesi-

ni iyileştirmeyi, kalkınma yardımları ve doğrudan ya-

bancı yatırımları en çok ihtiyaç duyulan bölgelere yön-

lendirmeyi içerir.

11 Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları: Kentleri 

güvenli ve sürdürülebilir kılmak demek, güven-

li ve erişilebilir konut sağlamak, gecekonduları 

dönüştürmek anlamına gelir.

12 Sorumlu Tüketim ve Üretim: Daha verimli üretim 

ve tedarik zincirlerinin yaratılmasında, satıcı ve tüketici 

düzeyinde küresel kişi başına gıda atığının yarı yarıya 

azaltılması da çok önemlidir.

13 İklim Eylemi: Küresel ısınma, insanların hayatını 

ciddi ölçüde etkiliyor. Hemen şimdi harekete geçmeli-

yiz.

14 Sudaki Yaşam: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 

deniz ve kıyı eko-sistemlerini sürdürülebilir biçimde 

yönetmeyi, kirlenmeden korumayı ve ayrıca okyanus 

asitlenmesinin etkilerini ele almayı hedefliyor.

15 Karasal Yaşam: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

ormanlar, sulak alanlar, kurak alanlar ve dağlar gibi 

karasal eko-sistemleri korumayı ve eski haline ge-

tirmeyi hedefliyor.

16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar: Sürdürülebil-

ir Kalkınma Hedefleri, şiddetin her biçimini önemli 

ölçüde azaltmayı, çatışma ve güvensizliğe kalıcı çözüm-

ler bulmak için hükümetler ve toplumlar ile birlikte 

çalışmayı hedefliyor.

17 Hedefler için Ortaklıklar: Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri ancak küresel ortaklık ve işbirliği için güçlü 

taahhüt ile gerçekleştirilebilir.
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Gıda ve içecek sektörünün Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçlarına hatırı sayılır bir katkı 

sağlaması, ancak gıda zincirinin tamamında 

eğitimli işgücünün bulunmasına ve ham 

madde kaynaklarımızın koruma altına 

alınmasına bağlıdır. Bu nedenle TGDF olarak 

son dönemde çabalarımız nitelikli eğitimin 

sağlanması ve çevrenin korunması ekseninde 

yoğunlaşmaktadır.

İklim Değişikliği

İklim değişikliği, gıda sistemlerinin karşı 

karşıya olduğu en ciddi sorundur. Bu sorun 

sadece bölgesel olarak ele alınamaz. İhracatın 

önemli bir pay sahibi olduğu sektörümüzde 

beklenmedik olumsuz hava koşulları iki kat 

daha fazla soruna yol açmaktadır.

Yerli ham maddenin yetersizliği ve fiyat artışları, 

ithal ham madde gereksinimini artırmakta, 

bu durum maliyetleri de yükseltmektedir. 

Ham madde sıkıntıları üretim darlığına neden 

olmakta, öngörülemeyen değişimler nedeniyle 

daralan gıda arzı, iç pazarda fiyatların 

yükselmesine neden olmaktadır.

1873 Uzun Depresyon

1914 I.Dünya Savaşı 

1929 Büyük Depresyon

1939 2.Dünya Savaşı

1945 UN Kuruluşu

1971 WEF NASDAQ

1971 UNEP Konferansı

1974 Petrol Krizi

1976 Habitat I

1992 Rio Dünya Zirvesi

1994 UNCCC (BMİDÇS)

1996 HABİTAT II

1997 GRI Raporlaması

2000 UN MDG (8 Hedef)

2000 UN GC (10 İlke)

2001 9/11 Travması

2008 Küresel Kriz

2012 Rio+20 Zirvesi

2015 UN SDG (17 Hedef)

2916 Paris Anlaşması

2016 HABİTAT III

2019 Ambition 1.5 

2030 Hedef Bilançosu 

Felaket Düzelme

2050 Küresel Sıfır Ayak İzi

Paris İklim Anlaşması

2015 yılında Paris’te toplanan Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi’nin 21’inci Taraflar Konferansı’nda, 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 195 ülke 

ve AB’nin katılımıyla kabul edilen Paris İklim 

Anlaşması, 22 Nisan 2016’da imzaya açıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti aynı tarihte anlaşmaya 

imza koydu. Paris İklim Anlaşması’nın kabulüne 

ilişkin kanun ise 7 Ekim 2021 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlandı.

Gıda üretimi, gıda güvencesi ve sürdürülebilir 

tarımın Paris İklim Anlaşması kapsamındaki 

önemli konulardan olduğu söylenebilir.

Daha iyi bir gezegen 
çabasının tarihçesi
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Şimdilik gönüllülük çerçevesinde işlense de 

bu beklentilerin Avrupa gıda tedarik zincirinin 

görünümünü değiştireceği ve nihayetinde bu 

kurallara uymayanların dışarıda kalacağı bir 

yapıyı getireceği değerlendirilmektedir.

Eğitim ve Eşitlik

Gıda tedarik zincirinin tamamında yenilikçiliğin 

ve büyümenin temelini, cinsiyet başta olmak 

üzere hiçbir ayrıma tabi olmayan, sektörel 

bazda nitelikli bilgiye ve araştırmacı bir 

zihniyete sahip çalışanlar oluşturmaktadır.

TGDF ve üyeleri, yürüttükleri araştırmalar 

sayesinde zincirdeki boşlukları belirleyerek 

buraları güçlendirecek faaliyetlere imza 

atmaktadırlar. TGDF Akademi’nin çalışmaları 

bu alandaki en somut örneklerdir.

Paris Anlaşması metninde kararların “gıda 

güvencesini sağlama ve açlığı sona erdirme 

yönündeki temel önceliler ve gıda üretimi 

sistemlerinin iklim değişikliğinin olumsuz 

etkileri karşısındaki hassasiyeti göz önünde 

bulundurularak” alındığı ifadesi yer almaktadır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı

Avrupa Yeşil Mutabakatının gıda ayağını Avrupa 

Komisyonunun Mayıs 2020’de yayınladığı 

Çiftlikten Çatala Stratejisi oluşturmaktadır. 

Strateji Avrupa gıda politikasınca yürütülecek 

faaliyetleri tanımlamaktadır. Stratejinin nihai 

hedefi sürdürülebilir bir gıda sistemine geçişin 

hızlandırılmasıdır. Bu amaçla Avrupa’nın 

beklentileri şöyle sıralanmaktadır:

 • Çevresel etkinin nötr ya da pozitif hale 

getirilmesi

 • İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerine 

uyum sağlanması

 • Biyoçeşitlilik kaybının geriye döndürülmesi

 • Gıda güvencesi, beslenme ve halk sağlığının 

güvence altına alınması

 • Daha adil kazanç, rekabet ve ticareti 

desteklerken gıdaların satın alınabilirliğinin de 

korunması
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Başkanlar Konseyi

Yönetim Kurulu

Sanayi İrtibat Kurulu

Komisyonlar

• Genel Sekreterler İcra Komisyonu

• Ticaret ve Rekabet Komisyonu

• Çevre ve Tarım Komisyonu

• Tüketici ve İletişim Komisyonu

• Kodeks ve Yasal Düzenlemeler Komisyonu

• Lojistik Komisyonu

• AB Projeleri Komisyonu
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 Başkanlar Konseyi 

Ülkemiz gıda ve içecek sektörünü kapsayan 27 sektör Derneğinin Başkanlarından oluşan 
Başkanlar Kurulu, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun stratejik 
ajandasını belirlemektedir. Bu ajandanın belirlenmesinde tüm alt sektörlerin yanı sıra, 
ülkemizin de gereksinimleri dikkate alınmakta; sektörümüzün geleceğe güvenle yürürken, 
yürüdüğü yolu da birikim ve deneyimiyle aydınlatması hedeflenmektedir.

 Yönetim Kurulu

Başkan, Başkan Vekili ve 9 Üyeden oluşan Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulunun ajan-
dasının gerçekleştirilmesi yolunda Federasyonumuz organlarının işlerliğini sağlamakla 
yükümlüdür. Bu bağlamda Federasyonumuzun yapısını ve işleyişini ilgilendiren her türlü 
karar, Yönetim Kurulunun faaliyet alanı içerisindedir.

 Sanayi İrtibat Kurulu

Sanayi İrtibat Kurulu, Federasyonumuzun benimsemiş olduğu proaktif iletişim vizyonu 
çerçevesinde; sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, biyogüvenlik, gıda özgünlüğü, etiket-
leme mevzuatı, gıda kayıp ve atıkları, KOBİ’lerin desteklenmesi gibi konularda, Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda faaliyetlerde bulunmuştur.

 Genel Sekreterler İcra Komisyonu

Federasyonumuza bağlı Derneklerin Genel Sekreterlerinden oluşan İcra Kurulu, TGDF 
ajandasındaki hedeflere ulaşılması amacıyla atılması gereken adımların detaylarını ortaya 
koyar, ülkemiz gerçekleri ile bölgemiz ve dünyada yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak 
sürdürülebilir bir yol haritası çizer.
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 Kodeks ve Yasal            
 Düzenlemeler Komisyonu 

Gıda güvenliği sektör için vazgeçilmezdir. Gıda Kodek-

si ve Yasal Düzenlemeler Komisyonunun amacı ulusal 

ve uluslararası düzlemde haksız rekabeti önlerken, 

aynı zamanda tüketicilerin güvenilir bir beslenme or-

tamının da tahsis edilmesine katkı sağlamaktır.

 Çevre ve Tarım Komisyonu: 

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.

 Ticaret, Rekabet ve Kamusal
 İlişkiler Komisyonu 

Sektörün gücü, iç pazardaki etkinliği yanında dış ticaret alanın-

daki ağırlığından da kaynaklanmaktadır. Bu gücün korunması 

ve ülkemizin sağlıklı gıda arzının sürekliliği için ticari uygulama-

ların adil olması, rekabet gücünün korunması ve desteklenme-

si gerekmektedir. 

    AB Projeleri Komisyonu

Sektörün gücü, iç pazardaki etkinliği yanında dış ticaret alanın-

daki ağırlığından da kaynaklanmaktadır. Bu gücün korunması 

ve ülkemizin sağlıklı gıda arzının sürekliliği için ticari uygulama-

ların adil olması, rekabet gücünün korunması ve desteklenme-

si gerekmektedir. 

    Lojistik Komisyonu 

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. 

 Tüketici ve İletişim Komisyonu

Beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek ve sağlıklı yaşamı 

desteklemek toplumun tüm kesimleri için temel amaçtır. 

Tüketici ve İletişim Komisyonu bu çerçevede sürdürülen 

çalışmalara destek vermekte, tüketicinin gıdalar konusun-

da doğru bilgilendirilmesini sağlamayı hedeflemektedir. 
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TGDF’nin öncelikleri tüketiciler 
için gıda güvenliği ve güvencesi 
garanti altına alınırken, üretimde 
çevresel ve ekonomik açıdan 
sürdürülebilirliğin sağlanması, 
küresel anlamda rekabet 
gücünün artırılması çerçevesinde 
biçimlendirilmiştir. 

Bu bağlamda gıda güvenliği; 
tüketici, beslenme ve sağlık; 
sürdürülebilirlik; ticaret ve 
rekabet; sorumlu iş yönetimi 
TGDF’nin en temel öncelikleridir. 

• Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği sektör için vazgeçilmezdir. TGDF üyeleri, pi-

yasadaki ürünlerin bilime dayalı en yüksek gıda güvenliği 

standartlarına uygun olmasını güvence altına alan üretim 

süreçlerini kullanmaktadır. TGDF ayrıca kayıt dışı üretimle 

mücadele ederek, gıda güvenliğine olan olumsuz etkileri ve 

haksız rekabeti önleme konusunda çalışmalarına devam 

etmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı İhtisas Alt Komisyonlarında tem-

sil edilen TGDF, gıda mevzuatının hazırlanması, yeniden 

gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi konularına etkin katılım 

ve katkı sağlamaktadır. Ayrıca gıda kodeksinin hazırlanması 

ve denetlenmesi ile görevli olan Ulusal Gıda Kodeks Komi-

syonunda temsilcisi bulunan tek sivil toplum kuruluşudur.

•  Tüketici, Beslenme ve Sağlık

Beslenme alışkanlıklarını ve sağlıklı yaşamı iyileştirmek tüm 

toplumlar için temel sorun olmakla birlikte birçok farklı so-

syoekonomik ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Gıda 

ve içecek sektörü bu soruna yanıt vermek için kullanabileceği 

birçok farklı araca sahiptir. TGDF, tüketicileri yeterli, dengeli 

beslenme, ambalajlı gıdalar konusunda ve ürün etiket bilgil-

eri hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmeyi hedefleme-

ktedir.

Gıda ve içecek sektörü, bilimsel veriler ışığında mevcut 

ürünlerini daha dengeli ve besleyici olmaları amacıyla re-

formüle etmek ve yeni ürünler geliştirmek yönünde tama-

men gönüllü çalışmalar yürütmektedir. TGDF, açık ve kolay 

anlaşılır etiketleme uygulamalarının tüketicilere ihtiyaçları 

FAALİYET RAPORU  //  2019-2021



13

• Sürdürülebilirlik

Gıda ve içecek şirketlerinin tedarik zincirlerinin sürdürüle-

bilirliğini sağlamaları, uzun dönemli var olmaları için de 

oldukça önemlidir. TGDF, doğal kaynakları korumak ve ko-

runmasını teşvik etmek amacıyla sürdürülebilir uygulama-

• Ticaret ve Rekabet

Gıda ve içecek sektörü, Türkiye ekonomisine ciro ve istihdam 

anlamında önemli katkılar sağlayan en büyük sektörlerden 

biridir. TGDF, boyutundan bağımsız olarak, tüm gıda ve içecek 

firmalarının daha rekabetçi hale gelebileceği bir ortamı sağla-

mak için bilim, beslenme ve sağlık ile çevresel sürdürülebilirlik 

konularındaki geniş parametreler içinde çalışmaktadır.

Ürünlerini ihraç eden gıda ve içecek sektörü, pozitif bir ticar-

et dengesine sahiptir. TGDF, Türkiye gıda ve içecek ürünleri-

nin ticaretini daha da arttırmak için, sürdürülebilir gıda ve 

içecek sektörü büyümesini destekleyen istikrarlı bir ticaret 

politikası yönünde çağrı yapmaktadır. Bu politika, çok tara-

flı bir ticaret sistemine bağlılığı ve önemli ortaklarla karşılıklı 

ticaret görüşmeleri yönünde istekli bir şekilde ilerlemeyi de 

kapsamalıdır.

• Sorumlu İş Yönetimi

Mevcut iş uygulamaları, “sorumlu iş yönetimi” kavramının; 

risk yönetimi, maliyet tasarrufu, sermaye erişimi, müşteri 

ilişkileri, insan kaynakları yönetimi ve inovasyon kapasitesi 

gibi konularda fayda sağlayarak firmaların rekabetçiliğini 

destekleyen önemli bir unsur olduğunu göstermektedir.

TGDF ve üyeleri, sorumlu iş yönetiminin Türkiye’nin hede-

flerine ulaşmasına yardım edeceğine ve istihdamın artırıl-

ması, inovasyonun geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması 

gibi önemli alanlarda akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı ilerle-

meyi sağlayacağına yürekten inanmaktadır.

TGDF, kurumsal sosyal sorumluluğu tüm iş modellerine en-

tegre etme gereğine inanmaktadır. Bu bağlamda hem büyük 

kuruluşlar, hem KOBİ’ler olarak TGDF üyeleri; insan hakları, 

iş sağlığı ve güvenliği, toplum, çevre, tüketici ve sorumlu iş 

yönetimi prensiplerini temel alarak en iyi uygulamaları pay-

laşma ve yayma yolu ile bu konudaki toplumsal farkındalığı 

daha da artırmaya kararlıdır.

ları destekleme konusunda çalışmalar yapmaktadır. Sektörün 

çevre konusundaki Ar-Ge çalışmalarını güçlendirmek ve yay-

gınlaştırmak, sürdürülebilir üretim ve tüketim, enerji, iklim 

değişiklikleri, su, atık ve kaynak yönetimi gibi önemli çevre poli-

tikalarının geliştirilmesinde etkili olmak, tarım, üretim, perak-

ende ve tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında kaynak-

ların verimli kullanıldığı uygulamaları teşvik etmek TGDF’nin 

görevleri arasındadır.

Sera gazı salımı konusunda sürekli azaltma yaklaşımı içinde 

çaba gösteren sektör, AB’nin 2020 hedeflerini desteklemek-

tedir. Enerji verimliliği, düşük karbon ekonomisine geçiş için 

de önemlidir. Gıda ve içecek sektörü, atık miktarını azaltmak 

amacıyla tarım hammaddelerini %100 oranında kullanmayı 

hedeflemekte, esas ürüne girmeyen kısımları yenilenebilir en-

erji veya hayvan yemi üretmek için kullanmaktadır.

olan besin bilgilendirmesini sağlayarak daha akıllı seçimler 

yapmalarına katkıda bulunacağını kabul etmekte, bu konu-

daki girişimlerin AB uyum kapsamında değerlendirilmesi ge-

rektiğini savunmaktadır.

TGDF bilgi kirliliğine karşı bilimsel verilere, araştırma 

sonuçlarına dayanan argümanlar ile mücadele ederek, am-

balajlı ürünlerle ilgili negatif algının bilimsel verilerle gider-

ilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.
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TGDF Temsil  ve İzleme Faaliyetleri

Ulusal Temsil ve İzleme

TGDF, ülkemiz gıda ve içecek sektörünün en büyük tem-

silcisi olması nedeniyle, mevzuatının düzenlendiği Ulusal 

Gıda Kodeks Komisyonu’nun üyesi olarak bu konudaki 

çalışmalara katılım göstermektedir.

Federasyonumuz Kodeks Komisyonuna bağlı İhtisas Alt 

Komisyonlarında da alanında yetkin üyelerimizce tem-

sil edilmekte, böylelikle mevzuat çalışmalarında sek-

törümüzün görüşlerinin dikkate alınması garantilenme-

ktedir.

Ülkemiz gıda tedarik zinciri içerisinde yer alan ya da 

zinciri ilgilendirecek çalışmalar yürüten sivil toplum ku-

ruluşlarının, kanaat önderlerinin faaliyet ve açıklamaları 

da Federasyonumuzca yakından takip edilmekte, gerek-

tiğinde bilgi ve deneyimimizle katkı sağlanmaktadır.

TGDF sektörle ilgili bilimsel gelişmeleri de yakından takip 

etmektedir. Gereken durumlarda bilim insanlarının 

görüşünü de almaya özen gösteren Federasyonumuz, 

arkasındaki bilimsel altyapı desteği sayesinde özellikle 

politik karar aşamalarında daha ekili olabilmektir.

Federasyonumuz sektör, kamu, sivil toplum kuru-

luşları ve akademi arasında bir köprü görevini başarıyla 

sürdürmektedir. TGDF, internet sitesinde yer alan Gıda 

Güvenliği Uzman Portalı ile bu konuda sektörün tüm 

paydaşlarına hizmet vermektedir.

-	 Ulusal	Gıda	Kodeks	Komisyonu

Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu (UGKK), ülkemizde 

gıdanın sınırlarının tarif edilmesi konusunda en yetkili 

oluşumdur.

Komisyon tarafından çalışma kararı alınan gıda kodeksi 

taslakları, Avrupa Birliği mevzuatı öncelikli olmak üzere 

Kodeks Alimentarius Komisyonu yaklaşımları, ulusal ve 

uluslararası mevzuat ile ülke koşulları dikkate alınarak 

Bakanlık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazır-

lanır.

Çalışmalar sonucunda hazırlanan gıda kodeksi taslakları, 

konu ile ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum 

kuruluşlarının görüşlerine açılır ve bu görüşler ilgili alt 

komisyonların yaptıkları toplantılarda değerlendirilir. Alt 

komisyonlarda değerlendirilerek şekillendirilen taslaklar 

UGKK’ya iletilir.

UGKK tarafından onaylanan gıda kodeksi imzaya sunulur 

ve imza sonrasında Bakanlıkça ilgili mevzuat hükümleri 

kapsamında yayıma gönderilir.

Komisyon, Bakanlıklar ve TSE yanında gıda konusun-

da faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip olan sivil 

toplum kuruluşundan da bir üye içermektedir. TGDF, 

sektörümüzün en büyük çatı örgütü olarak bu görevi 

başarıyla yürütmektedir.
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-	 Ulusal	Beslenme	Konseyi

Ulusal Beslenme Konseyi; sağlıklı beslenme, beslenme ile 

ilişkili hastalıkların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevcut 

şartların iyileştirilmesi, sağlıklı beslenme kültürünün ülke 

genelinde yaygınlaştırılması, ülke genelinde doğrudan veya 

dolaylı olarak beslenme ve yiyecek içeceklerden kaynaklı 

sağlık durumu ve hastalıklarla ilgili politika ve stratejilerin 

belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kuruldu.

Konsey, çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmel-

eri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurarak, toplum 

ve bireylerin sağlıklı beslenme ile ilgili mevcut şartlarının 

iyileştirilmesi, ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla 

üyelerinin iş birliği içinde çalışmasını esas alarak, sağlıklı 

beslenme alanında ülke politikalarının oluşturulmasında 

tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan “Türkiye Sağlıklı 

Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında ku-

rulan; Bakanlıklar, kamu kuruluşları ve konunun paydaşı 

bazı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler bulunan Ulu-

sal Beslenme Konseyi’nde Federasyonumuzdan da bir üye 

yer alıyor.

-	 Çevre	Protokolü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü ile Federasyonumuz çevre için bir iş 

birliği protokolüne imza attı. İmzalanan “Tarım ve Gıdanın 

Çevresel Sürdürülebilirliğinin Garanti Altına Alınması için İş 

Birliği İçerisinde Yürütülecek Çalışmaları Destekleme Pro-

tokolü” çerçevesinde sürdürülebilir kaynak tedariki, enerji 

verimliliği, su yönetimi, gıda ve ambalaj atık yönetimi, lo-

jistik, tüketici farkındalığının artırılması ve konunun bilim-

sel temellerinin sağlamlaştırılması yönünde çalışmalar 

yürütülüyor.

Protokolle; sektörümüze ham madde sağlayan tarım ve 

hayvancılığın çevresel sürdürülebilirliğinin sağlanması; 

tarım, hayvancılık, gıda ve içecek sanayiinde yan ürün ve 

atıkların yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanımın 

özendirilmesi, gıda ve içecek sanayiinin birleşik ısı ve 

güç sistemlerine geçişi gibi girişimlerin desteklenmesi 

öngörülüyor.

Su yönetiminin iyileştirilmesi, atık su kalitesinin artırıl-

ması, suyun geri kazanımı ve yeniden kullanımı yönünde 

çalışmalar ile gıda ve içecek üretim tesislerinde su verim-

liliği yüksek teknolojilerin kullanımının desteklenmesi de 

protokol kapsamında yer alıyor.

Protokolün bir diğer önceliği de gıda israfının önlenme-

si kapsamında, üreticilerin tarım ve hayvancılık menşe-

li kaynaklarının %100 verimlilikle kullanma çabalarının 

desteklenmesi yönünde. Yine çevre kirliliğinin önlenme-

si için ambalaj sanayii ve lojistik sektörü ile de iş birliği 

içerisinde faaliyetler yürütülüyor.
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TGDF Temsil  ve İzleme Faaliyetleri

Uluslararası Temsil ve İzleme

Federasyonumuz uluslararası sektörel organizasyon-

larla iş birliği içerisinde çalışarak Türk gıda ve içecek 

sektörünün uluslararası arenadaki sesi olmaktadır. En 

büyük ihraç pazarımız olan Avrupa Birliği, mevzuatımızın 

da paralel olması açısından uluslararası izleme konusun-

da en önemli odaklarımızdandır.

Bunun yanında değişen küresel dengeler, sektörümüz 

için pazar zenginliği yaratılması ve küresel anlamda 

sürdürülebilir büyümenin sağlanması için Çin başta ol-

mak üzere Asya pazarına açılımımızı sağlayacak olan 

Şangay Temsilciliğimiz yakında açılarak uluslararası 

izleme faaliyetlerimizde basamak atlamamızı sağlaya-

caktır.

Federasyonumuz küresel anlamda gıda ve içecek sek-

törümüzün tüm paydaşlarının iletişim merkezi konu-

munda olmayı sürdürmektedir. Bu amaçla Birleşmiş Mil-

letler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Avrupa Gıda 

Güvenliği Otoritesi (EFSA), Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi 

(FDA), Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü (ILSI) gibi; 

kararları ile bölgesel ve küresel boyutta ekonomik, ticari 

ve sosyal etkiler yaratan kuruluşların çalışmalarını sürek-

li takip ediyoruz.

Uluslararası kuruluşların etkinliklerine katılıyor; rapor-

ları, kararları ve bunların etkilerini izleyerek analiz ediyor 

ve paydaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bu sayede dünyada 

yaşanan gelişmelere karşı zamanında ve hızla aksiyon 

alarak sanayicimizin hammadde teminini, üretimini ve 

rekabetini kısıtlayıcı engellerle karşılaşmasını önlüyoruz.

Şangay	Temsilciliğimiz

Asya ve özellikle Çin pazarı, dikkate alınmayacak kadar 

küçük bir bölümü değerlendirilen devasa bir potansiye-

le sahiptir. Bölgedeki nüfus ve gelir artışı, bol çeşitli ve 

kaliteli gıda talebini günden güne artırmaktadır. Çin ve 

çevresinde sektörümüzün marka değerinin oluşturu-

larak sağlamlaştırılması ile sektörümüzün sürdürülebilir 

büyümesi yönünde önemli bir adım atılacağı değerlendi-

rilmektedir.

Asya pazarını bir bilinmezlik olmaktan çıkarmak, ihra-

catçılarımızın karşılaştıkları sorunları yerinde değerlen-

direrek çözüm üretmek, üyelerimizin ihtiyaçlarına uygun 

tanıtım, satış ve dağıtım kanallarına erişimlerini kolay-

laştırmak amacıyla TGDF Şangay Temsilciliği kurulmuş-

tur. Temsilciliğimiz öncelikle Çin pazarında, daha sonra 

çevre bölgeleri kapsayan Asya pazarında sektörümüze 

destek sağlayacaktır.
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FAO	ile	Mutabakat	Anlaşması

Kaynakların verimli kullanımı, kurumsal sosyal sorumluluğun teşvi-

ki, enerji-su-atık yönetiminin doğru şekilde planlanması, sürdürüle-

bilir hammadde ile üretim ve tüketime ağırlık verilmesi; günümüzde 

gıda ve içecek sektörünün istikrarlı bir şekilde büyümesinin tek 

anahtarıdır. Küresel bir faaliyet alanına sahip olan sektörümüz bu 

anlamda Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını 

takip etmektedir.

Bu amaçların 17’ncisi, aslında kendi başına bir amaç olmayan, ancak 

diğer 16 amacın varlığı için olmazsa olmaz bir başlık, “Amaçlar için 

Ortaklıklar” kurulmasıdır. Federasyonumuz birlikten doğacak kuvve-

tin bilinciyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kamu, 

özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerine 

girmektedir. Bunlardan en çok ses getireni Birleşmiş Milletler Gıda 

ve Tarım Örgütü (FAO) ile iş birliğimiz olmuştur.

FAO ile daha önce birçok kez ortak girişimlerde bulunduk. Bunlar 

haricinde de her zaman temasımızı ve diyaloğumuzu sürdürdük 

ve birçok konuda fikir alışverişinde bulunduk. Kasım 2021’de 

imzaladığımız Mutabakat Anlaşması ise şimdiye kadar gıdanın 

sürdürülebilirliği yönünde attığımız adımlara yeni bir tanesini ekledi.

Mutabakat çerçevesinde iş birliği içerisinde yürütülecek faaliyetler 

Federasyon olarak uzun süredir çaba gösterdiğimiz konularda; 

çiftçi, sanayii ve kamu arasında diyaloğun geliştirilmesinde, iklim 

değişikliği konusunda farkındalık yaratılmasında, gıda sistemlerinde 

sürdürülebilirliğine yönelik kapsamlı adımların atılmasında hızla il-

erleme göstermemizi sağlayacaktır.
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Gıda Kodeksi ve Yasal Düzenlemeler Komisyonu, 

sektörümüzü ilgilendiren tüm mevzuat çalışma-

larında aktif olarak yer almaktadır. Yakın dönemde 

benzer bir alanda çalışmalar yürüten TSE Standart 

Değerlendirme Komisyonu da faaliyete geçmiş, bu 

alandaki boşluk da giderilmiştir.

Federasyonumuz Ulusal Gıda Kodeks Komi-

syonu’nun (UGKK) bir üyesi olarak hem bu komi-

syonun nihai kararlarında, hem de verdiği görüşler 

ve İhtisas Alt Komisyonu (İAK) toplantılarına katılımı 

sayesinde bu kararlara uzanan çalışmalarda etkili 

olmaktadır.

TGDF, mevzuat çalışmaları çerçevesinde ilgili 

Bakanlıklarca tarafımıza iletilen görüşlerin üye-

lerimizce değerlendirilmesi konusunda koordi-

nasyonu sağlamaktadır. Üye dernek ve firmalarımız 

ile Sanayi İrtibat Komisyonumuzun görüş sorulan 

konulardaki değerlendirmeleri Federasyonumuz 

bünyesinde titizlikle konsolide edilerek ilgililerine 

ulaştırılmakta ve konunun takibi yapılmaktadır. 

Bu şekilde, Bakanlıklarca yürütülen regülasyon 

çalışmalarında sektörümüzün ihtiyaçlarının ve bilgi 

birikiminin dikkate alınması sağlanmaktadır.

Bu dönemde UGKK ve İAK katılımcılarının görev 

süreleri dolduğu için yenilemeye gidilmiş, Federa-

syonumuz yeni temsilcileri belirlemiş ve bunların 

onaylanmasını sağlamıştır. Bu süreç pandeminin 

de etkisiyle 1 buçuk yıl kadar zaman almıştır. Buna 

rağmen yoğun bir çalışma temposu ile 33 İAK, 8 

UGKK toplantısına aktif şekilde katılım sağlanmış, 

birçok konuda sektörümüzü olumsuz etkileyebi-

lecek kararlara karşı sesimiz duyurulabilmiştir.

Alkollü İçki, Baharat, Bal, Etiketleme, Gıda ile Temas 

Eden Madde ve Malzemeler, İşlenmiş Meyve Sebze, 

Katı ve Sıvı Yağlar, Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar, 

Pestisit, Süt ve Süt Ürünleri İhtisas Alt Komisyonları 

geçtiğimiz dönemde toplantılarına katılım sağlanan 

İhtisas Alt Komisyonları olmuştur.

En yoğun çalışmalar baharat mevzuatı üzerinde 

yürütülmüş, Federasyonumuz üyesi Ambalajlı Ba-

harat Üreticileri Derneği’nden temsilcilerin bu to-

plantılara düzenli olarak katılımı sağlanmıştır. En 

yoğun faaliyet gözlenen bir diğer İAK ise Katı ve Sıvı 

Yağlar İhtisas Alt Komisyonu olmuştur.

FAALİYET RAPORU  //  2019-2021
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İklim değişikliği ve ekilebilir alanlardaki azalma sürerken, 

nüfus artışı ve bölgesel çatışmalar açlık riskini giderek daha 

ciddi boyutlara taşıyor. Sadece ülkemize değil tüm dünyaya 

yeterli ve kaliteli gıda sunulması için sektörümüzün üzerine 

binen yük giderek ağırlaşıyor.

Federasyon olarak gıda zincirinde sürdürülebilirliğinin 

önemini biliyor, bu alanda çalışmalara imza atıyoruz. Çevre 

ve Tarım Komisyonumuz bu alanda iş birlikleri ile çeşitli 

çalışmanın içinde yer almaktadır.

Bunun örneklerinden biri Federasyonumuz ile Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı arasında Ağustos ayında imzalanan 

“Tarım ve Gıdanın Çevresel Sürdürülebilirliğinin Garanti Al-

tına Alınması” Protokolü olmuştur. Protokol sektörümüzün 

çevrenin korunması ve sürdürülebilir gıda üretimi 

konusundaki kararlığının somut bir göstergesidir. Pro-

tokolle önceliklerimiz sürdürülebilir yollarla üretilen ham 

maddenin kullanılması, enerji verimliliğinin artırılması, su 

kullanımının doğru yönetilmesi, gıdaların ve ambalajların 

atıklarının geri dönüştürülmesi, lojistik ve perakende adım-

larındaki kayıpların azaltılması şeklinde sıralanmıştır.

Geçtiğimiz dönemde Sıfır Atık uygulamasına yönelik 

çalışmalar hız kazanmıştır. Federasyonumuz bu bağlam-

da, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önderliğinde 

düzenlenen pek çok toplantıda yer alarak sektörümüzün 

konu ile ilgili ciddi yaklaşımını ortaya koymuştur. Yapılan 

toplantı ve gerçekleştirilen ziyaretlerde market poşetlerin-

den gıda ambalajlarına, üretim atıklarından döngüsel 

ekonomiye, ülkemizde ve dünyada çevresel sürdürülebil-

irliğin sağlanması adına atılabilecek adımlar ve alınabilecek 

önlemler tüm boyutlarıyla tartışılmış yol haritaları çizilm-

iştir.

Tarım Şurası

Bunların en önemlisi Tarım ve Orman Şurası çalışmaları 

olmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 15 yıl aradan son-

ra üçüncüsünü düzenlediği Şura, tarihin en geniş katılımlı 

şurası olma özelliğini taşımıştır. Şura çalışmalarında Feder-

asyonumuzun önemli katkıları olmuştur.

Şurada özellikle üzerinde durulan Bilgi Kirliliği ile Mücadele 

ve Sürdürülebilirlik konuları özellikle Federasyonumuzun 

çabaları ile gündeme alınmıştır. Uzun çalışmalar sonu-

cunda 21 Kasım 2019’da açıklanan Sonuç Bildirgesi’nde 

yer alan aşağıdaki maddeler, Federasyonumuzun itici 

gücünün bir göstergesi olmuştur:

• Tarım ve orman politikalarının; stratejik üretim ve 

sürdürülebilirlik ilkeleri temel alınarak oluşturulması, 

bütüncül ve entegre bir yöntemle hayata geçirilmesi,
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• Tarım sektörünün yapısını iyileştiren, doğal kaynak-

ları ve çevreyi koruyan, en az üç yıllık dönemi kapsaya-

cak, aktif çiftçi odaklı, üretim, kalite, ulaşılabilir fiyatlar ve 

sürdürülebilirliği esas alan yönlendirici bir destekleme 

sisteminin oluşturulması,

• Tarımsal işletmelerde küçük, orta ve büyük ölçekli 

işletme tanımlarının yapılarak faaliyetlerin planlanması,

• Sürdürülebilirlik, verimlilik ve rekabet ilkelerine day-

alı, birim sudan maksimum faydayı sağlayacak, tarımsal 

üretim planlamasının bir devlet politikası haline getiril-

erek güvence altına alınması,

• Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma projelerinin 

hızlandırılarak on yıl içerisinde tamamlanması, toprak 

bilgi sistemine dayalı tarımsal arazi kullanım planlarının 

hazırlanması,

• Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için 

arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi alternatif mod-

ellerin oluşturularak yaygınlaştırılması, miras mevzuatı 

geliştirilerek tarım arazilerindeki intikal sorununun 

çözülmesi,

• Uzun vadede ortaya çıkabilecek olan risklerin 

bertaraf edilmesi, ürün çeşitliliği, dış ticarette sürek-

liliği sağlama, ürün maliyetlerinin düşürülmesi ve en 

önemlisi Jeopolitik siyaset açısından yabancı ülkelerde 

stratejik anlamda üretimin teşvik edilmesi için arazi ki-

ralamalarının devam edilmesi, uluslararası tarım ve or-

man faaliyetlerinin kurumsal altyapıya kavuşturulması,

• Tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla etkin iş birliği 

yapılarak tohumdan sofraya dijital değer zincirinin ku-

rulması, tarım sayımının yapılması ve güncellenebilir 

veri tabanının oluşturulması,

• Serbest piyasa düzeni içerisinde tarımsal ürünle-

rde fiyat spekülasyonlarının önüne geçilmesi için stok 

takip sisteminin oluşturulması, gıda depolarında izlen-

ebilirliğinin sağlanması,

• Gıdada bilgi kirliliğinin tanım ve çerçevesinin belirlen-

mesi, bilgi kirliliği çıkaranlara cezai yaptırım uygulanması 

için yasal mevzuatın çıkarılması önerilmiştir.

Bunun yanında, mevzuata dair toplantılarda aktif olarak 

yer alınmıştır. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komi-

syonu, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu, Ulusal Beslenme 

Konseyi toplantıları sektörümüzü ilgilendiren yasal düzen-

lemelere dair en önemli faaliyetler arasında sayılabilir.
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Su Şurası

Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası 2021 yılında 

yapıldı. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın olum-

suz etkisi başta tarımsal faaliyetler olmak üzere 

tüm sosyal ve ekonomik alanlarda hissedildikçe 

suyun kıymeti daha iyi anlaşılıyor. Suyun ama-

ca yönelik doğru ve verimli kullanımı konusunda 

toplumsal farkındalığın artması gerekiyor.

Bu amaçla düzenlenen şura kapsamında 11 ayrı 

çalışma grubunda Tarım ve Orman Bakanlığıy-

la birlikte 66 üniversiteden 141 akademisyen, 38 

STK’dan katılımcılar, ilgili kamu kurum ve kuru-

luşları temsilcileri, büyükşehir belediyeleri yetkil-

ileri, su ve kanalizasyon idarelerinden temsilcil-

er, 32 özel sektör ile su kullanıcılarını kapsayan 

katılımcıların fikir ve önerileri değerlendirildi.

Yapılan çalışmalarla varılan sonuçlar bir rapor ile 

kamuoyuna duyuruldu. Birinci Su Şurası Sonuç 

Bildirgesinde yer alan bazı noktalar şöyle:

• Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Havza Bazlı Su 

Verimliliği Eylem Planları hazırlanacak.

• Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında atık su-

ların uygun kaliteye getirilerek tarımsal sulama 

başta olmak üzere yeniden kullanımı sağlanacak.

• Su yönetiminde havza bazlı ve bütüncül 

yapılanmanın güçlendirilmesi maksadıyla 2023 

yılına kadar gerekli mevzuat düzenlemeleri yapıla-

cak.

• Su yönetimindeki hukuki boşlukları ortadan 

kaldıracak AB mevzuatıyla uyumlu bir su kanunu 

hazırlanarak yürürlüğe konulacak.

• Paris Anlaşması’nın TBMM’de onaylanmasıyla 

önem kazanan iklim değişikliğine uyum faaliyetler-

ine iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri 

analiz edilerek hız verilecek.

• Ekonomik olarak sulanabilir arazilerde modern 

sulama yöntemleri yaygınlaştırılacak.

• Sulama projelerinde özel sektörü de içine alan 

yeni finansman modelleri geliştirilecek.

• Havza su potansiyeline göre ürün deseni belir-

lenerek, suya göre tarım yaklaşımı esas alınacak.

• Su yönetimine ilişkin Ar-Ge çalışmalarının 

desteklenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
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E t k i n l i k  A j a n d a s ı

• “Türkiye’de Avrupa Kirleticisi Salım ve Taşıma Kaydı Projesi  

 Eğitimi” Ocak 2019

• “Plastik Poşete Alternatif” Toplantısı Ocak 2019

• Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sıfır Atık Daire Başkanı Sn.  

 Ahmet Varır ziyareti Ocak 2019

• “Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi” (MELBES)

 Toplantısı Ocak 2019

• “Türkiye’de Avrupa Kirleticisi Salım ve Taşıma Kaydı Projesi  

 Eğitimi” Programı Şubat 2019

• “Atık Yönetimi Zirvesi” Antalya Programı Şubat 2019

• KSTK Projesi Sonuçlar Eğitimi Mart 2019

• Çevre Yönetimi Genel Müdürünü Ziyaret Nisan 2019

• Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Toplantı Nisan 2019

• “Sıfır Atık Zirvesi” Kasım 2019

• Depozito İade Sistemi Çalıştayı Kasım 2019

• Sıfır Atık Kılavuzunun Hazırlanması Toplantısı Kasım 2019

• Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Raporlanması

 Doğrulanması Çalıştayı Şubat 2020

• Çevre Mevzuatı Yeni Uygulamalar; Geri Kazanım Katılım  

 Payına İlişkin Yönetmelik Uygulamaları ile Ulusal Depozito/ 

 İade Sistemine Geçiş Süreci Semineri Mart 2020

• Alkollü/Alkolsüz İçecekler Sektör Temsilcileri Toplantısı  

 (Zorunlu Depozito Sistemi) Ağustos 2021

• Atatürk Üniversitesi Tarım-Veterinerlik-Su Ürünleri Arama  

 Konferansı Mart 2019

• Future of Food Conference London Haziran 2019

• III. Tarım Şurası Toplantısı Temmuz 2019

• TGDF ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü- “Tarım ve  

 Gıdanın Çevresel Sürdürülebilirliğinin Garanti Altına

 Alınması” Protokolü İmza Töreni Ağustos 2019

• Döngüsel Ekonomi Çalıştayı Eylül 2019

• Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarım Çalıştayı Ekim 2019

• Depozito Zirvesi Ekim 2019

• Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Seminer

 Kasım 2019

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hazır Ambalaj Teknik Komitesi  

 22’nci Toplantısı Kasım 2019

• Sürdürülebilir Pancar Tarımı Çalışma Grubu Toplantısı  

 Kasım 2019

• III. Tarım, Orman Şurası Kasım 2019

• TGDF & Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Depozito İade  

 GEKAP İstişare Çalıştayı Kasım 2019

• Tarımsal Araştırma Danışma Kurulu Toplantısı Aralık 2019

• Bilgi Kirliliği ile Mücadele Brief Toplantısı Aralık 2019 

• GEKAP Eğitim Toplantısı Şubat 2020 

• Green Deal/AB Yeşil Mutabakat Komisyonu Toplantısı

 Şubat 2021

• Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Seçici Kurul  

 Toplantısı Nisan 2021 

• GEKAP Toplantısı Şubat 2020

• Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Başvuru Yapanlar  

 Toplantısı Mayıs 2021 

• Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Sürdürülebilirlik

 1. ve 2. Hafta Toplantıları Mayıs 2021

• Tedarik Zincirinin Güvenliği İçin Isı Kontrolü Taşımacılık  

 Toplantısı Haziran 2021 

• Mekanik Geri Dönüşümlü PET (Mekanik R-PET) Toplantısı  

 Temmuz 2021 

• Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Seçici Kurul  

 Toplantısı Eylül 2021

• Tarım ve Orman Bakanlığı Çam Balı Çalıştayı Komitesi  

 Toplantısı Eylül 2021

• Tarım ve Orman Bakanlığı Çam Balı Çalıştayı Komitesi 2.  

 Toplantısı Ekim 2021

• Tarım ve Orman Bakanlığı Çam Balı Çalıştayı Komitesi 3.  

 Toplantısı Ekim 2021

• Tarım ve Orman Bakanlığı NACE Kodlarına Göre   

 Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği Projesi Toplantısı

 Kasım 2021

• TMO-TUSAF Türkiye Hububat Kongresi Kasım 2021
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Su Kanunu

Su Şurası çalışması paralelinde Tarım ve Orman Bakan-

lığınca bir Su Kanunu taslağı hazırlanarak görüşe açılmıştır. 

Özellikle ambalajlı su çerçevesinde değerlendirdiğimiz 

taslakta dikkat çektiğimiz noktalar şöyle olmuştur:

1. Ülkemizde Su ile ilgili olarak günümüze kadar yürürlüğe 

konulan ve halen yürürlükte olan yasal mevzuatlarımız 

büyük dağınıklık göstermekte ve bu dağınıklık ve Devle-

timizin Resmi Organları arasında yetki karmaşası yaşan-

masına yol açmakta ve su yönetiminde çok başlılığa neden 

olmaktadır. Bu durumdan kaynaklanan sorunların gider-

ilebilmesi açısından su ile ilgili yasal mevzuatlarımızın tek 

Kanunda toplanması ve ayrı ayrı resmi otoriteler yerine 

sadece Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmesi 

uygun olacaktır.  

2. Hem doğal mineralli sularda hem kaynak ve içme Su-

larında kiralama süreleri yatırımları teşvik edecek şekilde 

ve sürdürülebilir olmalı, bu sularda kiralama bedelleri 

haksız rekabet oluşturmayacak şekilde aynı tarife üzerin-

den düzenlenmelidir. 

3. Doğal mineralli su ve kaynak suyu tanımları AB mevzuatı 

ve dünyadaki diğer otoritelerin mevzuatları ile uyumlu 

olan Sağlık Bakanlığı Yönetmeliklerindeki tanımlarla aynı 

olmalıdır.

4. Yeni Kanun yayınlanmadan önceki kazanılmış olan hak-

lar korunmalıdır. 

5. Ambalajlı su firmalarına su tahsisinsin veya kiralama 

işleminin nasıl yapılacağı Kanunda netleştirilmelidir. Yer 

Altı Suları Kanunu’nun kiralama yetkisini il özel idarelerine 

ve belediyelere veren maddesinin Su Kanunu ile kaldırıl-

ması ile de bu konuda boşluk yaşanacaktır.

6. Kanun kapsamında çıkarılacak tüm Yönetmelik ve Hav-

za Koruma Planı, Ulusal Su Planı, Kuraklık Yönetim Planı 

gibi Plan çalışmalarında sektörümüzün temsil edilmesi, 

sektörel sorunlarının göz önünde bulundurulması, sek-

törel bilgi birikiminin paylaşılması hayati öneme sahiptir. 

7. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan, 

günümüzde amacını ve anlamını yitirmiş olan 63, 64, 65, 

66’ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmalıdır. 

8. Yürürlükte olan 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 

Mineralli Sular Kanununda yer alan arama ve işletme 

ruhsat alanlarının geniş tutulması ve alanların kullanım 

esaslarının suiistimale açık olması sektörümüz açısından 

büyük sorunlara neden olmaktadır. Arama ya da İşletme 

Alanları tahsis işlemleri sorunları ortadan kaldıracak şekil-

de yeniden düzenlenmelidir.

FAALİYET RAPORU  //  2019-2021
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Su Sürdürülebilirliği Raporu

Su Şurası ve Su Kanunu gibi girişimler paralelinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 

“Türk Gıda ve İçecek Sektöründe Su Verimliliği İyi Uygulama Örnekleri ve Su Sürdürüle-

bilirliği Politika Önerileri” Raporumuzu oluşturduk. Bu Rapor iklim değişikliğine yönelik 

politikalara ışık tutması amacıyla oluşturarak 2017 yılında yayınladığımız “Türkiye’de İklim 

Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik” Raporumuzun devamı niteliğini taşıyor.

Raporumuzla sürdürülebilir kalkınmanın en kritik öneme sahip unsurlarından biri olan 

suya dikkati çekmeyi, gıda ve içecek sektöründe değer zinciri dahil su tasarrufunun sağlan-

masına, etkin verimli ve döngüsel su kullanımının teşvik edilmesine katkı sağlamayı, kamu 

ve iş dünyasının birlikte hareket edebileceği su verimliliği ve su kullanımında şeffaflık 

konusunda üreticileri ve şirketleri teşvik edici mekanizmaların geliştirilmesi için politika 

önerilerinin geliştirilmesine destek olmayı amaçladık.

Rapor çalışması çerçevesinde yapılan ankette elde edilen gıda ve içecek sektörünün suya 

bakışına dair veriler Raporumuza şu başlıklarla yansıdı:

 • Suyun korunması ve geri kazanımında iyileştirme gerekiyor

 • Her beş işletmeden biri su politikasına sahip değil!

 • İşletmeler su ayak izi hesaplaması yapmak istiyor...

 • Sektör su kullanımını azaltma hedefine sahip
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Ticaret, Rekabet ve Kamusal İlişkiler komisyonu; ticaretin sürdürülebilir, 

rekabet ortamının sağlıklı olması amacıyla ciddi çalışmalara imza atmıştır. 

Yaptığı ziyaretler ve katıldığı toplantılar yoluyla ilgili Bakanlıklar, kamu 

kurumları, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla sürekli iletişim ve 

bilgi alışverişinde olan Federasyonumuz, ticaretin geliştirilmesi amacıyla 

birçok çalışma yürütmüştür.

Federasyonumuz Türkiye’nin gıda alanında en önemli organizasyonların-

dan sayılan CNR Food İstanbul fuarına desteğini sürdürmüştür. Uluslar-

arası bu organizasyon sektörümüze yeni pazar fırsatlarına erişmesi, 

teknoloji alışverişi ile global anlamda rekabet şansını yükseltmesi adına 

önemli fırsatlar sunmuştur.

TGDF sektörler özelinde de çalışmalara destek vermektedir. Şeker Daire-

si ziyareti, Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayii Geliştirilmiş Sektör Toplantısı, 

Gıda Tedarik Zincirinde Perakende Toplantısı, TOBB Türkiye Biyoteknolo-

ji Meclisi toplantıları ile Tarım ve Orman Bakanlığı, FAO gibi kuruluşlarla 

çeşitli konularda yapılan toplantılar bunlara örneklerdir.

Son dönemde yaşanan ve uluslararası ticaretimizi yakından etkileyebi-

lecek olan Brexit, ABD-Çin ticari krizi, COVID-19 pandemisi gibi süreçler de 

analizlerle yakından takip edilmiştir.
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E t k i n l i k  A j a n d a s ı

• Alkollü İçecek Sektörü Video Konferans Toplantısı 14 Haziran 2021 

• Alkollü İçecek Sektörü Bakanlık Yetkilileri İle Video Konferans Toplantısı 23 Haziran 2021 

• Alkollü İçecek Sektörü Rapor Değerlendirme Toplantısı 28 Haziran 2021

• TGDF İhracatta Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısı 2 Temmuz 2021 

• Çin Dış Ticaret Ofisi Katılımcılar Toplantısı 29 Temmuz 2021 

• Çin Dış Ticaret Ofisi Katılımcılar 2. Toplantısı 19 Ağustos 2021 

• FAO-CAO 2021 Değerlendirme Anketi’nin Tanıtımı Toplantısı 2 Eylül 2021 

• Çin Dış Ticaret Ofisi Katılımcılar 3. Toplantısı 23 Eylül 2021

• GİSDER IV. Güvenlikli İçki Sektörü Çalıştayı 14-15 Ekim 2021

• Tarım ve Orman Bakanlığı Gıdalarda Net Miktar Bildirimi Toplantısı 15 Ekim 2021

• Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Perakende Toplantısı 19 Ekim 2021

• Çin Dış Ticaret Ofisi Katılımcılar 4. Toplantısı 28 Ekim 2021
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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 sağlan-

ması, gıda kayıp ve atıklarının azaltılması konusunda önemli bir 

rol oynayabilir. Bu bağlamda kurulan Lojistik Komisyonu, gıda te-

darik zincirinin lojistik ayağı ile iş birliğinin ve bilgi akışının sağlan-

ması konusunda çalışmaktadır.

Son dönemde gıda kayıp ve atıklarının önlenmesi konusunda 

ciddi girişimlerde bulunuyoruz. Ülkemizin herhangi bir noktasın-

da üretilen ürünler tüm Türkiye’ye ve hatta dünyaya dağılmakta. 

Ne yazık ki gıda kayıplarının %10 düzeyinde bir kısmı bu dağıtım 

ağında meydana gelmekte, üreticimizin emeği tüketiciler ile bu-

luşamadan ortadan kaybolmaktadır. Bunun engellenmesi için her 

ürünün kendi özelliklerini uygun şekilde istiflenerek, doğru sıcak-

lıklarda taşınması önem arz etmekte, lojistik sektörüne bu anlam-

da büyük bir görev düşmektedir.

Isı Kontrollü Taşımacılık

Gıdaların uygun sıcaklıklarda taşınması gıda kayıpları ve gıda 

güvenliği ile yakından ilişkili bir uygulamadır. Meyve, sebze, süt 

ürünleri, et ve balık gibi bozulabilir gıdaların tüm tedarik zinciri 

boyunca soğutulmuş veya dondurulmuş halde tutulması gere-

kir. Hasat edilen ürünlere öncelikle ön soğutma işlemi uygulanır. 

Bu işlem ürünün hasat edildiği anda sahip olduğu iç sıcaklığın 

düşürülmesini sağlar ve sonraki aşamalarda ürünün soğutul-

masında gerekli olacak enerjiden tasarruf edilmesini mümkün 

kılar.

Uygun şekilde yapılmayan soğutma, gıdalar üzerinde çeşitli mikro-

organizmalarının çoğalmasına ve ürünü tüketilemez hale getirme-

sine neden olabilir. Bu durum gıda kayıplarının başlıca sebep-

lerinden biridir. Mikroorganizmaların çoğalması bazı durumlarda 

gıda güvenliği riskini de beraberinde getirebilir. Doğru koşullarda 

taşınmaması nedeniyle bozulan gıdaların tüketilmesi, hastalıklara 

ve hatta ölümlere neden olabilir.

Ülkemiz için lojistik alanında yapılan analizler Türkiye’de soğuk 

zincir uygulamalarının henüz gereken düzeyde olmadığını gös-

termektedir. Türkiye konuyla ilgili uluslararası anlaşmalara taraf 

olmuş fakat uyum sürecini henüz tamamlayamamıştır. Bu durum 

yoğun gıda kayıplarına neden olmaktadır. Yine de var olan lojis-

tik alt yapının düzeyi ve gelişime açıklığı birer fırsat olarak değer-

lendirilmektedir. Soğuk zincir süreçlerinde yapılacak iyileştirmeler 

gelecekte Türkiye’nin gıda ihracatında daha rekabetçi bir konu-

ma ulaşmasını sağlayacaktır. Lojistik Komisyonumuz bu alanda 

çalışmalarını sürdürmektedir.
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Çatımız altında yer alan, halihazırda uluslararası 

boyutta ticaret yapan veya bu potansiyeli barındıran 

birçok üyeye sahip olması nedeniyle Federasyonumuz 

Dünya ile entegrasyon konusunda büyük önem ver-

mektedir. Avrupa Birliği ile mevzuat ve ticaret alanında 

ortaklığımız, bu oluşumla birlikte yürütmekte olduğu-

mu projelerle sürmektedir. Sektörümüzle ilgili projel-

erin detayları AB Projeleri Komisyonu’nda görüşülerek 

gerekli başvurular yapılmaktadır.

Son dönemde Avrupa’nın özellikle üzerinde durduğu 

sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, gıda kayıplarının 

önlenmesi ve gıda atıklarının değerlendirilmesi gibi 

konular Federasyonumuzca yürütülen çalışmalar 

arasında ağırlık kazanmıştır.

Bunun yanında Federasyonumuz eğitim ve bilg-

ilendirme konularına da ağırlık vermiştir. Özellikle 

pandemi sonrası dönemde çevrimiçi eğitim ve to-

plantılar hız kazanmıştır.

EQVEGAN Projesi

Avrupa Birliği’nin Sektör Becerileri İttifak Programı 

(SSA) aracılığıyla desteklediği projelerden biri olan 

EQVEGAN projesi, bitki bazlı beslenme eğilimindeki 

artışın doğurduğu kalifiye eleman talebine cevap ver-

ebilmek amacıyla ortaya koyulmuştur. Federasyonu-

muz TAGEM ve Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği 

Bölümüyle birlikte projenin ortaklarındandır.

Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Proje-
si

Sürdürülebilirlik uygulamalarının gıda ve içecek sek-

töründe yönetim kademesinde yaygınlaşması yanın-

da, kadınlarının liderlik konusunda yetilerinin ve üst 

yönetimde görev alma oranlarının yükseltilerek cin-

siyet eşitliğinin sağlanması için bu projeyi İstanbul 

Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü katkıları ile 

yürüttük.

COVID-19 Sürecinde Gıda İşletmeleri 
için Temel Hijyen Kuralları Projesi

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen, Anka-

ra Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü ile iş birliği 

içerisinde yürüttüğümüz proje ile et, süt, yumurta ve 

su ürünleri sektörlerinde, üretimde çalışan üst düzey 

personele yönelik temel hijyen eğitimleri ile pandemi 

ortamında sağlık risklerini ve üretim kesintilerinin 

minimuma indirirken tüketicinin de daha fazla korun-

masını amaçladık.

A B   P ro j e l e r i   Ko m i s yo n u
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Tü ke t i c i   ve  İ l e t i ş i m  Ko m i s yo n u
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Biz de dijital ayak izimizi daha fazla artırarak bu 

kanalda daha etkin şekilde yer alabilmek amacıyla 

ülkemizin en başta gelen 3 haber ajansı ile iş birliği 

kurarak her ay düzenli şekilde haber çalışmaları 

yürüttük. Bu çalışmalarda aşağıdaki başlıklara oda-

klandık:

 - Ambalajlı Gıda, Güvenli Gıda, Güvenilir Gıda

 - Tarım, Tarım ilaçları, iyi tarım uygulamaları

 - Yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite

 - Gıda sanayi makro mesajları, ticaret ve   

 rekabet konularındaki gelişmeler, gündem,   

 bilgilendirme

 - Gıda sanayiini hedef alan makro krizler

Anadolu Ajansı (AA), Doğan Haber Ajansı (DHA) 

ve İhlas Haber Ajansı (İHA) ile iş birliği içerisinde 

yürüttüğümüz bu çalışmalar ve dijital platformda 

oluşturduğumuz ciddi tüketici iletişim ağı sayesinde, 

yayınlanmasında ön ayak olduğumuz çok sayıda 

haberin milyonlarca kişiye ulaşmasını sağladık.

Gıda ve içeceklerin tüketici beslenmesi, sağlığı ve 

genel olarak tüketici iletişim ile ilgili komisyonumuz 

olan Tüketici ve İletişim Komisyonu’na, bilgi kirliliği-

nin en üst seviyelere çıktığı günümüzde çok önemli 

görevler düşmektedir.

Federasyonumuz her yönüyle toplum sağlığının 

öneminin bilincinde olmakla birlikte, bu doğrul-

tuda yürütülen çalışmaların bilimsel temelden 

yoksun olmasına tamamıyla karşıdır. Bu bağlam-

da, bilgi kirliliğinin giderilmesi ve doğruların toplu-

ma ulaştırılabilmesi adına yoğun çalışmalara imza 

atılmıştır.

Bu dönemin en önemli etkinliklerinden biri, Sağlık 

Bakanlığı ile imzalanan Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltıl-

ması Protokolü çerçevesinde hazırlanan Tuz Azalt-

ma Rehberinin tanıtım toplantısı oldu.

Bunun yanında Federasyonumuz, sektörümüzün 

imajının tüketiciler nezdinde daha iyi seviyelere 

yükseltilmesine katkıda bulunacak birçok toplantıya 

katılmış ve etkinlikler düzenlemiştir. Sektörümüzü 

akademisyenler ve öğrenciler, tüketici örgütleri, 

kamu temsilcileri ve genel anlamda tüketicilerle bir 

araya getiren bu toplantı ve etkinlikler yoluyla, olum-

suz algıların nasıl kırılabileceğine yönelik önemli bir 

bilgi birikimi oluşturulmuştur.

Federasyonumuz, gıda ve beslenme alanında 

tüketici ile iletişimin en verimli olduğu kanalları 

gözden geçirerek faaliyetlerini uygun şekilde yön-

lendirmiştir. Özellikle COVID-19 döneminde IPSOS 

ile yapılan çalışmalar, televizyondan sonra en fazla 

başvurulan haber kaynağının internet haber siteleri 

ve sosyal medya platformları olduğunu gösteriyor. 

Biz de bu nedenle stratejik olarak tüketiciyi bilg-

ilendirme anlamında dijital ayak izimizi artırmaya 

odaklandık.

IPSOS ile yapılan araştırmada beslenme ve sağlık 

bilgileri açısından en çok güvenilen kaynağın yakın 

çevre ve arkadaşlar olduğunu ortaya koyduk. Dijital 

kanallarda tüketiciye sunulan bilgilerin bu bağlam-

da yayılım hızı da ciddi oranda yüksek. Televizyonda 

yayınlanan bir haberin yakın çevre arasında birbir-

ine aktarımı ancak sözlü şekilde olabiliyor. Diğer 

yandan, internet üzerinden yayınlanan bir haber, 

yakın çevre arasında sosyal medya platformları ve 

haberleşme grupları üzerinden çok daha büyük bir 

hızla yayılıyor.
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Federasyonumuz tüm paydaşlarıyla etkili bir 

iletişim platformu oluşturmuş, gerek bu pay-

daşların düzenlediği toplantılara katılarak, gerek bu 

faaliyetlere yönelik içerik üreterek sektörümüzün 

toplumdaki olumlu algısını pekiştirmiştir. 

Gıda ve Beslenme Bienali

Beslenme ve gıdanın paydaşlarını bir araya getiren 

Gıda ve Beslenme Bienali’nin üçüncüsü 12-13 Mart 

2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Gıda 

Aydınlatma Platformu tarafından “Gelecek Gel-

meden” başlığı ile düzenlenen, sektörümüzün de 

desteklediği bienalin odak noktası sürdürülebilirlik 

oldu.

Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongreleri

Federasyonumuz yıllardır gıda mühendisliği öğren-

cileri ile sektörü Öğrenci Kongrelerinde bir araya 

getiriyor. Bu dönemde Gıda Mühendisliği Öğrenci 

Kongrelerinin 10 ve 11’incisi düzenlendi. 25-26 Ni-

san 2019 tarihlerinde Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi’nde, 11-12 Mart 2021 tarihlerinde 

çevrimiçi olarak Konya Selçuk Üniversitesi bünye-

sinde düzenlenen Kongrelerde alanında uzman 

davetli konuşmacılar ile mühendis adayları bir 

araya geldi.
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R COVID 19 Sonrası Gıda ve İçecek Sektörü Raporu

TGDF Akademi COVID-19 Webinar Dizisi sırasında düzen-

lenen toplantılarda ortaya koyulan sorunları ve çözüm 

önerilerini bir araya getirerek, geçirmekte olduğumuz zor 

süreci kayıt altına aldık.

Rapor; sektörün içinden, kamudan, akademiden çok 

değerli katılımcıların Türk gıda ve içecek sektörü ile ilgili 

değerlendirmeleri yanında, çeşitli dış pazarların mevcut 

durumunu ve yatırım olanaklarını; sektörü ilgilendiren 

hukuki konuları; sektörün yönetim, finans, pazarlama 

ayaklarını; genel olarak pandemi ve benzeri krizlere karşı 

atılması gereken adımları içeren önemli bir kaynak oldu.

Türkiye Gıda ve İçecek Sektöründe Su
Verimliliği İyi Uygulama Örnekleri ve Su 
Sürdürülebilirliği Politika Önerileri Raporu

Dünyada azalan kaynaklar ve artan ihtiyaçların karşılan

masına ilişkin sorunlar tüm sektör paydaşları üzerindeki 

baskıyı artırıyor. Azalan kaynakların başında ise su geliyor.

Başta politika yapıcılar olmak üzere tüm sektör pay-

daşlarımızın çabalarına katkı sağlamak amacıyla “Türkiye 

Gıda ve İçecek Sektöründe Su Verimliliği İyi Uygulama 

Örnekleri ve Su Sürdürülebilirliği Politika Önerileri” raporu 

çalışmalarına başladık. Amacımız halihazırda izlenen su 

politikasının hedefi olan sektörün su kullanımı konusun-

daki rolünü göstermek, su kullanım durumunun gözden 

geçirilmesini sağlamak ve suyun verimli kullanımı için ola-

nakların araştırılmasında itici güç olmaktır.

Bu çerçevede;

 • Sürdürülebilir kalkınmanın en kritik öneme sahip un 

 surlarından biri olan suya dikkat çekilecek,

 • Gıda ve içecek sektöründe, değer zinciri dahil su  

 tasarrufunun sağlanması ile etkin, verimli ve döngüsel  

 su kullanımı teşvik edilecek,

 • Su verimliliği ve su kullanımında şeffaflık yönünde  

 tarım ve gıda sektörünü teşvik edecek mekanizma-

 ların geliştirilmesi için kamu ve iş dünyasının birlikte  

 hareket edebileceği politika önerileri geliştirilecektir.

2023 Yılına Doğru Alkollü İçecek Sektörü Raporu

Ülkemizdeki tanıtım kısıtlamaları nedeniyle ihracat potan-

siyelini yeterince değerlendiremediğimiz bu sektörün so-

runlarını ve geleceğe yönelik çözüm önerilerini bu rapor-

da derledik.
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Tuz ve Şeker Azaltma Rehberleri

Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar sonucunda orta-

ya koyulan verileri sektörümüze gönüllü çalışmalarında 

yol göstermesi adına bu rehberlerde derledik.

Tarımın Finansmanı Raporu 

Sürdürülebilir gıda üretimi, tarımsal ham maddelerin 

yeterli miktar ve kalitede üretimine bağlıdır. Ne yazık ki 

ülkemiz tarım ve hayvancılığının günden güne erimek-

te olduğu tespit edilmektedir. Yanlış politikalar yanın-

da ekonomik durumun ve iklim değişikliğinin getirdiği 

baskılar tarımsal üretimden uzaklaşılmasına, dönem 

dönem bazı ürünlerde bolluk yaşanırken bazı ürünlerin 

neredeyse temin edilemeyecek hale gelmesine neden 

olmaktadır.

Tarımın doğru şekilde finanse edilerek yeterli ve kaliteli 

üretimin sağlanması, sektörümüzün geleceğini garanti 

altına alacak önemli adımlardan biridir. Bu raporumuz-

da uzmanlarımız konunun detaylarını inceleyerek güncel 

durumu ve çözüm önerilerini ortaya koyacaktır. Bu rapo-

rumuzun çalışmaları halen devam etmektedir.

Dış Ticaret Verileri Raporu

Federasyonumuzca takip edilen verilerinin derlenmesi ile 

oluşturduğumuz Dış Ticaret Verileri Raporu’nu ilk olarak 

2021 yılı Nisan ayında yayınladık. Her yıl yayınlanacak 

olan raporda ürünler, ülkeler ve sektörler bazında ithalat 

ve ihracat rakamlarımızın yıl içerisinde çizmiş olduğu 

grafik ve verilerin yorumları yer alıyor.

TGDF	Dijital	Veri	Paneli

Gıda ve tarım sektörlerine ilişkin verilere erişmek, 

takip etmek ve bu verileri anlamlı bir şekilde bir 

araya getirmek önemli ve zordur. Sektörümüzde 

veri ve istatistik çalışmalarının önem ve ihtiyacının 

farkında olan Federasyonumuz; yeni nesil dijital 

raporlama, veri analizi ve görselleştirme hizmeti 

sunan bir start-up firması olan Agrimetre iş birliği 

ile TGDF Dijital Veri Panelini oluşturdu. Gıda sek-

törünün en güncel verileri, artık dijital çağa uygun 

şekilde Federasyonumuz internet sitesinde tüm 

sektör profesyonelleri ile paylaşılıyor.
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COVID-19 Sürecinde Gıda İşletmeleri için Temel
Hijyen Kuralları Projesi

Dünyayı sarsan COVID-19 salgını sonrasında hijyen hayatın her alanında 

çok daha önemli bir konuma geldi. Sektör olarak COVID-19 ile ilgili riskler-

in farkındayız ve salgının ilk gününden itibaren önlemlerimizi sıkılaştırmış 

durumdayız. 

Ancak bu ve benzeri salgınlar yanında, gıda ile ilgili diğer bütün riskler 

konusunda daha hızlı aksiyon alabilmek amacıyla, Avrupa Birliği Sivil 

Düşün Programı çerçevesinde bir eğitim projesi başlattık.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü ile iş birliği içerisinde 

yürüttüğümüz proje ile et, süt, yumurta ve su ürünleri sektörlerinde, 

üretimde çalışan üst düzey personele yönelik temel hijyen eğitimleri ile 

gıda işletmelerinde hijyen konusundaki hassasiyetin üst düzeye çıkarıl-

masını, hijyen kaynaklı risklerin olabilecek en düşük seviyeye indirilme-

sini amaçladık.

Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler 
Projesi

Sürdürülebilirlik Federasyonumuzun en önem 

verdiği konulardandır. Ülke bazında sürdürüle-

bilirlik ortamının oluşması hem siyaset hem sek-

tör anlamında karar alıcı konumdaki kişilerin bu 

yönde atacağı adımlara bağlıdır.

Sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliğini de 

içinde barındırır. Birleşmiş Milletler Sürdürüle-

bilir Kalkınma Amaçları “Cinsiyet eşitliği sadece 

temel insan haklarından biri değil; aynı zamanda 

barışçıl, refah içinde ve sürdürülebilir bir dünya 

için temel gerekliliklerden” olduğunu vurgular.

Ülkemizde sürdürülebilirliğe yönelik uygulama-

ların lider kademesinde yaygınlaşması ve kadın-

ların liderlik kademelerinde görev alma oran-

larının artırılarak cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi 

konularını, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler 

Müdürlüğü katkıları ile yürüttüğümüz bu pro-

jede beraberce ele aldık. Sürdürülebilirlik ve Lid-

erlik başlığı altında iki farklı aşamada verdiğimiz 

eğitimle sektörümüzdeki kadın liderlerin ve lider 

adaylarının bu alanlardaki farkındalık, bilgi ve ye-

teneklerine katkı sağlamayı amaçladık.
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EQVEGAN Projesi

EQVEGAN projesi, Sektör Becerileri İttifak Programı (SSA) 

aracılığıyla Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen 

bir projedir. Sektörümüz tüketiciler arasında bitki bazlı 

beslenme eğiliminde görülen artışa bağlı olarak vegan 

gıda üretimine yönelmekte, özellikle küresel anlamda bir 

rekabet gücüne kavuşmak için bu alandaki yenilikçi üre-

tim süreçleri ve teknolojilerine hakim olma ihtiyacı duy-

maktadır.

EQVEGAN projesi, Endüstri 4.0’a uyarlanmış vegan gıda 

endüstrisine yönelik hızlı değişime uyum sağlamak adı-

na Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 4 ila 7’nci seviyelerdeki 

profesyonellere ve öğrencilere 7 dilde (İngilizce, Hırvatça, 

Fince, Fransızca, Lehçe, Portekizce ve Türkçe) yenilikçi 

eğitimler tasarlamak ve sunmak amacını taşımaktadır.

Proje sürecinde, eğitim alacak, eğim verecek ve eğitimli 

işgücünü istihdam edecek paydaşları buluşturacak bir 

Beceri Portalı kurulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda 

vegan gıda üretimi konusunda eğitimli profesyonellerin 

uluslararası hareketliliğinin de artırılarak Avrupa gıda sek-

törü için olumlu bir etki sağlanması amaçlanmaktadır.
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A ra ş t ı r m a  Ç a l ı ş m a l a r ı

Federasyonumuz çok sesli ve katılımcı yapısını 

veri araştırmaları ile pekiştirmiştir. Yaygın katılımlı 

bilgi toplama çalışmaları daha fazla üyemizin ses-

ini duyurabilmesi, fikir beyan edebilmesi ve bunu 

zaman kısıtlaması olmadan yapabilmesi açısından 

yüz yüze görüşmeye göre daha avantajlı olmuştur.

Veri ve bilgi toplama amacıyla yürütülen anket 

çalışmaları, belirli konularda oluşturulması planla-

nan raporlar için gereken temel bilgileri sağlamıştır. 

Bunun yanında yine anketler yoluyla toplanan bil-

giler, aynı konuda düzenlenecek toplantılar için al-

tyapıyı sağlamış, verimi artırmıştır.

IPSOS	 Koronavirüs	 Salgını	 ve	 Toplum-Ambalajlı	

Ürün	Kullanım	Eğilimi	Araştırmaları

Pandeminin en yoğun bir şekilde yaşanmakta 

olduğu 2020 yılı Temmuz ayından 2021 Ocak ayı-

na kadar yürütülen, Türkiye’yi temsil eden 18 yaş 

üstü 800 birey arasında yapılan bu araştırma serisi, 

bilinmezliklerle dolu bu dönemde tüketici eğilim-

lerini anlamamız ve doğru şekilde değerlendire-

bilmemiz için bize ışık tuttu. Yapılan çalışmalarda 

elde bazı veriler aşağıdaki gibi oldu:

Güven: Tüketicilerin %89’u ambalajlı yiyecek 

ve içeceklere güveniyor. Bu düzey araştırmanın 

başladığı Temmuz ayına göre (%93) düşük. Açık 

yiyecek ve içeceklere güvenenlerin oranı ise %52. 

Bu oran çalışmanın başında %54 düzeyindeydi.

Tüketim Sıklığı: Salgın başladığından beri am-

balajlı gıdaları daha sık tüketenlerin oranı %33. 

Bu düzey araştırmanın ilk dönemi ile aynı. Bunun 

yanında tüketim sıklığı değişmeyenlerin oranı 

araştırmanın başlangıcına göre 3 puan düşerken 

(%46), daha az tükettiğini söyleyenlerin oranı aynı 

düzeyde yükseldi (%21).

Neden ambalajlı gıda, neden değil: Ambalajlı 

gıda tercihinde hijyen (%18) ve virüs bulaşma ih-

timalinin düşüklüğü (%17) yanında son dönemde 

ekonomi (%11) de ön planda yer aldı. Ambalajlı 

gıda tercih etmeyenler ise sağlıklı olmama (%14), 

virüs bulaşma ihtimalinin yüksekliği (%12), hijyenik 

olmama (%12), doğal olmama (%10) gibi gerekçeler 

gösterdi.

Açık gıdaların tercih edilmesinde en önemli gerekçe 

taze olması (%16). Bunu ürünün alındığı yere güven 

takip ediyor (%15). Açık gıdaları tercih etmeyenlerin 

gösterdiği gerekçelerin başında ise virüs bulaşma 

ihtimalinin yüksekliği (%26), hijyen (%20) ve sağlık 

(%13) geliyor.

Haber kaynakları: Televizyon haber program-

ları (%61) beslenme ile ilgili haberleri takip etmek 

amacıyla başvurulan en önemli kaynak. Bunu inter-

net haber siteleri ve online gazeteler izliyor.

Gıda ve içecekler konusunda en güvenilir kaynak 

yakın çevre ve arkadaşlar olarak gösteriliyor (%87). 

Hükümetin açıklamaları %82 ile en güvenilir ikinci 

kaynak. Televizyon tartışma programları en fazla 

“güvenmiyorum” yanıtını alan seçenek (%27).

TG
D

F 
V

ER
İ B

İL
G

İ Y
Ö

N
ET

İM
İ

FAALİYET RAPORU  //  2019-2021



39

Daha önce üçüncü şahıslar ile yapılan anlaşmalar 

yoluyla yürütülen veri toplama çalışmaları 2021 yılında 

Federasyonumuz altyapısına dahil edildi. Bu dönemde 

tarafımızca yürütülen çalışmalar şöyle oldu:

Tarımın	Finansmanı	Sektör	Değerlendirme	Anketi

Bu anketimiz ile edindiğimiz bilgiler Tarımın Finansmanı 

Raporumuzun oluşturulmasında kullanıldı.

2023	Yılına	Doğru	Alkollü	İçecek	Sektörünün	Tarım	ve	Dış	

Ticaret	Ekosistemi	Açısından	Değerlendirilmesi	Anketi

Alkollü içecek sektörünün sorunlarına eğildiğimiz bu an-

ket çalışmamızın verileri, sektör raporunda yer almıştır.

Hedef	Pazarlar	Veri	ve	Bilgi	Kaynağı	İhtiyacı	Anketi

Bu anketimizin değerlendirilmesi ile sektörümüzün dış 

ticarette karşılaştığı sorunlar açık şekilde ortaya koyu-

labilmiştir.

Türkiye	Gıda	ve	İçecek	Sektöründe	Su	Verimliliği

Uygulamaları	Anketi

“Türkiye Gıda ve İçecek Sektöründe Su Verimliliği İyi 

Uygulama Örnekleri ve Su Sürdürülebilirliği Politika 

Önerileri” raporunun temelini bu ankete verilen yanıtlar 

oluşturmuştur.

Çin	ve	Asya	Pazarı	Strateji	Geliştirme	Anketi

Bu çalışmamız, Şangay Temsilciliğimiz aracılığıyla Çin 

ve Asya pazarına giriş yapmayı ya da bu pazarlarda 

büyümeyi planlayan üyelerimize daha etkili şekilde 

yardımcı olabilmek amacıyla yürütülmüştür.
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Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçlarının sonuncusu “Amaçlar için Ortaklıklar” şek-

linde. Federasyonumuz da sürdürülebilir gıda tedarik 

zincirinin ortaklıklar yolu ile daha çabuk ve daha köklü 

bir şekilde tahsis edilebileceğini biliyor. Bu bağlamda 

bilgiye erişimin kolaylaşması, bilgi kirliliğinin gider-

ilmesi, nitelikli eğitimin yaygınlaştırılması, uluslararası 

alanda söz sahibi olunması gibi amaçlarla birçok iş 

birliğine imza attık.

Sağlık	Bakanlığı	“Tuz	Azaltma	Protokolü”

Federasyonumuz, Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıklı 

Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çerçevesinde 

Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması İş birliği Platfor-

mu iş birliği protokolü imzalandı. Ülkemizde önem-

li beslenme sorunlarından biri olan ve her yıl ciddi 

sağlık harcamalarını neden olan aşırı tuz tüketiminin 

azaltılmasına yönelik protokol, sektör ve kamu arasın-

da bu konuda iş birliğinin sağlanmasını amaçlıyor. 

Buna göre aşırı tuz tüketiminin azaltılması gönüllü 

faaliyetler yoluyla teşvik edilecek.

Sağlık	 Bakanlığı	 “Şeker	 Tüketiminin	 Azaltılması	 İş	

birliği	Platformu	Protokolü”

Federasyonumuz, Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıklı 

Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çerçevesinde 

Şeker Tüketiminin Azaltılması İş birliği Platformu 

iş birliği protokolü imzalandı. Ülkemizde önemli 

beslenme sorunlarından biri olan ve her yıl ciddi sağlık 

harcamalarını neden olan aşırı şeker tüketiminin 

azaltılmasına yönelik protokol, sektör ve kamu arasın-

da bu konuda iş birliğinin sağlanmasını amaçlıyor. 

Çevre,	Şehircilik	ve	İklim	Değişikliği	Bakanlığı	Çevre	

Yönetimi	Genel	Müdürlüğü	“Tarım	ve	Gıdanın	Çevre-

sel	Sürdürülebilirliğinin	Garanti	Altına	Alınması”	Pro-

tokolü

Federasyonumuz, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

ile Tarım ve Gıdanın Çevresel Sürdürülebilirliği-

nin Garanti Altına Alınması İçin İş birliği İçerisinde 

Yürütülecek Çalışmaları Desteklemek üzere iş birliği 

protokolü imzaladı.

Gıda	Aydınlatma	Platformu	ile	iş	birliği

Beslenme, gıda, sağlık gibi birçok konuda uzman aka-

demisyenlerin bir araya geldiği Gıda Aydınlatma Plat-

formu, toplumdaki bilgi kirliliğinin giderilmesi amacıy-

la faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. 

Bu iş birliği çerçevesinde desteklediğimiz Gıda ve 

Beslenme Bienalleri, sektörümüze karşı girişilen te-

melsiz saldırılara bilimi temel alan cevapların verildiği 

bir platform olmuştur.

TSE	İş	Birliği	Protokolü,	Haziran	2020

Federasyonumuz, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile 

Covid-19 salgını sonrası güvenli üretim belgelendirme 

ve standardizasyon konularında iş birliği protokolü 

imzaladı. TSE halen Covid-19 ile mücadele döneminde 

sanayide güvenli üretimin sürdürülebilir biçimde de-

vam etmesi için çalışmalar yürütüyor.

İmzalanan protokolün sadece güvenli üretim an-

lamında iş birliği olarak görülmemesi gerekiyor. Pro-

tokol sayesinde uluslararası standartların belirlendiği 

yerlere üyelerimizin de etkin bir şekilde ulaşmaları ve 

seslerini duyurabilmeleri bekleniyor.
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CNR	Fuarları

Federasyonumuz CNR Food İstanbul fuarını 2018’den beri 

desteklemektedir. Destekçileri arasında TGDF yanında Tüm 

Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER), Tarım Ürünleri Hububat 

Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER), 

Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB de bulunan fuar dünyanın gıda 

sektörünü ülkemizde bir araya getirmektedir. Sonuncusu 

pandemi şartlarına rağmen yoğun bir katılımla 2021 yılında 

gerçekleştirilen CNR Food İstanbul – Gıda ve İçecek Ürünleri, 

Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı 20’yi aşkın ülkeden 2.000’in 

üzerinde markaya ev sahipliği yaptı.

Ürdün ve Afganistan’ın milli olarak katılım sağladığı fuarda; 

aralarında Hollanda, Irak, İran, Makedonya, Kosova, Arnavut-

luk, Afganistan, Fransa, Ukrayna, Rusya, Litvanya, Somali, 

Özbekistan, Ermenistan ve Polonya’nın da bulunduğu birçok 

ülke, gıda ve içecek firmaları yoluyla temsil edildi.

2021 yılındaki fuarda Çikolata ve Şekerleme Özel Bölümü ile 

Özel içecekler ve Gurme Özel Bölümü dikkat çekti. T.C. Tarım 

ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın re-

smi onayı ile kurulan Özel İçecekler ve Gurme Özel Bölümü 

ile ülkemiz gıda ve içecek sektörünün tanıtımında yeni bir 

basamağa erişildi.

İstinye	Üniversitesi	İş	Birliği	Anlaşması

Nitelikli eğitim hedeflerine ulaşma doğrultusundaki 

çalışmalarını bütüncül ve bilimsel bir yaklaşımla sürdüren 

Federasyonumuz, en güncel meslek pratikleri gözetilerek 

hazırlanmış yüksek lisans eğitim içerikleri ve uzman aka-

demik kadrosuyla öne çıkan İstinye Üniversitesi’yle (İSÜ) 

iş birliği anlaşması imzaladı.

İmzalanan kurumsal iş birliği anlaşması kapsamında 

Federasyonumuza bağlı derneklerin üyeleri, İSÜ Yüksek 

Lisans Programlarına kaydolurken %25’lik bir indirim 

hakkından yararlanabilecek. Bu şekilde sektörümüzde 

nitelikli eğitimin daha da yaygınlaşacağını umuyoruz.

Agrimetre	ile	iş	birliği

Birçok sektör paydaşının yararlanmakta olduğu Dijital 

Veri Panelimiz Agrimetre ile girdiğimiz iş birliği sonu-

cunda kurulmuştur. Bunun yanında dış ticaret verile-

rine yer verdiğimiz dönemlik raporlar da bu iş birliğinin 

meyveleridir.
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FAO-TGDF Mutabakat Anlaşma sı

Türkiye’de ihracat fazlası veren sektörlerin başın-

da gıda ve içecek sektörü gelmektedir. Bugün 20 

Milyar dolar seviyelerine gelmiş bulunan tarım ve 

gıda ihracatımızda 2000’den fazla üyesi ile Fed-

erasyonumuzun imzasının bulunduğunu gururla 

söyleyebiliriz. Bu yönüyle baktığımızdan hem gıda 

ve içecek sektörümüz hem de TGDF günümüz 

dünyasının küresel bir oyuncusu haline gelmiştir. 

Bu durum bize büyük gurur verdiği kadar sorum-

luluklarımızı da artırmaktadır. Özellikle gelecek 

kuşaklarımız için; başta su ve gıda olmak üzere 

tüm kaynaklarımızın korunmasını ve sürdürülebil-

irliğin top yekun garanti altına alınmasını en temel 

sorumluluk alanımız olarak görüyoruz. 

İklim değişikliği, bölgesel çatışmalar, salgınlar ve 

bunların getirdiği sıkıntılar ne yazık ki yüzyılımıza 

damga vuracak bir boyuta erişti. Dünya çapında 

açlık 2014 yılından beri hızla artıyor.

2020 yılında   800 milyondan fazla insanın yeter-

li düzeyde beslenemediği ifade ediliyor. Bunların 

150 milyondan fazlası ise kriz, acil durum, afet 

ve kıtlık düzeyinde açlıkla savaşan, acil gıda ve 

beslenme yardımına ihtiyaç duyan insanlar. Bili-

yoruz ki; iklim değişikliği bu durumun en büyük 

nedenlerinden biri…

Hava, su, toprak ve enerji yönetiminin doğru 

şekilde yapılması, kaynakların verimli kullanımı, 

sürdürülebilir üretim ve tüketimin en temel 

öncülü niteliğindedir. Gıda sistemlerini korumanın 

ve geleceğe güvenli bir şekilde yürümenin başka 

bir yolu kalmamıştır.

Ne mutlu ki bilim insanları iklim değişikliğini geri 

çevirmek adında hala elimizde fırsatlar olduğuna 

vurgu yapıyor ve bu amaçla tüm kurumların dev-

letlerin, şirketlerin ve tabii ki bireylerin çabalaması 

gerektiğini dile getiriyor.

İşte bu noktada Birleşmiş Milletler Sürdürülebil-

ir Kalkınma Amaçları önemli bir yol gösterici ni-

teliğindedir. Federasyonumuz 2015 yılından bu 

yana bu amaçlar ve bunlar için belirlenen 169 

göstergeyi kendine pusula edinmiş durumdadır ve 

tüm faaliyetlerinde küresel düzeyde sürdürülebilir 

bir geleceğe katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 17’ncisi, aslın-

da kendi başına bir amaç sayılmayan, ancak diğer 

16 amacın varlığı için olmazsa olmaz bir başlık olan 

“Amaçlar için Ortaklıklar” kurulmasıdır. 

Federasyonumuz birlikten doğacak kuvve-

tin bilinciyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

doğrultusunda kamu, özel sektör, akademi ve 

sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisine faali-

yetlerde bulunmaktadır. Bu iş birlikleri arasında 

en verimli olacağına inandığımız birinin ilk adım-

ları bu dönemde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO) ile imzaladığımız mutabakat an-

laşması ile atılmıştır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türki-

ye Ofisi ile daha önce birçok kez ortak girişim-

lerde bulunduk. Bunların haricinde her zaman 

temasımızı ve diyaloğumuzu sürdürdük, birçok 

konuda fikir alışverişinde bulunduk ve bu sayede 

tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin gerçek pay-

daşları olduk.
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İmzaladığımız Mutabakat Anlaşması, şimdi-

ye kadar gıda sisteminin sürdürülebilirliği-

nin sağlanması yönünde attığımız adımlara 

büyük bir tanesini daha eklemiştir. Bu an-

laşmanın uluslararası kuruluşlar ve özel sek-

tör iş birliği bakımından önemli bir model 

olacağını ve bundan sonra benzer girişimleri 

olumlu yönde etkileyeceğini umuyoruz.

İş birliği içerisinde yürüteceğimiz faaliyetler 

hem FAO hem Federasyon olarak uzun 

süredir çaba gösterdiğimiz konularda; çiftçi, 

sanayii ve kamu arasında diyaloğun geliştir-

ilmesinde, iklim değişikliği konusunda farkın-

dalık yaratılmasında, gıda sistemlerinin 

sürdürülebilirliğine yönelik kapsamlı adım-

ların atılmasında, hızla ilerleme göstermem-

izi sağlayacaktır. 

Burada kilit nokta “hızdır” çünkü kaybedecek 

bir dakikamız dahi kalmamıştır. Geleceğe 

umutla bakabilmemizi sağlayacak bu an-

laşmanın tarafı olmaktan gurur duyuyoruz.
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Anlaşmanın amacı, tarafların sürdürülebilir gıda 

sistemlerine dair ortak hedefleri yönünde ilerleye-

bilmeleri için bir iş birliği çerçevesi ortaya koymak-

tır. Anlaşma tarafları doğrudan finansal yüküm-

lülük altına sokmamaktadır. Anlaşma çerçevesinde 

yürütülecek faaliyetlerin gerektireceği kaynak 

akışları, taraflar arasında düzenlenecek yasal an-

laşmalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İş	birliği	alanları	ve	faaliyetler

Taraflar aşağıdaki konularda iş birliği içerisinde faa-

liyetler yürütecektir:

- Gıda tedarik zincirinin verimliliği için çiftçi-sektör 

politika diyaloğunun daha etkili hale getirilmesi

- İklim değişikliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri 

konusunda farkındalığın yaratılması

- Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyum 

konusunda kurumsal kapasite gelişiminin 

desteklenmesi

Taraflar bu konunda bir çalışma planı hazırla-

mışlardır. Çalışma planında yer alan faaliyetler tara-

flar arasında halihazırda yürütülen iş birliği çalışma-

larını dışlamayacak ya da yerlerini almayacaktır.

Koordinasyon	ve	gözden	geçirme	mekanizmaları

Taraflar üzerinde anlaştıkları bir takvim uyarınca, iş 

birliği faaliyetlerini geliştirme ve izleme amacıyla en 

az 6 ayda bir karşılıklı toplantılar düzenleyecektir.

Bu anlaşma uyarınca yürütülecek ortak faaliyetler, 

projeler ve programların belirlenmesinde TGDF’nin 

coğrafi kapsamı, uygulama kapasitesi ve ilgili alan-

daki deneyimi dikkate alınacaktır. Yukarıda tanımla-

nan toplantılar haricinde, gerekli görülmesi halinde 

ortak çalışmalar yürütülmesi için olağanüstü to-

plantılar da yapılabilecektir.

Tarafların	ve	çalışanlarının	statüsü

İki taraf ayrı kuruluşlardır ve çalışanları da hiçbir 

şartta birbirinin çalışanı sayılmayacaktır. Taraflar 

faaliyetlerini kendi kuralları çerçevesinde yürüte-

cektir. Faaliyetleri yürütmenin zorlaştığı durumlar-

da ilgili taraf durumu diğer tarafa ileterek çözüm 

arayacaktır. Taraflar diğer taraf adına yasal olarak 
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bağlayıcı açıklama yapamaz. Bu anlaşma 

taraflar arasında ortak teşebbüs, acentelik, 

menfaat grubu gibi bir oluşum kurulması 

anlamına gelmez.

Sınırlılık

Bu anlaşma çerçevesinde tarafların iş birliği 

sınırlı değildir. İki taraf da, aynı iş birliği al-

anları dahil olmak üzere her alanda başka 

ortaklarla benzeri anlaşmalar yapabilirler.

Yürürlük,	süre	ve	sonlandırma

Bu anlaşma son imzanın atıldığı gün 

yürürlüğe girer, sonlandırılmadığı durumda 

3 yıl yürürlükte kalır. Önceki uygulama tat-

min edici bulunursa tarafların yazılı onayıyla 

benzer sürelerle yenilenebilir. Anlaşma 3 ay 

öncesinden yazılı bilgilendirme yapıldıktan 

sonra taraflardan birince sona erdirilebil-

ir. Anlaşmanın sonlandırılması, halihazırda 

yürütülen iş birliği faaliyetlerinin düzenli 

şekilde tamamlanmasına ve tarafların o 

zamana kadar elde ettikleri hak ve yüküm-

lülüklere halel getirmeyecek şekilde yapılır.
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Çin Halk Cumhuriyeti, 1,4 milyarlık nüfusu ile dünyanın 

en büyük 2. ekonomisidir. Son 20 sene içerisinde 

önemli bir ekonomik atılım yapmış ve 2020 itibariyle 

14,7 trilyon dolarlık GDP (gayri safi yurtiçi hasıla) seviye-

sine ulaşmıştır. İhracata dayalı büyüme politikası, kamu 

yatırımları ve artan iç talep, Çin ekonomisinin mevcut 

büyüklüğe gelmesindeki ana etmenlerdir.

Çin bilhassa pandemi döneminde, geçmiş salgın tecrü-

belerinden de faydalanarak probleme hızla müdahale 

etmiş ve salgından en hızlı kurtulan ülke olmuştur. Bu 

durum 2021 ilk çeyrek GSYH rakamlarına da yansımış 

ve %18,3 seviyesinde rekor bir büyüme gerçekleşmiştir. 

Çin Hükümeti bu dönemde global büyümenin yavaşla-

masından etkilenmemek için iç tüketimi arttırıcı önlem-

ler almaya başlamış ve bahsi geçen rekor büyümede bu 

faktör önemli rol oynamıştır. 

1,4 milyarlık nüfus, gıda tüketimi açısından büyük bir 

potansiyel ifade etmektedir. 2019 yılında Çin’in toplam 

Tarım ve Ormancılık alanında 140,4 milyar dolarlık 

ithalatına karşı, 77 milyar dolar seviyesindeki ihracatı ile 

net ithalatçı olduğu görünmektedir. En önemli ithalat 

paydaşları Brezilya, ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni 

Zelanda’dır.

Türkiye-Çin dış ticaret verileri incelendiğinde, Türki-

ye’nin 2020 itibarıyla 0,5 milyar dolar ithalat, 0,2 milyar 

dolar tarımsal ihracat yaptığı görülmektedir. Bu durum, 

Türkiye’nin Çin potansiyelini yeteri kadar değerlendi-

remediğinin en açık kanıtıdır. Asya ekonomilerinin lo-

komotifi Çin’de Türkiye için büyük fırsatlar vardır. Bu 

fırsatların değerlendirilmesi için hem kamu hem de 

özel sektör arasında ikili ilişkiler geliştirilmeli, Türk gıda 

ürünlerinin tanıtımı doğru ve yoğun şekilde yapılmalı, 

yaygın dağıtımı sağlanmalıdır.  

Bu bağlamda, Federasyonumuz önemli bir inisiyat-

if alarak Çin’de bir ofis açma vizyonuyla çalışmalara 

başlamıştır. Çin Hükümeti STK’lara çok sıcak bakma-

makta ve mevcut bürokratik sistem, STK oluşumunu 

zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte Federasyonumuzun 

yapısının, Türkiye’de yürüttüğü çalışmaların, vizyon 

ve misyonumuzun çeşitli kamu paydaşlarına yoğun 

olarak aktarılması ve TGDF’nin tanıtılması sonrasında, 

Çin’in paydaş ülkelerden ithalatının arttırılması görevini 

verdiği kurumlardan olan Shanghai Hongqiao Central 

Business District (Şanghay Hongqiao Merkezi Ticaret 

Bölgesi) ile mutabakata varılmıştır.

Hongqiao CBD, bu sene dördüncüsü organize edi-

lecek olan ve Çin Hükümeti’nin büyük önem verdiği 

Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) organizasyonu ve 

sonrasında paydaş ülkeler ile ilişkilerin geliştirilmesi için 

kurulmuş bir kurumdur.  Federasyonumuz ve Hongq-

iao CBD arasında yapılan anlaşma gereği, brüt 285 m2 

kullanım alanı olan bir ofis, bedelsiz olarak tarafımıza 

tahsis edilmiştir.

TGDF Çin Dış Ticaret Ofisi bilhassa özel sektör ile ilişkil-

erin güçlendirilmesi ve Çinli tüketicilere Türk gıda ve 

içecek sektörünün en iyi şekilde tanıtılması misyonuyla 

faaliyet gösterecektir. TGDF Çin ofisinin faaliyetlerinin 

ilk sırasında CIIE fuarında sektörümüzün en iyi şekilde 

tanıtılması ve Çin’in farklı bölgelerinden gelen şirketler 

ile ikili toplantılar yaparak Türkiye gıda ve içecek ihra-

catının sürdürülebilir şekilde arttırılmasını sağlamak 

gelmektedir. Bölgenin en geniş katılımlı fuarlarından 

olan CIIE sırasında kurulacak ilişkiler fuar sonrasında 

da sıcak tutulacak ve Çinli şirketler ile Türk şirketlerinin 

tanıştırılması hedeflenecektir.

Ayrıca Çin tarafından gelen davet doğrultusunda, Tür-

kiye tarafından da üst düzey katılım beklenen bir “Gıda 

ve Beslenme Forumu” yapılması da planlanmaktadır. 

Bu organizasyon, Türkiye’nin bilgi birikimini gösterme-
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sini, gerek kamu gerekse bilim çevreleri ile aktif birliktelik 

içerisinde olmasını sağlayacaktır.

TGDF Çin Dış Ticaret Ofisi’nin 2022 ve ilerisindeki önce-

likleri; Türk gıda ve içecek sektörünün ülkede tanıtımı, ikili 

ilişkilerin geliştirilmesi, Türk şirketlerine Çin pazarına giriş 

konusunda yol gösterilmesi, özel sektör bazında yapıla-

cak lobi faaliyetleri yoluyla ürünlerimize uygulanan güm-

rük vergilerinin indirilmesini konusundaki taleplerin Çin 

hükümetine aktarılması olacaktır.

Türkiye için stratejik bir ortak olabilecek Çin’de faaliyet 

gösterecek ofisimizin sağlıklı çalışabilmesi ve Türkiye’ye 

yakışır seviyede hizmet üretebilmesi en önemli önceliği ve 

hedefidir. Çalışmalarımız TGDF Çin Dış Ticaret Ofisi’ne üye 

olan şirketlerin stratejik hedeflerine ve Çin Pazarında kalıcı 

bir varlık inşa etmelerini sağlamaya odaklanacaktır. Bu 

nedenle Çin’i ve bölgeyi ihracat anlamında stratejik hedef 

pazar olarak gören firmalara hizmet verilecektir.

TGDF Çin Dış Ticaret Ofisinin kurucuları için yürüteceği 

çalışmalar genel hatlarıyla şöyle:

1. Çinli yetkililer ve CIIE ile direk temas ve lobi çalışması 

2. Çin Ofisi’n üye firmaların çalışanları için vize kolaylıkları  

3. Çin kamu şirketleri ile direk temas 

4. Sektörel araştırma ve analiz raporları 

5. Çinli dağıtıcılarla ve yatırımcılarla direk temas

6. Hukuki danışmanlık

TGDF - Alibaba İş Birliği

Federasyonumuz, dünyanın dört bir yanından küçük 

ve orta ölçekli alıcıları ve tedarikçileri birbirine bağlayan 

çevrimiçi bir pazar olan Alibaba ile iş birliğine giderek Çin 

ve Orta Doğu pazarında daha fazla söz sahibi olmayı hede-

flemiştir.

TGDF	Shanghai	Representation
Hongqiao	Overseas	Trade	Center	Shen	Wu	Road	No	159	Unit	406	Hongqiao	Shanghai,	China	
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Gıda ve içeceklerin çeşitliliği, üretimde ve tüketim-

de ortaya çıkabilen risklerin fazlalığı, toplumun 

farklı kesimlerindeki ihtiyaçların değişkenliği, gıda 

mevzuatını ve üretim süreçlerini daha karmaşık bir 

hale getiriyor. 

Avrupa Birliği mevzuatına paralel olarak hazırlanan 

ulusal gıda mevzuatının uygulanmasında da zaman 

zaman yorum farklılığından kaynaklı karışıklıklar 

meydana gelebiliyor. 

Sağlık, çevre ve teknoloji alanlarında yaşanan 

gelişmeler, ortaya konulan bilimsel veriler, gıda ve 

içecek sektörünü yakından etkiliyor. Bu etkiler gıda 

mevzuatına da yansırken, sektör profesyonelleri 

başta olmak üzere; gıda tedarik zincirinin tarım, 

üretim, lojistik, perakende ve tüketim ayağındaki 

paydaşların güncel ve doğru bilgilere sahip olması, 

zincirin sorunsuz şekilde işleyişi için önem taşıyor.

Federasyonumuz; gıda sektörünü yakından etkileyen 

gerek mevzuat, gerekse uygulama alanında ortak bir 

dil oluşması; zincirde ortaya çıkan soru ve sorunlara 

pratik çözümler bulunması; böylece güncel, sağlıklı, 

güvenilir, sürdürülebilir gıda tedarikinin garanti altı-

na alınması için Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği 

Enstitüsü ile imzaladığı protokolle, TGDF Akademi 

oluşumunu hayata geçirdi.

Faaliyette olduğumuz 20 yılı aşkın sürede; ulusal ve 

global firmalar, gıdanın ve ticaretin uzmanları, aka-

demisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği 

içerisinde birçok projeyi hayata geçirdik, bu süreçte 

emsalsiz bir bilgi birikimine ve deneyime sahip old-

uk. TGDF Akademi bu paha biçilmez hazineyi pay-

daşlarımız için erişilir kılmak adına büyük bir fırsat 

yarattı. 

Pandemi döneminin ilk günlerinden itibaren düzen-

lediği çevrimiçi seminer ve toplantılarla sektörün 

geleceğine ışık tutan TGDF Akademi, sektöre yönelik 

kapsamlı eğitimlerle faaliyetlerini sürdürdü.

TGDF Akademi “İşin için, Ekibin için, Kendin için” slo-

ganı ile çıktığı yolda işletmelerin insan kaynağı yöne-

timine ve sektörel eğitim seviyesinin daha da yük-

selmesine katkıda bulunmak üzere mesleki, yönetsel 

ve davranışsal yetkinlikleri artırmaya yönelik eğitim-

ler ve seminerler düzenlemekte. 

FAALİYET RAPORU  //  2019-2021
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Federasyon olarak ilke edindiğimiz değerleri geleceğin 

gereksinimleri ile harmanlayan TGDF Akademi, düzen-

lediği eğitimlerle sürdürülebilirlik vizyonumuza entegre 

olmuş yönetici ve çalışanların yetişmesine katkıda bu-

lunmayı amaçlıyor. Bu amaçla düzenlenen eğitimler dört 

ana başlık altında toplanıyor:

 • Bunların ilki, sektör için hayati önem taşıyan, 

Regülasyon ve Kalite konusu. Regülasyonlara uyum ve 

kaliteli üretim sektörümüzün tüketiciye karşı sorumlu-

luklarının en tepesinde yer alıyor.

 • TGDF Akademi eğitimlerinde ikinci grup, sek-

törümüzün sürdürülebilirliğini garantileyen Finans ve 

Ticaret konusu. Bu alanda en fazla boşluk dış pazarlar, 

ihracat ve bunun finansmanı başlıklarında görülüyor.

 • Gerek iç, gerek dış pazarda zirveye ulaşmanın yolu 

markalaşma ve doğru iletişimden geçiyor. Marka ve 

İletişim eğitimlerimiz bu noktada sektöre güvenilir bir 

destek sunuyor.

 • İlerlemenin temelinde ise Gelişim ve Yönetim alan-

larındaki başarı yatıyor. TGDF Akademi’nin bu alandaki 

eğitimleri; çalışanların ve yöneticilerin kendilerini daha 

da geliştirmelerine, böylelikle işletmelerin sürdürülebilir 

verimlilik artışı kazanmasına olanak sağlıyor.

Tamamlanan	Eğitimlerimiz

- Gıda Sektöründe Dijital Algı ve Kriz Yönetimi Eğitimi

- Gıda Savunması Eğitimi

- Kök Neden Analizi ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi 

- BRC Gıda V8 Gıda Güvenliği için Küresel Standart Eğitimi 

- IFS Gıda V61 Küresel Gıda Güvenliği Standart Eğitimi 

- GEKAP Yönetmeliği Eğitimi

- HACCP Eğitimi

- Helal Gıda Eğitimi

- İnfodemi ve Savunuculuk Eğitimi

- Gıda Etiketleme Yönetmeliği

- ISO 9001 Eğitimi

- Gıda Kanunu – Yatay ve Dikey Mevzuatlar

- Dış Ticarette Uluslararası Antlaşmalar

- Dış Ticarette Sigortacılık

- Akreditifler ve Garantiler

- Dış Ticaret Mevzuatı

- Dış Ticaretin Finansmanı

- Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi
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TGDF Akademi çatısı altında sektörümüzü ilgilen-

diren güncel konularda, konunun taraflarının katılımı 

ile toplantılar düzenlenerek akıldaki soru işaretlerinin 

giderilmesine yardımcı olundu.

Okul	Gıdası	Yönetmeliği

Okul kantinlerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalara 

ilişkin kriterler neler? Okul Gıdası onayı almak için 

neler gerekiyor? Başvuru nereye, nasıl yapılacak? 

Üreticiler Okul Gıdası uygulamasına ve denetimlerine 

nasıl hazırlanmalı? Uygulamada herhangi bir geçiş 

süreci veya erteleme söz konusu olacak mı?

Avrupa	Yeşil	Mutabakatı

Tarım ve Orman Bakanlığı sürece nasıl bakıyor? Yeşil 

Mutabakat tarım ve gıda sistemlerini nasıl etkileye-

cek? Yeşil Mutabakatın arkasındaki strateji belgeleri 

ve aksiyon planları bize neler söylüyor? Sınırda kar-

bon düzenlemesi nedir? Yeşil Mutabakatla birlikte 

ihracatçıların karşılaşacağı sorunlar neler olacak? 

Sektörümüz bu süreçte hangi adımları atmalı?

GEKAP	Beyanı

Hangi ürünler ve hangi işlemler kapsama giriyor? 

GEKAP yükümlülüğü ne zaman doğar? Firmaların 

yükümlülükleri nelerdir? GEKAP beyannamesi ne 

zaman ve nasıl verilir? Muafiyet ve istisnalar nelerdir? 

Mahsuplaşma işlemleri nasıl yapılır? Yaptırımlar nel-

erdir?

Ekonomi	Gündemi	2021

2021 yılında Türkiye ve dünya ekonomisi, önümüzde-

ki dönemde finans piyasalarının yönü, ekonomide 

fırsatlar ve riskler, küresel gıda emtia fiyatları, devam 

eden pandemi ve ekonomi, döviz kuru, enflasyon ve 

işsizlik öngörüleri, AB, ABD ve diğer ülkelerle ticaret 

ilişkileri…

Gıda	Güvenliği	ve	Güvencesi

Ülkemizde gıda güvenliği çalışmalarının tarihçesi, 

AB’de Gıda güvenliği politikası değişimi, gıda güven-

liğinde gıda zinciri yaklaşımı ve unsurları, 178/2002/

EC içeriği, AB Beyaz doküman kriterleri, EFSA, AB 

Gıda Güvenliği Faslı harmonizasyonu, gıda güven-

liği-gıda güvencesi ilişkisi…

TEB	Girişim	Evi	Demoday

TGDF ve TİM TEB Girişim Evi iş birliği ile düzenlenen 

Demoday Toplantısı’nda, tarım ve gıda alanındaki 

yeni girişimler, sektör paydaşlarına sunumlar yaptı.

EQVEGAN	Projesi

Ankara Üniversitesi, TAGEM ve Federasyonumuz or-

taklığında Sektör Becerileri İttifak Programı aracılığıy-

la Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen 

EQVEGAN projesi, faaliyetlerini gerçekleştirmek 

amacıyla bir bilgilendirme semineri gerçekleştirdi.

İklim	Değişikliği	ve	Zeytin

İklim değişikliği, zeytin tarımını nasıl etkiledi? Orta ve 

uzun vadede zeytin ve zeytinyağı üretiminde neler 

bekleniyor? İklim değişikliğinin zeytin ve zeytinyağı 

ürünlerindeki etkisi tüketicilere nasıl yansıyacak?

Şeker	Azaltma

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

ve Federasyonumuzun imzaladığı Şeker Azaltma 

İş Birliği Protokolü Kapsamında hazırlanan Türkiye 

Şeker Tüketimini/Kullanımını Azaltma Rehberinin 

tanıtımı gerçekleştirildi.

Helal	Belgelendirme

Küresel helal gıda sektörünün ne durumda? Helal 

belgelendirmede geçerli yaklaşımlar neler? Helal bel-

geli ürünlerin uluslararası ticareti nasıl olacak? Tür-

kiye’nin global helal gıda pazarındaki yeri ne olacak?
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FAO	ve	TGDF	Mutabakat	Anlaşması

FAO ve TGDF Mutabakat Anlaşması çevrimiçi imza 

töreni, tarım gazetecisi ve yazarı Galip Umut Özdil 

moderatörlüğünde, FAO Orta Asya Alt Bölge Koor-

dinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ile 

Federasyonumuz Başkanı Şemsi Kopuz‘un katılımıyla 

gerçekleşti.

Tarımın	Finansmanı	Webinar	Dizisi

Toplamda 3 günde düzenlenen bu toplantıda sek-

törün, kamunun ve finans dünyasının katılımı ile 

aşağıdaki başlıklar üzerinde tartışıldı:

Tarladan	Sofraya	Değer	Zinciri	Finansmanı

Değer zinciri finansmanı tam olarak nedir? Sözleşme-

li Tarım için finansman ihtiyacı nerede? Ayni/nakdi 

krediler nasıl organize edilmeli? Agri-Fintech nedir?

Değer	zinciri	finansmanı	sürecindeki	sorunlar	
nelerdir?

Tarımsal Üretimi Geliştirmeye Yönelik Finansman

Tarımsal üretimi geliştirmek nedir? Ekipman ve mak-

ine finansmanının çerçevesi nasıl belirlenir? Modern-

izasyonun tarımsal üretim üzerine etkisi nedir? Alter-

natif ürünlerin finanse edilmesi mümkün müdür? 

Rekabet	Gücüne	Katkı	Yapacak	Tarımsal
Finansman	Uygulamaları

Mukayeseli olarak rekabet gücü orta ve zayıf olan 

ürünlerimiz nelerdir? Rekabet gücünün geliştirilmesi 

için finansman ihtiyacı nasıl belirlenebilir? Rekabet 

gücü için gerekli finansman nasıl sağlanmalıdır? 

Rekabet gücü ile değer zinciri finansmanı arasındaki 

ilişki nedir? Türkiye’de tarım dış ticareti için gerekli fi-

nansman kaynağı nedir?

COVID-19	Webinar	Dizisi

Pandeminin ülkemizi de vurduğu dönemden başla-

yarak düzenlenen bu çevrimiçi seminer dizisi, belir-

sizliğin halim olduğu o günlerde oluşan boşluğa ışık 

tutarak sektörümüzü bekleyen risklerin görülmesine, 

önlemlerin alınarak gelecek planlarının daha bilinçli 

şekilde yapılmasına yardımcı oldu.

Bu toplantılarla sektörümüzün büyük bir aile olduğu 

yeniden tescillendi. Üyelerimiz karantina günlerinde 

bile sektörden, kamudan, akademiden uzmanlar ve 

gıda zincirinin diğer paydaşları iletişime geçerek çok 

çeşitli başlıklar altında fikir alışverişinde bulunma 

şansını yakaladı.
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Tüm dünya 2020 yılında uzun zamandır eşi görülmemiş 

bir durumla karşı karşıya kaldı: Pandemi. COVID-19 sal-

gını ve karşısında alınan önlemler küresel ticaretten 

bireysel hayatlara kadar her alanı, beklenmedik bir 

boyutta etkisi altına aldı.

Sağlık önlemleri tarım ve gıdada verimi düşürürken, 

hammadde temininde yaşanan kırılmalar üretimi zor-

laştırdı. Ev dışı tüketim ve ihracat kanallarından gelir 

akışının durması bütçeleri alt üst etti. Yine de gıda te-

darik zincirimizin güçlü altyapısı sayesinde üretimimize 

devam ettik ve bu süreçte hem ülkemizi hem dünyayı 

beslemeyi sürdürebildik.

COVID-19

COVID-19, SARS-CoV-2 adı verilen bir virüsün neden 

olduğu, bulaşıcı bir hastalıktır. Bu virüsün bulaştığı kişil-

erin çoğu hafif veya orta şiddette bir solunum yolları 

rahatsızlığı geçirerek iyileşse de, yaşlılar ve kalp-damar 

hastalıkları, şeker, kronik sorulum yolları hastalıkları 

ve kanser gibi başka tıbbi sorunları bünyelerinde 

barındıran insanlar çok daha ciddi belirtiler göstere-

bilmektedir.

Virüsün birincil bulaşma yolu, hasta bir kişinin öksürme-

si veya hapşırması ile havaya yayılan damlacıklardır. 

Bu nedenle, hastalığın yayılmasını önlemenin birinci 

adımı, bu damlacıkların saçılmasını önlemektir. Maske 

kullanmak, el hijyenine dikkat etmek, başkaları ile araya 

2 metre mesafe koymak uygulanan önlemlerdendir.

Son dönemde geliştirilen aşılar ve uygulanan tedaviler 

hastalığın ölümcül yükünü bir nebze hafifletmiş, ge-

lecek için umut kaynağı olmuştur.

Virüsün Etkileri

Virüsün Çin’de ortaya çıkışı 2019 yılı Aralık ayına 

dayandırılsa da ülkemizde önlemler ancak Ocak ayında 

başladı. Sağlık Bakanlığı 10 Ocak’ta Koronavirüs Bilim 

Kurulu’nu oluşturdu. Önleyici girişimler çerçevesinde 

havaalanlarına termal kameralar kuruldu, ilk olarak 

Çin’le, sonrasında salgının giderek dünyaya yayılmasıy-

la birlikte, en fazla vaka görülen İran, İtalya, Güney Kore 

ve Irak gibi ülkelerle uçuşlar durduruldu, sınırlar kapa-

tıldı.

Türkiye’de ilk vaka 10 Mart 2020 tarihinde, virüse 

bağlı ilk ölüm ise 17 Mart’ta resmi olarak duyuruldu. 

Bu aşamadan sonra ülkede okulların tatil edilmesi, 

restoran ve kafelerin kapatılması, bazı şehirlere giriş ve 

çıkışların durdurulması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişil-

ere sokağa çıkma yasağı getirilmesi gibi önlemlere gi-

dildi. Hükümetçe 100 Milyar TL’lik bir ekonomik tedbir 

paketi açıklandı. Başlatılan yardımlaşma kampanyasın-

da 2 milyar TL’ye yakın bağış toplandı.

Gıda ve İçecek Sektörünün Başarısı

Gıda tedarik zincirimiz, dünyayı etkisine alan kriz boyu-

nca çok önemli bir sınav vermiş, bundan da başarıyla 

çıkmıştır. Ülkemizde gıdaya erişimde sorun yaşan-

mamış, market rafları ve sofralar asla boş kalmamıştır. 

Türk gıda sanayii, salgının ilk haberleri Çin’den gelmeye 

başladığı günlerde tedarik zincirini çeşitlendirmek adı-

na adımlar atmaya başlamıştır. Hastalığın ülkemize de 

sıçramasıyla birlikte çalışanların ve tüketicilerin sağlığı 

daha ön plana çıkmış, salgının gıda tedarik zincirinin 

devamlılığını etkilememesi adına gereken önlemler 

alınmıştır.

Birçok ürün için hasat zamanına denk gelen pandemi 

döneminde sanayi çiftçiyle iş birliği içinde çalışarak 

hammadde akışının sürekliliğini sağlamaya odaklanmış 

ve bunu başarmıştır. Özellikle dijital altyapıya, marka 

bilinirliğine, tedarikçi ve pazar çeşitliliğine odaklanmış 

firmalar bu süreci en az hasarla geçirmiştir.

Bununla birlikte, gelecekte benzer durumlara hazırlık 

olması açısından sözleşmeli üretimin hukuksal al-

tyapısının oturtulması, ürün gamının çeşitlendirilme-

si, tüketiciyle iletişimin gıda güvenilirliği çerçevesinde 

yürütülmesi, ülkemizde tarım, lojistik ve gıda ile ilgili 

sorunların kamuyla birlikte ele alınarak giderilmesi 

amacıyla girişimler hızla başlatılmıştır.C
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Pandeminin ülkemizi vurduğu dönemden başlayarak 

düzenlenen çevrimiçi seminer dizisi, belirsizliğin hakim 

olduğu günlerde oluşan boşluğa ışık tutarak sek-

törümüzü bekleyen risklerin görülmesine, önlemlerin 

alınarak gelecek planlarının daha bilinçli şekilde yapıl-

masına yardımcı oldu.

Bu toplantılarla sektörümüzün büyük bir aile olduğu 

yeniden tescillendi. Üyelerimiz karantina günlerinde 

bile sektörden, kamudan, akademiden uzmanlar ve 

gıda zincirinin diğer paydaşları iletişime geçerek çok 

çeşitli başlıklar altında fikir alışverişinde bulunma 

şansını yakaladı.

TGDF Akademi COVID-19 Webinar Dizisi sırasında 

düzenlenen toplantılarda ortaya koyulan sorunları ve 

çözüm önerilerini bir araya getirerek, geçirmekte old-

uğumuz zor süreci kayıt altına aldık.

Rapor; sektörün içinden, kamudan, akademiden çok 

değerli katılımcıların Türk gıda ve içecek sektörü ile 

ilgili değerlendirmeleri yanında, çeşitli dış pazarların 

mevcut durumunu ve yatırım olanaklarını; sektörü il-

gilendiren hukuki konuları; sektörün yönetim, finans, 

pazarlama ayaklarını; genel olarak pandemi ve benzeri 

krizlere karşı atılması gereken adımları içeren önemli 

bir kaynak oldu.

Covid-19 Sonrası Küresel Gelişmeler

• Avrupa Birliği

• Çin ve Asya

• Orta Doğu

• Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri

• Suudi Arabistan

Sektörel değerlendirmeler

• Yaş Meyve Sebze Sektörü

• Bakliyat Sektörü

• Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağ Sektörü

• Süt ve Süt Ürünleri Sektörü

• Kanatlı Eti ve Yem Sektörü

• Şekerli Mamul Sektörü

• Makarna Sektörü

• Lojistik Sektörü

• Gastronomi ve Ev Dışı Tüketim Sektörü

• Alkollü İçecek Sektörü

• Organik Tarım Sektörü 

Yönetim,	Finans,	Pazarlama,
Hukuk	ve	diğer	konular

• Kriz Yönetimi

• Nakit ve Finansman Yönetimi

• Tarım ve Gıdanın Finansmanı

• Tedarik Zinciri Yönetimi

• Medya İletişimi ve Pazarlama

• Vergi Düzenlemeleri

• Rekabet ve Ticaret Hukuku

• Afet, Kriz, Pandemi

• Gıda Güvenliği ve Güvencesi

• Tek Sağlık

• Güvenli Üretim Belgelendirme Süreci

• Gıda Sektöründe Standart Hazırlama 
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