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GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ 

Ülke ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutan gıda sanayi, aynı zamanda en eski 

sanayi koludur. Ulaşım, perakendecilik, gıda marketçiliği gibi sektörlerin gelişmesine katkıda 

bulunurken, topraktan alınan tarımsal hammaddeyi işleyerek yüksek kalitede, sağlıklı ürüne 

dönüştürmektedir. Ana girdisini oluşturan tarım sanayine paralel olarak gelişmesini 

sürdürmektedir. Türkiye’de toplam nüfusun %45’i tarım kesiminde yer almakta ve bu kesim 

toplam üretimin yaklaşık %13’nü gerçekleştirmektedir. Bu nedenle tarım ve gıda sanayileri 

sosyoekonomik açıdan Ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadırlar.
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Ülkemizde Gemlik, İnegöl, Yenişehir, Balıkesir, Aliağa, Aydın, Manisa, Nazilli, 

İzmir, Ayvalık, Söke, Dalaman’ın gıda sanayinde öne çıktığı görülmektedir. Ancak farklı 

bölgeler farklı üretim yoğunlaşmaları ile dikkat çekmektedir. Örneğin; Eskişehir, Konya, 

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa gibi şehirlerde yüksek kapasiteli un fabrikaları 

bulunmaktadır. Başta makarna olmak üzere, bisküvi, nişasta, irmik üretimi özellikle Konya, 

Eskişehir, Adana, Kayseri, Ankara’da yapılmaktadır. Sebze konserve üretim alanları, Bursa 

ve Çanakkale gibi, sebzeciliğin yaygın ve yoğun yapıldığı illerimizde bulunmaktadır. Bursa, 

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük tüketim merkezlerinde meyve, reçel, marmelat ve sebze 

konserveleri, domates salçası fabrikaları ve atölyeleri yer almaktadır. Gelibolu, Erdek, 

Çanakkale gibi kentlerimizde balık konserveciliği yaygındır. Trabzon, Urfa, Diyarbakır, 

Bursa, Balıkesir, Kars, İstanbul, İzmir, Adana süt ve süt ürünleri üretimi ile ön plana 

çıkmaktadır. Zeytinyağı üretimi Marmara ve Ege Bölgesi’nde yoğunlaşmıştır. Çay sanayisi; 

üretim bölgesi olan Doğu Karadeniz kıyılarında kurulmuş olan çok sayıda fabrika ve 

atölyelerinde gerçekleştirilmektedir.
2
  

Gıda sanayinin alt kollarını; etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı, 

balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması, sebze ve 

meyvelerin işlenmesi ve saklanması, bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı, süt 

ürünleri imalatı, öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı, fırın ve unlu 

mamuller imalatı, diğer gıda maddelerinin imalatı, hazır hayvan yemleri imalatı ve içeceklerin 

imalatı oluşturmaktadır.  

                                                           
1
 BAŞER, F., AKGÜL, B., (2002): “Dahilde İşleme Rejiminde Tarım ve Gıda Sanayi Ürünlerinin Yeri”, Dış Ticaret 

Dergisi, Nisan 2002, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.1-2.; aktaran 
Öndoğan, E.N., Türkiye’de İşlenmiş İthal Gıda Ürünleri Pazarlaması, Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu 
2
 Türkiye’nin Sanayileşme Süreci 



İzmir Atatürk Organize  Proje ve İş Geliştirme Birimi 

Sanayi Bölgesi  İAOSB Haber Dergisi Ekim 2012 Sayısı 

Üretim düzeyi sektörün ülke ekonomisi içindeki yerini ortaya koyan önemli 

göstergelerden birisidir. TUİK Yıllık Sanayi İstatistiklerine göre; sektörde faaliyet gösteren 

işletmelerin toplam üretimi 2008 yılında 66,7 milyar TL olmuştur. Bu üretim değeri ile sektör 

imalat sanayi içerisinde %14’lük payla birinci sırada yer almıştır. 2009 yılına gelindiğinde, 

sektörün toplam üretim değeri %4,2 artış göstererek 69,5 milyar TL’ye yükselmiş, imalat 

sanayi içerisindeki payı ise %16,5’a çıkmıştır.
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Türkiye geniş ürün yelpazesi nedeniyle, gıda sektörünün bazı alanlarında önemli 

ihracat değerleri ortaya çıkarmıştır. Üretilen domates salçasının yaklaşık %50-60’ı, 

dondurulmuş meyve ve sebzenin %90’ı, konservenin %70-80’i, meyve suyunun %15-20’si 

ihraç edilmektedir. Ayrıca, un ve unlu mamuller (makarna, bisküvi v.b.) üretiminde önemli 

ihraç olanakları bulunmaktadır. Uygun ekosistemi ile Türkiye, organik tarım uygulanmasının 

sunduğu kuru üzüm, incir, kayısı olmak üzere üretilen 30’a yakın organik ürünü ihraç 

edebilecek potansiyele sahiptir.
4
 Türkiye tarımsal ürünle birlikte, katma değeri yüksek, 

işlenmiş gıda ürünleri ihracatında artan bir ivmeye sahiptir. 

Günümüzde gıda sanayi, çok sayıda alternatif teknolojinin birlikte uygulandığı bir 

sektördür ve bunlar sektörün değişik dallarında önemli farklılıklar göstermektedir. Örneğin 

gıda muhafazası için öteden beri uygulanan başlıca yöntemler; kurutma, soğutma, dondurma, 

pastörizasyon, sterilizasyon, ışınlama ve kimyasal katılmasıdır. Bu alanda hızlı bir değişim 

yaşanmakta ve bunların yerini ters ozmoz, ekstrüzyon, süper kritik ekstraksiyon, 

ultrafiltrasyon, selektif hidrojenasyon, interesterifikasyon ve elektroplazmoliz gibi yeni 

teknolojiler almaktadır.
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Türk gıda ve içecek sanayinin; 62 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa’da birinci, 

dünyada yedinci sırada yer alan güçlü ve dışa bağımlı olmayan tarımsal hammadde varlığı ve 

çeşitliliğine sahip olması, tarım alanlarının zenginliği, coğrafi konumunun getirdiği avantaj, 

ihracat potansiyeli, yabancı yatırımcıların pazara giriş kolaylığının bulunması güçlü 

yanlarıdır. Diğer taraftan; işletme ölçeğinin ve sermaye yapısının küçük olması, üretim 

maliyetlerinin yüksek oluşu, tüketici bilincinin henüz tam oluşmaması, standartlara uymayan 
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üretim sorunu bulunması, kayıt dışılık, gıda maddeleri konusunda yapılan yanlış 

bilgilendirmeler ile oluşan bilgi kirliliği ise sektörün zayıf yönleridir.
6
   

Türkiye gelinde sektörde faaliyet gösteren işletmelerin %95’inin KOBİ olması 

nedeniyle, işleme, üretim, kapasite, teknoloji, araştırma ve geliştirme, maliyet, sermaye ve 

finansman, pazarlama ve satış organizasyonu gibi sorunlarla karşılaşıldığı görülmektedir. 

Ayrıca işlenmemiş tarımsal gıda maddelerinin ve hammaddelerinin biyolojik yapılarından 

dolayı dayanıksız olmaları nedeniyle tüketim ya da kullanım olgunluğundaki yakın bir 

pazarda, kısa süre içinde üreticinin elinden çıkarılması gerekmektedir. 
7
  

Sektörde karşılaşılan sorunların çözümü için; tarım ve gıda sektörü arasındaki 

entegrasyon artırılmalıdır. Gıda güvenliği ve güvencesi sağlanmalı, gıda kontrol uygulamaları 

etkinleştirilmeli, kaliteli hammadde uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. Teknolojik yenilik 

firmalar tarafından içselleştirilerek hem teknoloji hem de ürün yeniliği konularında araştırma 

ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Etkin pazarlama teknikleri kullanılarak 

sektörün pazar payı genişletilmelidir. Ayrıca işlenmiş tarım ürünlerine ağırlık verilerek, daha 

uzak pazarlara erişim sağlanmalıdır.
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Gıda ve içecek sektörünün Türkiye’deki gelişiminin desteklenebilmesi amacıyla, ana 

girdisini oluşturan tarım sektörü ile birlikte desteklenmeli ve bu sektörlere verilen teşvik 

uygulamaları geliştirilerek artırılmalıdır. Türk gıda firmalarının %36’sı dış pazarlarda yer 

almakta, maalesef bunların yalnızca %7,8’i kendi marka ve etiketi ile pazarlama 

yapabilmektedir.
9
 Bu sebeple “Private Label” ürün üretiminin Türkiye’nin marka çıkarma 

gücünü zayıflattığı unutulmamalı ve marka yaratma yolunda girişimler desteklenmelidir.  
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Gıda ve İçecek Sektörünün Tarihsel Gelişimi 

1915 yılında yapılan sanayi sayımında başta İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa ve Uşak'ta 

toplanan 269 adet tesisin 88'i gıda, 75'i dokuma, 55'i tütün, 20'si çimento ve seramik sanayine 

aitti.
10

 1920 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra gıda sektörü en hızlı gelişen 

sanayilerden biri olmuştur. Bu dönemde kamu yatırımları ile birlikte küçük ölçekli özel 

işletmeler de faaliyette bulunmuştur. Devlet yatırımları şeker, çay, tütün, alkollü içecekler, et 

ve süt ürünleri üretim alanlarında gerçekleşmiştir. 1980 yılından sonra ihracata ağırlık 

verilmiştir. 1990 yılından sonra Süt Endüstrisi Kurumu (SEK), Yem Sanayii AŞ (YEMSAN) 

ile Et ve Balık Kurumu'na (EBK) ait işletmeler özelleştirilmiştir. 1980'lerden başlayarak 

tarımsal üretim ve gıda sanayinde uluslararası sermayenin rolü önemli ölçüde artmış, 1987-

1998 yılları arasında yabancı şirketler ile yabancı ortaklı yerli şirketlerin sayısında yükselme 

görülmüştür. Yabancı sermayeli kuruluş sayısı tarımda 32'den 65'e, gıda işleme sektöründe 

38'den 139'a, yemek müteahhitliği sektöründe 8'den 198'e çıkmıştır. Türkiye'nin önde gelen 

yerli sermaye grupları, çok uluslu şirketlerle ortaklık kurarak; et, süt ve sütlü ürünler üretimi, 

gıda paketlemesi, sebze ve meyve işlenmesi ve dondurulması, çay üretimi, tam ve hazır gıda 

üretimi, gıda pazarlaması ve perakendeciliği gibi alanlarda etkinlik göstermeye 

başlamışlardır.
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Dünya’da ve AB’de Gıda ve İçecek Sektörü 

Bugün 60 trilyon dolar olan dünya gayri safi hasılası içinde küresel gıda harcaması 10 

trilyon dolar civarındadır. Dünya tarımsal gayri safi yurtiçi hasılanın küresel ısınma nedeniyle 

2020 yılında % 15 civarında gerilemesi beklenirken, gelecek 30 yılda dünya nüfusunun % 

60’nın şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Net tahıl ithalatçısı ülke sayısı, net ithalatçı 

ülke sayısının yaklaşık 4 katıdır. 
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Gıda ve içecek sanayi; Avrupa Birliği’nin (AB) iş hacmi, katma değer ve istihdam 

açısından en büyük, firma sayısı açısından da ikinci büyük imalat sektörüdür. 2009 yılı 

verilerine göre sektörde 274.000 firmada 4 milyondan fazla kişi istihdam edilmektedir. 956 
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milyar Euro iş hacmine sahip olup; dünya ihracatının %21,5’unu, ithalatının ise %55,5’nu AB 

üyesi ülkeler gerçekleştirmektedir.
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Rakamlarla Türkiye’de Gıda ve İçecek Sektörü 

361 milyar dolar olan dünya gıda ticareti içinde Türk gıda sanayi %1’lik paya sahiptir. 

Sektör içinde önemli yer işgal eden bitkisel yağlar, hububat, süt ürünleri ve tavuk etinde 

Türkiye’nin payı %0,1’dir. Dünya ticaretinde 60 milyar doların üstünde ihracata ulaşan su 

ürünleri ihracatında sahip olunan pay %0,3’tür. Dünyada talebi giderek artan ve ülkemizin 

koşullarının üretimine elverişli olduğu organik tarım ürünlerinin dünya ihracatı 21 milyar 

dolar üzerinde olup, Türkiye’nin payı %0,2’dir.
14

 

Büyük çoğunluğu özel sektör kuruluşu niteliğinde olan Türkiye’deki gıda sanayi 

işletmelerinin %95’ini küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır.
15

 Türkiye 

İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2009 yılı verilerine göre; Türkiye’de gıda ve içecek sanayinde 

40.100 işletme faaliyette bulunmaktadır. Bu işletmelerin 39.600’ü gıda sanayinde üretim 

yaparken, 500 işletme içecek sanayinde faaliyettedir.
16

  

Türkiye’de gıda sanayindeki işletme sayılarının alt sektörler açısından dağılımına 

bakıldığında; sanayinin %65'ini un ve unlu mamuller, %12'sini meyve-sebze işleme, %11'ini 

süt ve süt mamulleri, %3,5'ini bitkisel yağ ve margarin, %3'ünü şekerli mamuller, %1'ini et 

mamulleri ve %4,5'luk kısmını tasnif dışı gıdalar, alkolsüz içecekler, su ürünleri sanayinin 

oluşturduğu görülmektedir.
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Türkiye ekonomisi ile gıda ve içecek sanayinin büyüme hızları incelendiğinde, 2010 

yılında ülke ekonomisi %9,2 gelişme hızı gösterirken, gıda ve içecek sanayinin gelişme hızı 

%2,2 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında Türkiye ekonomisi %8,5 büyürken, gıda ve içecek 

sanayi bir önceki yıla göre %186’lık artış göstererek %6,3 büyüme yakalamıştır. 

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile gıda ve içecek sanayi cari büyüme rakamları 

birlikte değerlendirildiğinde, GSYH %17,8 oranında büyürken, gıda ve içecek sanayi bu 

rakamın biraz gerisinde kalarak %15,6 büyüme yakalayabilmiştir.
18
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TUİK Yıllık Sanayi İstatistiklerine göre; sektörde faaliyet gösteren işletmelerin toplam 

üretimi 2008 yılında 66,7 milyar TL olmuştur. Bu üretim değeri ile sektör imalat sanayi 

içerisinde %14’lük payla birinci sırada yer almıştır. 2009 yılına gelindiğinde, sektörün toplam 

üretim değeri %4,2 artış göstererek 69,5 milyar TL’ye yükselmiş, imalat sanayi içerisindeki 

payı ise %16,5’a çıkmıştır.
19

 

TUİK’in 2009 yılı verilerine göre sektör 350 bin çalışana iş olanağı sunmaktadır. 

2010 yılında gıda ve içecek sektörü 6,8 milyar dolar, 2011 yılında ise 9,8 milyar dolar 

ihracat gerçekleştirmiştir. Bu rakamlar ile Türkiye toplam ihracatı içerisindeki payı 2010 

yılında %6 iken, 2011 yılında %6,6’ya yükselmiştir. Alt sektörler bazında bakıldığında, 

işlenmiş sebze ve meyvenin, öğütülmüş tahıl ürünlerinin, bitkisel ve hayvansal yağlar ile 

kakao, çikolata ve şekerleme sektörlerinin ihracatta öne çıktığı görülmektedir. Türkiye’nin 

özellikle fındık ve fındık ürünleri, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir gibi kuru meyvede 

önemli bir ihracatçı konumunda olduğu görülmektedir. Dünya fındık üretiminin ve ihracatının 

%75’i, kuru üzüm üretiminin %36’sı, kuru incir üretiminin %40’ı, taze kayısı üretiminin 

%25’i, kuru kayısı üretiminin %80’i Türkiye tarafından gerçekleştirilmekte ve Türkiye bu 

oranlar ile dünyada birinci sırada yer almaktadır.  

2004 yılı verilerine göre; Avrupa Birliği’ne en önemli tarım ve gıda sanayi ürünleri 

ihraç kalemleri incelendiğinde, ihracatımızın %30’unu fındık ve fındık ürünlerinin, %7’sini 

kuru üzümün, %3,4’ünü kuru kayısının ve %2,5’ini kuru incirin oluşturduğu görülmektedir.
20

 

Gıda ve içecek sektörü, ihracatının %23,6’sını Irak, %9,5’unu Almanya, %4’nü 

İngiltere, %3,7’i Hollanda, %3,2’sini ABD’ye yapmaktadır. 

2010 yılında 3,8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren sektörde, ihracatın ithalatı 

karşılama oranı %181 olmuştur.
21

 Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde diğer gıda 

maddelerinin imalatında 1 dolarlık ithalat karşılığı 6,6 dolar ihracat, sebze ve meyvelerin 

işlenmesi ve saklanması alt sektöründe ise 1 dolarlık ithalat karşılığı 8,6 dolar ihracat 

yapıldığı görülmektedir.
22

   

2011 yılında gıda ve içecek sanayi 4,9 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Türkiye 

toplam ithalatı içerisinde %2’lik bir paya sahiptir. Alt sektörlere bakıldığında, en fazla ithalatı 
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İzmir Atatürk Organize  Proje ve İş Geliştirme Birimi 

Sanayi Bölgesi  İAOSB Haber Dergisi Ekim 2012 Sayısı 

1,8 milyar dolar ile bitkisel ve hayvansal yağlar, 1 milyar dolar ile et ve et ürünleri, 500 

milyon dolar ile diğer gıda maddelerinin imalatı sektörleri gerçekleştirmiştir. Sektör, 

ithalatının %11,5’unu Ukrayna’dan, %9,8’ni Malezya’dan, %7,8’ni Almanya’dan, %7,5’nu 

Polonya’dan, %7’sini ABD’den gerçekleştirmiştir.
23

 Gıda sanayinde ithal aramalı ve yatırım 

malının payı %12, içeceklerde %10, sebze ve meyve üretiminde %9’dur.
24

  

2012 yılının ilk 7 aylık döneminde gıda ve içecek imalatı 2 milyar dolar tutarında 

uluslar arası doğrudan yatırım çekmiştir. 3,4 milyar dolar uluslar arası doğrudan yatırım çeken 

imalat sanayi içerisinde bu rakam ile ilk sırada yer almaktadır.
25

 

Gıda ve İçecek Sanayinin 2008 yılı Katma Değer Oranı %16,5’dur. 2010 yılı 

ortalamasına bakıldığında Kapasite Kullanım Oranının %70 olduğu görülmektedir.  

Türkiye İstatistik Kurumu Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre sektörün 

2010 yılı Ar-Ge harcaması 60,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl tüm Türkiye’de 

bu rakam 9,3 milyar TL’dir.  

 

Sektörün İzmir’deki Durumu 

İzmir’de gıda ve içecek sanayinde 2200 civarında işletme ve yaklaşık 29 bin çalışan 

bulunmaktadır. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 2009 yılında yapılan “İzmir için Stratejik ve 

Yükselen Sektörler” adlı çalışmada İzmir’in anahtar ve yükselen sektörleri arasında 

görülmektedir. İzmir’de gıda ve içecek sektörünün alt sektörleri olarak meyve ve sebzelerin 

işlenmesi, kuru meyve-sebze, süt ve süt ürünleri ve potansiyel açısından su ürünleri ön plana 

çıkmaktadır.
26

  

Gıda ve içecek sanayi ihracatının %11,3’lik kısmı İzmir tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Türkiye geneli gıda ve içecek sanayi istihdamının ise %8,9’u İzmir’e 

aittir. Sektör yoğunlaşmasının Konak, Karşıyaka, Bornova, Menemen, Kemalpaşa, Torbalı ve 

Ödemiş ilçelerinde olduğu görülmektedir.
27
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