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Sanayi Stratejisi Belgesini görüntülemek için lütfen buraya tıklayınız.  

Sanayi Strateji Belgesi: Gıda Sektörü  

304. Türkiye için stratejik öneme sahip olan gıda ve içecek imalatı, sanayi alt sektörleri 

arasında en büyüklerden biridir. Sektörün tarımsal üretimin yapıldığı bölge ile entegre olma 

kapasitesine sahip olması birçok bölgede üretim yapabilme ve yüksek istihdam yaratma 

kapasitesini beraberinde getirmektedir. Bu da bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasındaki rolü ve 

işsizliği azaltıcı etkileri nedeniyle sektörün önemini arttırmaktadır.  

305.Yoğun olarak iç piyasaya yönelik üretim yapmasına karşın küresel kriz öncesi son 

dönemde ihracatını da önemli düzeyde arttırmayı başaran gıda sektörünün rekabet gücünün 

arttırılması için bir dizi politikanın uygulanması önem kazanmaktadır. Özellikle araştırma 

kuruluşları ile sanayi arasındaki işbirliğini arttırarak sektördeki firmaların yenilikçilik 

kapasitesinin geliştirilmesi, sektörde gıda güvenliğini arttıracak etkin denetimin sağlanması ve 

tarım-gıda işletmelerinin modernizasyonuna ve işletmelerin hijyen koşullarının 

iyileştirilmesine yönelik planlar hazırlanması, kayıt dışılığın azaltılması ve özellikle temel 

hammadde kaynağının geldiği tarımsal ürün üretim süreci ile sektörün entegrasyonunun 

geliştirilmesi, sektörün dış piyasalarda etkin bir şekilde rekabet edebilmesi için maliyetlerinin 

düşürülmesi amacıyla tarımsal destek politikalarında değişiklik yapılması sektör için öncelikli 

politikalar olarak belirlenmiştir.  

306.Ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi sektörün bölgeler arasında homojen dağılımını da 

destekleyecektir. Ayrıca, sektöre yönelik depolama, soğuk depolama, ambalajlama 

hizmetlerinin yeterli olmayışı ve bütünleşik bir yapı arz etmeyişi sektörün ürünlerinin güvenli 

olarak tüketiciye güvenli, kaliteli ve uygun maliyetli olarak ulaştırılmasının önünde önemli bir 

engeldir. Bu nedenle, tarım ve gıda sanayi ürünlerinde soğuk zincir alt yapısının 

güçlendirilmesine ihtiyaç vardır.  

307.Bitkisel ve hayvansal üretimde, sebze ve meyve üretiminde yaygın, planlı ve anlaşmaya 

dayalı bir üretimin olmaması nedeniyle, sanayiye yeterli, kaliteli ve düzenli hammadde akışı 

olmamaktadır. Ülkemizin artan nüfusu ve gıda fiyatlarında artışın enflasyon üzerine olumsuz 

etkileri de dikkate alındığında, hammadde önümüzdeki yıllarda en önemli sorunumuz haline 

gelecektir. Bu nedenle; dünyada hızla yayılan sözleşmeli yetiştiricilik gibi çiftçilerin, 

kooperatiflerin ve birliklerin sanayici ile bağlantı kurmasını sağlayacak, sanayi ile tarımı 

karşılıklı menfaat amacıyla bir araya getiren çalışma ve uygulamalara gerek vardır.  

 

 



 

 

308. İhracat potansiyeli bulunan geleneksel ürünleri, coğrafi işaretleme ve markalaşma 

yoluyla dünya pazarlarına satışının desteklenmesine yönelik çalışmalarda bulunmalıdır. 

Özellikle de üzüm, fındık, kayısı, incir, zeytin gibi potansiyeli büyük, geleneksel ve dış satım 

şansı yüksek ürünlerden katma değeri yüksek, işlenmiş yeni ürünlerin üretimi teşvik edilmeli 

ve bu ürünlerde markalaşma hedeflenmelidir.  

309.Dünya gıda pazarı, tüketici memnuniyeti ve tatmini üzerine oturtulmuştur. Nihai 

tüketicilerin istek ve arzuları kültürel, bölgesel ve gelişmişlik seviyelerine göre farklılıklar 

göstermektedir. Bu arzu ve isteklerin tespit edilip tatminine yönelik ürünlerin üretilmesi 

sürekli bir araştırmayı ve gelişmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle dünya piyasalarında var 

olma mücadelesi veren gıda firmalarının Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmaları özendirilmeli ve 

desteklenmelidir.  

310.Ülkemiz genelinde tarımsal işletmeler miras hukuku nedeniyle küçük ve çok parçalı 

yapıdadır. İşletmeler aile işletmesi özelliğindedir. Bu işletmelerde yer alan araziler, amaç dışı 

ve yanlış kullanımlar sonucu her geçen gün azalmaktadır. Tarımsal işletmelerin verimsizliğine 

neden olacak biçimde parçalanmalarının ve küçülmelerinin önlenmesi, işletmelerin verimli 

biçimde işletilmesini ve korunmasını sağlayan önlemlerin alınması üretim artışı ve gelişmeyi 

tetikleyecektir. Böylece, gıda sanayiine yeterli miktarda ve kalitede ürün akışının 

sağlanmasında yaşanabilecek kısıtlar da azaltılacaktır. 


