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Özet 
Gıda fiyatlarında 2003 yılından bu yana, yani son 16 yılda,  Ocak ayında en yüksek seviyeye ulaşıldı. Fiyatı en çok artan 25 ürün 

sıralamasında ilk 9 sırada yaş sebze ve meyve ürünleri yer aldı. İlk 15 ürünün ise 12’si sebze ve meyve ürünleri oldu. 

Gıda enflasyonundaki artış tek başına Ocak ayındaki afetle açıklanamaz. Yıllardan beri tarımda biriken ve kronikleşen sorunlar var. 

Tarımda yaşanan bu sorunlar çözülmeden, gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilemez. Önemli bir tarım ve hayvancılık potansiyeli olan 

Türkiye’de tarımın gerilemesinin nedeni, aslında 1980 sonrası izlenen politikalara kadar uzanıyor. 1980 öncesi dönemde tarıma önemli 

destekleri olan kamu kuruluşlarının Hazine’ye yük oluşturduğu gerekçesiyle özelleştirilmesi,  tarımı önemli bir destekten mahrum bıraktı.

Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde tarıma destekler korunur ve yer yer artırılırken Türkiye’de, kamu maliyesinde mali disiplin sağlamak 

adına, destekler azaltıldı.  Desteklerin azalması ile birlikte  Kürt sorununa barışçı çözümler üretmek yerine “güvenlikçi” politikalarda ısrar  

ve bunun devamı olarak Güneydoğu’daki birçok köy ve mezrada zorunlu göç uygulamasına geçilmesi, can ve mal korkusu ile köylerin 

terki, tarımsal potansiyelin de körelmesi sonucunu yarattı. 

Tarım, sanayi yerine İstanbul kent rantı iştahına prim verilmesi sonucu destekleri azalan ve üretim teşviki görmeyen çiftçinin motivasyonu 

da azaldı. Bu da tarımı önemli bir nüfus için geçim alanı olmaktan çıkardı. 

Tarımda yaşanan üretim gerilemeleri, bitkisel ve hayvansal ürünleri işleyen gıda ve içecek sanayii başta olmak üzere, tarımsal sanayileri 

de olumsuz etkiledi. Bunların yanı sıra tarıma girdi veren yem, tarımsal ilaç, gübre, traktör gibi sektörler de tarımdaki gerilemeden 

olumsuz etkilendiler. 

Öte yandan, gıda enflasyonundaki sert seyir, genelde sayıları 19 milyonu bulan ücretli kesimin kendisini ve ailesini yeniden üretmek 

için ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini satın almada güçten düşürdüğü için, genel olarak sanayi ve hizmet sektöründe ücret beklentileri 

yukarı çıktı. Bu da sanayi ve hizmet işletmeleri için ücret maliyetinde artış ihtimali anlamına geliyor.  

Tarımla ilgili sektörlere bakıldığında gıda sanayiinde son çeyrekte küçülmenin yüzde 6,7’yi bulduğu, içecekte ise değişmediği izleniyor. 

Tarıma girdi temin eden sanayilerde de ciddi daralmalar var. Örneğin,  traktör üretiminde geçen yıl 72 bin adetlik üretimle rekor kırılırken 

2018’de üretim yüzde 33,8 düşüşle 47,7 bin adete geriledi. 

Tüm sektörlerde şirketlerin toplam batık kredi oranı 2018 sonunda yüzde 4.4 olarak açıklanırken tarım ve gıda sanayisinde bu oranın 

daha yüksek olması dikkat çekicidir. 

Sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları konkordatoya giderek iflas kulvarına girdiler.
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GİRİŞ

Türkiye’nin gündeminden enflasyon, 
özellikle de gıda enflasyonu hiç eksik 
olmuyor. Çarşı-pazarda el yakan fiyat-
ların, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde 
sandığa yansıyacağı konusunda her-
kes hem fikir. Bunun farkında olan AKP 
rejimi,  bir yandan hayatın tüm alanla-
rından eksik etmediği polisiye önlem-
leri ile sebze fiyatlarını düşüreceğini 
umuyor, diğer bir yandan da  seçim 
sandığına dönük palyatif önlemlere 
baş vuruyor. Bunlardan sonuncusu 
olan , “Tanzim Satış çadırları” uygula-
masıyla seçmende “pahalılıkla müca-
dele eden iktidar”  algısı yaratmaya 
çabalıyor. Ama tarımsal çöküş gerçeği, 
bütün katılığıyla orta yerde duruyor.

Tarımsal üretimde kullanılan dışa ba-
ğımlı gübre, yem, ilaç gibi girdilerin 
fiyatı düşmediği gibi, sürekli olarak 
artıyor. Dahası hem bitkisel ürün üre-
timinde hem de hayvancılık ürünleri 
üretiminde gerilemeler var, çiftçi küs-
türülmüş durumda. Tarımdaki çöküş, 
tarımsal girdi kullanan tarımsal sana-
yilerde ve tarıma girdi sağlayan imalat 
sanayisi alt sektörlerinde de ciddi so-
runlar yaratıyor. Dahası, katılaşan gıda 
enflasyonu, özellikle ücretli kesimin 
bütçesinin neredeyse yarısını götürür-
ken ücretlerde artışı da zorunlu hale 
getiriyor. 

FİYATLARDA SERT ARTIŞ

TÜİK'in açıkladığı Ocak 2019 enflasyon 
verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE) aylık bazda yüzde 1,06 artar-
ken, yıllık bazda yüzde 20,4 oldu. Üre-
tici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise, aylık yüzde 
0,45 artarken yıllık bazdaki artış yüzde 
32,9 olarak gerçekleşti. 

Gıda fiyatlarındaki artışta ocakta iklim 
değişikliğine bağlı olarak yaşanan fe-
laketler çok etkili oldu. Özellikle sera 
üretiminin yaygın olduğu Antalya, 
Mersin, İzmir, Muğla gibi üretim mer-
kezlerinde aşırı yağış, sel, hortum, fır-
tına gibi felaketler nedeniyle ürünler 
büyük zarar gördü. Sular altında kalan, 
zarar gören ürünler pazara çıkarılama-
dı. Ürün pazara gelmeyince büyük bir 
darlık yaşandı ve fiyatlar arttı. 

Kış sebzeleri olarak adlandırılan ıspa-
nak, lahana, kereviz, turp, havuç, may-
danoz, roka, tere gibi ürünlerin bile 
fiyatı normalin çok üzerinde arttı. Bu 
ürünler aşırı yağış ve ürünün su altın-
da kalması nedeniyle hasat edilemedi. 
Toplanamadığı için pazara getirileme-
di. Demetle satılan ürünlerin demeti 
küçüldü, fiyatı ise en az iki katına çıktı. 

Ocak ayında enflasyonda en yüksek 
artış yüzde 6,4 ile gıda fiyatlarında 
oldu. Gıda fiyatlarında 2003 yılından 
bu yana, yani son 16 yılda aylık ola-
rak en yüksek seviyeye ulaştı. Fiyatı 
en çok artan 25 ürün sıralamasında ilk 
9 sırada yaş sebze ve meyve ürünleri 
yer aldı. İlk 15 ürünün ise 12’si sebze 
ve meyve ürünleri oldu. Gıda enflas-
yonundaki artış tek başına Ocak ayın-
daki afetle açıklanamaz. Yıllardan beri 
tarımda biriken ve kronikleşen sorun-
lar var. Tarımda yaşanan bu sorunlar 
çözülmeden, gıda fiyatlarındaki artışın 
önüne geçilemez. 

Son dönemde kuru soğandaki fiyat ar-
tışını önlemek için yapılan depo bas-
kınları ile marketlere yönelik deneti-
min artırılması ve tehditlerle fiyatların 
düşürülemeyeceği bir kez daha görül-
dü. Ayrıca fiyatı artan ürünlerin ithal 
edilmesi ile de fiyatların düşmeyeceği 
anlaşıldı. 

Tarım ürünleri fiyatındaki artışın temel 
nedeni; yüksek girdi maliyetleri, iklime 
bağlı olarak yaşanan olumsuz hava ko-
şulları ve ürünün üreticiden tüketiciye 
ulaştırılmasındaki arz zincirde yaşanan 
organizasyon bozukluğu olarak sırala-
nabilir. Bu sorunlara kalıcı çözüm üret-
meden gıda fiyatlarının normal artışla-
ra uyumlu olması pek mümkün değil. 

ÜRETİM YETERSİZ

AKP rejimi, özellikle gıda ürünlerin-
deki artışı, ithalatla terbiye etme gibi 
sonuç vermeyecek bir önlemle uğra-
şırken yüzleşmekten kaçtığı asıl sorun, 
tarımsal ürün arzı yetersizliği ve tarım-
sal üretim ve yatırımla ilgili geleceğin 
pek umut verici olmaması. 

Bu durum, Merkez Bankası’nın 2018 
Üçüncü Çeyrek Enflasyon Raporu’nda 
şöyle ifade edildi: “Türkiye’de işlenme-
miş gıda ürünlerinde zaman zaman 
ortaya çıkan arz açıklarının ani ve 
yüksek fiyat artışlarına sebebiyet ver-
mesi asıl itibarıyla yapısal faktörlerden 
kaynaklanmaktadır. Bu noktada, etkin 
ve dinamik bir tarımsal üretim planla-
ması yapılamaması önemli bir yapısal 
sorun olarak görülmektedir. Üretim 
planlaması yapılabilmesi için tarımsal 
istatistik, rekolte tahmini ve erken uya-
rı sistemi altyapısının güçlendirilmesi 
gerekmektedir.”

Üreticinin tarımdan uzaklaşması ar-
tarken, terbiyevi ithalatla üretici daha 
da soğutuluyor. Bunun sonucu ise ta-
rımın milli gelirdeki payının hızla azal-
ması. Bu pay, 1998’de yüzde 10 iken 
2017’de yüzde 6’ya kadar indi, 2018’in 
ilk 9 ayında ise bu pay yüzde 5,7’ye ka-
dar gerilemiş durumda.  

Önemli bir tarım ve hayvancılık potan-
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siyeli olan Türkiye’de tarımın gerileme-
si, aslında 1980 sonrası izlenen poli-
tikalara kadar uzanıyor. 1980 öncesi 
dönemde tarıma önemli destekleri 
olan kamu kuruluşlarının Hazine’ye 
yük oluşturduğu gerekçesiyle özelleş-
tirilmesi,  tarımı önemli bir destekten 
mahrum bıraktı.

Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde tarı-
ma destekler korunur ve  yer yer artı-
rılırken Türkiye’de, kamu maliyesinde 
mali disiplin sağlamak adına, destek-
ler azaltıldı.  18 Nisan 2006 tarihinde 
kabul edilen Tarım Kanunu ile çiftçiye 
destek yasal güvenceye alınmış gibi 
oldu ama fiili harcamalar farklı seyret-
ti. Yasada, “Bütçeden ayrılacak kaynak, 
gayri safi milli hasılanın yüzde birinden 
az olamaz” denilmesine karşın çiftçi 
örgütü Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne 
göre uygulamada destekler, GSYH’nin 
yüzde 0,56’sında kaldı. 2018’de faiz 
dışı bütçe harcamaları yüzde 22’ye 
yakın artarken tarım destekleri yüzde 
14 artabildi ve tarıma desteğin toplam 
bütçe harcamalardaki payı yüzde 2’yi 
bulmadı bile. Oysa tarımsal istihdam, 
ülke istihdamında yüzde 19’a yakın 
paya sahip ve bütçeden aldığı destek 
yüzde 2’yi bile bulmuyor. 

Desteklerin azalması ile birlikte, Kürt 
sorununa barışçı çözümler üretmek 
yerine “güvenlikçi” politikalarda ısrar 
ve bunun devamı olarak Güneydo-
ğu’daki birçok köy ve mezrada zorunlu 
göç uygulamasına geçilmesi, can ve 
mal korkusu ile köylerin terki, tarımsal 
potansiyelin de körelmesi sonucunu 
yarattı. 

Tarım ve sanayi yerine İstanbul kent 
rantı iştahına prim verilmesi, destek-
leri azalan ve üretim teşviki görmeyen 
çiftçinin motivasyonunu da azalttı. Bu 

da tarımı önemli bir nüfus için geçim 
alanı olmaktan çıkardı. 

Tarımsal üretimi gerçekleştiren çift-
çi sayısı hızla azalıyor. 2000’de 21,5 
milyon olan istihdam içinde tarımsal 
istihdam 7,7 milyon ile yüzde 36’ya 
yakın bir büyüklüğe sahipti. 2018’e 
gelindiğinde Ekim ayında istihdam 
29 milyondu ama tarımın toplamdaki 
payı yüzde 18,5’e geriledi. Başka bir 
ifadeyle, tarımdaki istihdam 17 yılda 
2,4 milyon azalarak 5,3 milyona geri-
ledi.  

Özellikle genç kuşak kırsal nüfusun 
tarımı deneyimlemeden kentlere ak-
ması dikkat çekiyor. Tarım Bakanlığı, 
ortalama çiftçi yaşını 55 olarak tahmin 
ediyor. “Genç çiftçi “ yetiştirilmesi için 
başlatılan ve gençlere 30 bin TL (Yakla-
şık 6 bin USD) hibe verilmesinden iba-
ret projeler ise sonuç vermekten uzak 
görünüyor. 

TARIM ALANLARINDA KAYIP

Kırsalda yaşlanan nüfus ve üretimsiz-
lik, tarımsal alanların ciddi oranda boş 
kalmasına neden olduğu gibi tarım 
alanları, özellikle kent merkezlerine 
yakın olanlar, inşaat arsasına dönüştü. 

TÜİK tarım verilerine göre toplam ta-
rım alanları 2001 yılında 41 milyon 
hektar iken 2017 yılında 38 milyon 
hektara geriledi. 2001 Tarım sayımına 
dayanan çayır ve mera alanları dışarı-
da tutulduğunda tahıl, sebze, meyve 
ekilen ve nadasa bırakılan alan top-
lamının 2001 yılında 26,4 iken 2017 
sonunda 23,4 milyon hektara indiği 
anlaşılmaktadır. 

Tarım alanının bu kadar kısa sürede 
yüzde 13 dolayında azalması endişe 
vericidir.

Sulama altyapısı da yetersizdir. Tarım 
alanlarının ancak üçte birinde sulu ta-
rım yapılması ise bir diğer önemli so-
runu oluşturuyor.

BİTKİSEL ÜRETİMDE GERİLEME: 
2017-2018

Yıldan yıla dışa bağımlı hale getirilen 
tarım ve hayvancılık, döviz fiyatının 
sert artış gösterdiği 2018’de üretim 
düşüşleri gösterdi. Birçok bitkisel ve 
hayvansal ürün üretimi azaldı. Dö-
viz fiyatlarının ardından TL faizlerinin 
yükselmesi ile kaynak sorunu daha da 
ağırlaşan çiftçi, yaşadığı doğal afetler-
den de olumsuz etkilendi. 

2018 yılında bir önceki yıla göre tahıl-
lar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim 
miktarları yüzde 5,8, sebzelerde yüzde 
2,6 azaldı. 2018 yılında yaklaşık ola-
rak tahıllar ve diğer bitkisel ürünler-
de üretim miktarları 64,4 milyon ton, 
sebzelerde 30 milyon ton ve meyveler, 
içecek ve baharat bitkilerinde 22,3 mil-
yon ton olarak gerçekleşti. 

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2018 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,8 
oranında azalarak yaklaşık 34,4 milyon 
ton olarak gerçekleşti.

2017’ye göre buğday üretimi yüzde 7 
oranında azalarak 20 milyon ton, arpa 
üretimi yüzde 1,4 oranında azalarak 
7 milyon ton, çavdar üretimi değişim 
göstermeyerek 320 bin ton oldu.

Baklagillerin önemli ürünlerinden kır-
mızı mercimek yüzde 22,5 oranında 
azalarak 310 bin ton, yumru bitkiler-
den patates ise yüzde 5,2 oranında 
azalarak yaklaşık 4,6 milyon ton olarak 
gerçekleşti.

Sebze ürünleri üretim miktarı 2018 
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yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,6 
azalarak yaklaşık 30 milyon ton oldu.

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim 
miktarları incelendiğinde, 2018’de 
yumru ve kök sebzeler yüzde 2,5, mey-
vesi için yetiştirilen sebzeler yüzde 2,9 
azaldı. Sebzeler grubunun önemli 
ürünlerinden, kuru soğanda yüzde 
9,4, domateste yüzde 4,7, kavunda 
yüzde 3,3 oranında azalış oldu.

Meyveler arasında , kayısı  yüzde 23,9, 
üzüm yüzde 6,4 oranında azaldı.

Turunçgil meyvelerinden mandalina 
yüzde 6,4 oranında arttı, sert kabuklu 
meyvelerden fındık ise yüzde 23,7 ora-
nında azaldı.

HAYVANSAL ÜRÜNLERDE 
GERİLEME

Bitkisel üretimde 2018’de yaşanan ge-
rileme, hayvansal ürün üretiminde de 
sürdü. Hayvancılık uzun zamandır ge-
rileme halinde. Mera alanları daralıyor, 
ot verimi düşük. Endüstriyel yeme da-
yalı hayvancılık politikası sonucu,  yem 
ham maddesinin yüzde 50’den fazlası 
ithalata bağımlı, artan dövizle birlik-
te yem fiyatları da tırmanıyor ve hay-
vancılığı geriletiyor. Yem sanayinin en 
önemli girdilerini oluşturan arpanın 
yeterlilik derecesi yüzde 89, mısırın ise 
yüzde 88. Bu da yemde ithalata başvu-
rulmasını gerektiriyor.

2019’de kırmızı et üretimi 1 milyon 
119 bine ancak yaklaştı ve 2017’ye 
göre yüzde 0,7 azaldı. 2018’de 5 bin 
tona yakın daha az et üretildi. 

Sığır eti üretimi 2017’ye göre yüzde 
1,66 artarak 987 bin 482 tondan 1 mil-
yon 3 bin 859 tona çıktı.  Aynı dönem-
de koyun eti üretimi yüzde 0,8 artar-

ken keçi eti üretiminde sert bir düşüş 
yaşandı. 

Toplam kırmızı et üretimi içinde sade-
ce kesimhanelerde üretilen kırmızı et 
miktarı 185 bin 324 ton olarak gerçek-
leşti.

Son 3 yılın verileri,   kırmızı et üretimin-
de bir düşüş trendi gösteriyor. 

2016’da 1 milyon 176 bin ton kırmızı et 
üreten Türkiye, 2017’de 1 milyon 126 
bin ton kırmızı et üretmiş. 2018’de ise 
1 milyon 118 bin tonluk bir kırmızı et 
üretimi söz konusu.

TÜİK’in kırmızı et üretim istatistikleri 
hesaplamalarına ithal edilen besilik ve 
kasaplık hayvanlardan elde edilen et-
ler de ekleniyor.

2018’de ithal edilen söz konusu can-
lı hayvanlardan yaklaşık 400-450 bin 
ton kırmızı et elde edildiğini de hesa-
ba katarsak aslında 2018’deki kırmızı 
et üretiminin kabaca 700-750 bin ton 
seviyelerinde olduğu sonucu ortaya 
çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan 
ve işlenen TÜİK verilerinin güncelliği 
ve güvenilirliği de sektörde ayrı bir 
tartışma konusu.

Zira yıllar itibariyle kırmızı et üretimin-
de bir düşüş trendine karşın aynı kuru-
mun resmi verileri hayvan varlığında 
ciddi bir artış olduğuna işaret ediyor.

Örneğin 2016 yılında toplam büyük-
baş hayvan varlığı 14,1 milyon iken 
2018’de 17,2 milyon gösteriliyor. Yani 
artış yüzde 22 seviyesinde.

Küçükbaş tarafında da tablo farklı de-
ğil. 2016’daki toplam küçükbaş hay-
van varlığı 41,3 milyon iken 2018’de 
bu sayı 46,1 milyon. Artış yüzde 11,6.

Hem büyükbaş hem de küçükbaş hay-
van varlığı artarken, 2016’dan bu yana 
kırmızı et üretimi artmak bir yana yüz-
de 5 oranında nasıl azalıyor Bu da an-
laşılmaz bir noktadır. 

2018, tavuk eti üretimi ve yumurta 
üretimi açısından da pek başarılı geç-
medi. Yumurta üretimi ancak yüzde 2 
dolayında, et üretimi de yüzde 1 dola-
yında artabildi. 

Son dönemde fiyatı en çok artan ürün-
lerden birisi de tavuk eti oldu. Fiyat ar-
tışının temel nedeni yem başta olmak 
üzere girdi fiyatlarındaki artış. İkincisi 
kırmızı et yerine tavuk etine olan ta-
lebin yükselmesi ile fiyatlar arttı. Mar-
ketlerin denetlenmeyen, önleneme-
yen yüksek kâr hırsı da fiyat artışında 
etkili oldu

Tavuk yetiştiriciliğinde maliyetin 
yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan yem 
hammaddeleri ithal ediliyor. Özellik-
le tavuk yeminde en çok kullanılan 
girdilerden biri olan soyada yüzde 96 
dışa bağımlı olan Türkiye, fiyat artışını 
kontrol edemiyor. Döviz arttıkça soya-
nın, yemin fiyatı artıyor.

Son yıllarda fiyatı düşürme bahanesiy-
le yapılan yoğun ithalata rağmen, kır-
mızı et fiyatının beyaz ete göre yüksek 
olması nedeniyle, tüketici beyaz ete 
yöneldi. Bir ara görülen şarbon has-
talığı sonucu, kırmızı et tüketimi aza-
lırken tüketici bunun yerine tavuk eti 
tercihine yöneldi. Oluşan yüksek talep 
nedeniyle fiyatlar da yükseldi. 

TARIMSAL SANAYİDE 
OLUMSUZLUKLAR 

Tarımda yaşanan üretim gerilemeleri, 
bitkisel ve hayvansal ürünleri işleyen 
gıda ve içecek sanayii başta olmak 
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üzere, tarımsal sanayileri de olumsuz 
etkiledi. Bunların yanı sıra tarıma girdi 
veren yem, tarımsal ilaç, gübre, traktör 
gibi sektörler de tarımdaki gerileme-
den olumsuz etkilendiler. 

Öte yandan  gıda enflasyonundaki sert 
seyir, genelde sayıları 19 milyonu bu-
lan ücretli kesimin kendisini ve ailesini 
yeniden üretmek için ihtiyaç duyduğu 
gıda maddelerini satın almada güçten 
düşürmeye devam etti. Bu da genel 
olarak sanayi ve hizmet sektöründe 
ücret beklentilerinin yukarı çıkmasına, 
dolayısıyla sanayi ve hizmet işletmele-
ri için ücret maliyetinde artış ihtimali 
doğmasına neden oldu. Sanayi üretim 
endeksi verileri, özellikle tarımda sert 
üretim düşüşlerinin yaşandığı 2018 
son çeyreğinde gıda ve öteki tarımsal 
sanayilerin üretimlerinde önemli dü-
şüşler olduğunu gösteriyor. Özellikle 
gıda sanayisinde 2018 Aralık ayındaki 
üretim düşüşü, 2017 Aralık ayına göre 
yüzde 11,3 gerileme göstererek dikkat 
çekiyor. İçecek ve tekstil sektörlerinde 
de yüzde 7’nin üstünde sert düşüşler 
gözleniyor.

2017’nin sanayi üretimi ile 2018’inki 
çeyrek yıllar itibariyle yapıldığında, 
ekonominin resesyona girdiği üçüncü 
çeyrekten, özellikle döviz fiyatlarında-
ki sert artıştan ve onu izleyen TL faiz-
leri yükselmesi, iç talep daralmasının 
da etkisiyle gıda ve öteki tarımsal sa-
nayilerde sert düşüş yaşandığı daha iyi 
görülebiliyor. 

TÜİK verilerine göre, son 
çeyrekte(Ekim-Aralık) sanayi üretimi 
genelde, 2017 son çeyreğine göre, 
yüzde 7’ye yakın geriledi. İmalat sa-
nayiinin genelinde bu gerileme yüzde 
7,7’ye çıkmış görünüyor. 

Tarımla ilgili sektörlere bakıldığında 
gıda sanayiinde son çeyrekte küçül-
menin yüzde 6,7’yi bulduğu, içecekte 
değişmediği izleniyor. Tekstil sanayiin-
de son çeyrek küçülmesi yüzde 5,6’yı 
bulurken giyimde küçülmenin yüzde 
2,3’ü, deride yüzde 7,3’ü bulduğu gö-
rülüyor. 

GIDA-İÇECEK SANAYİSİNİN ÖNEMİ

Tarım sektöründeki gelişmelerden 
doğrudan etkilenenler daha çok gıda 
ve içecektir. Bu sektörler mercek al-
tına alındığında tarımdaki gerileme-
nin, devamında geniş anlamda gıda 
sanayiini, buradan da imalat sanayii-
ni olumsuz etkileyeceği söylenebilir. 
Çünkü Türkiye’de gıda ve içecek sa-
nayisi, imalat sanayinin içinde üretim 
değeri bakımından en büyük paya 
sahip sektördür.  2017 yılında gıda 
ve içecek sektörü, Türkiye’nin toplam 
imalat sanayi üretim değerinin yüzde 
15’ini, istihdamının yüzde 13’ünü, gi-
rişim sayısının yüzde 12’sini, yaratılan 
toplam katma değerin ise yüzde 11 
‘ini oluşturmuştur. Türkiye gıda ve içe-
cek sektörü ağırlıklı KOBİ’lerin faaliyet 
gösterdiği çok parçalı bir yapı özelli-
ğindedir. Sektör, iç tüketime odaklıdır. 
Türkiye’de hane halkının tüketim har-
camalarında gıda-içecek, ikinci sırada 
yaklaşık yüzde 20’lik pay yer almakta-
dır. 

Kentleşme, değişen tüketim alışkan-
lıkları ve yaşam tarzları paketlenmiş 
ve işlenmiş gıdalar ile yemeye hazır ve 
dondurulmuş gıdalara talebi hızlan-
dırmaktadır. Kadınların istihdama ka-
tılım oranının artmasıyla, paketlenmiş, 
dondurulmuş ve hazır gıda sektörleri 
hızla genişledi. Yine de kişi başı gelir-
deki düşüklük ve geleneksel yaşam 

alışkanlıkları nedeniyle, Türkiye hala 
Avrupa’nın en küçük ambalajlı gıda tü-
keticileri arasındadır.

Öte yandan Türkiye, fırınlanmış ürün-
ler açısından en büyük küresel pazar-
lardan birisi konumundadır. Beslenme 
alışkanlıkları bakımından ekmek ve 
unlu mamullerde Türkiye, en yüksek 
kişi başı tüketime sahiptir.  Hanehalkı 
bütçesinde yüzde 20’lik tüketim yeri 
tutan gıda-içeceğin, reel gelirlerin 
azalması ile en başta olumsuz etkile-
nen bir sektör olacağı belliydi ve öyle 
de oldu. 

Sektör, Türkiye’nin net ihracatçı olma 

iddiasındaki sayılı alt sektörlerinden 

de biridir. 2010-2017 yılları arasın-

da bitkisel ve hayvansal üretim ile 

gıda ve içecek sektörlerinin ihracatı 

Türkiye’nin toplam ihracatından orta-

lama yüzde 10,4, toplam ithalatından 

ise ortalama yüzde 4,7’lik pay almıştır.

Türkiye gıda ve içecek sektörü ağır-

lıkla KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği çok 

parçalı bir yapıya sahiptir. Gıda ve içe-

cek sanayisi, uzun bir değer zincirine 

sahiptir. Hammaddenin tedarikinden 

sınıflandırılması, işlendikten sonra da-

yanıklı uzun ömürlü hale getirilmesi, 

ambalajlamadan sonra depolanması, 

dağıtım ve pazarlamasının yapılarak 

son tüketiciye ulaştırılması gibi birçok 

halkayı içeren bu değer zincirinin ulus-

lararası bağları da vardır.

Ülke büyümesine, istihdama ve dış ti-
caret dengesine pozitif katkı sağlama-
sı nedeniyle önemli bir konuma sahip 
olan bitkisel ve hayvansal üretim ile 
gıda ve içecek sektörlerinin stratejik 
öneminin önümüzdeki yıllarda iklim 
değişikliği etkilerinin daha fazla his-
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sedilmeye başlamasıyla da artacağı 
söylenebilir. 

GIDA SANAYİSİNDE SERT DÜŞÜŞ

2010-2017 yılları arasında gıda üretim 
endeksi yıllık bileşik bazda yüzde 5,5 
oranında, içecek üretim endeksi ise 
yüzde 3,3 oranında büyüme kaydet-
miştir.2018 yılının ilk 9 ayında da belli 
bir performans gösteren sektör, Eylül 
ve onu izleyen son çeyrekte sert bir 
krize girmiştir.  

Gıda sanayiinde düşüşün Eylül ayında 
önce yüzde 2 küçülme ile başladığı 
ama izleyen aylarda ivmelendiği ve 
Aralık ayında yüzde 11,3 gibi derin bir 
küçülmeye uğradığı gözlenmektedir. 

Analiz çeyrek yıllar üstünden yapıldı-
ğında , son çeyrekte gıdadakidaralma-
nın yüzde 7’ye yaklaştığı, içecekte ise 
üretim artışı olmadığı anlaşılmaktadır. 

BATIK KREDİ VE KONKORDATOLAR

Borçluluk seviyesi yüksek olan gıda-
içecek sanayisi, son dönemde yaşa-
nan faiz artışları, kurlardaki değişim 
ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü 
hareketlerden de olumsuz etkilendi 
ve kullandığı kredileri geri ödemede 
zorluklar yaşamaya başladı. Türkiye 
Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine 
göre, toplam kredilerin yüzde 4’ünü 
kullanan gıda-içecek sanayisinde kre-
dilerin yüzde 6’sının geri dönmeme 
riski var. Tarım ise toplam kredi havu-
zundan yüzde 5 pay aldı ve riske giren 

kredi tutarı toplam kredi borcunun 
yüzde 4,5’u dolayında. Tüm sektörler-
de şirketlerin toplam batık kredi oranı 
2018 sonunda yüzde 4,4 olarak açık-
lanırken tarım ve gıda sanayisinde bu 
oranın daha yüksek olması dikkat çe-
kicidir. 

Sektörde faaliyet gösteren firmalardan 
bazıları konkordatoya giderek iflas 
kulvarına girdiler. Bunlardan kanatlı 
et ve yumurta üretimi yapan Keski-
noğlu 2018 yılı Haziran ayında, süt ve 
süt ürünleri alanında faaliyet göste-
ren Yörsan Gıda 2018 yılı Ekim ayın-
da, balık yetiştiriciliği ve yem üretimi 
alanında faaliyet gösteren Agromey 
Gıda 2018 yılı Aralık ayında, besi ve 
süt hayvancılığı yapan Saray Tarım ise 
2018 yılı Kasım ayında konkordato ta-
lebinde bulundu. 

SONUÇ YERİNE

Küresel gıda fiyatları, iklim koşulları 
başta olmak üzere çok sayıda değişke-
ne bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. 
Ülkelerin küresel ısınmayı ve iklim de-
ğişikliğini azaltmaya yönelik çabala-
rına rağmen emisyon miktarları hâlâ 
kritik seviyelerde yer alıyor. Emisyon 
miktarlarının azaltılamaması duru-
munda küresel ısınmanın etkilerinin 
su kaynakları, tarım arazileri ve doğal 
kaynaklar üzerindeki olumsuz etkisiy-
le gıda fiyatlarını 2050 itibarıyla yüzde 
84 civarı artıracağı hesaplanıyor. Do-
layısıyla, gıda fiyatlarının gelecekteki 
seyri, diğer faktörlerin yanı sıra üre-

timin kısıtlı kaynaklara ve iklim deği-
şikliğine nasıl uyum sağlayacağına da 
bağlı bulunuyor.

Bunun yanı sıra Dünya Tarım Örgütü 
FAO, iklim değişikliğinin dünyanın çe-
şitli bölgelerinde genişleyen tarımsal 
verimi tehlikeye atabileceğini ve bu-
nun fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluş-
turabileceğini iddia ediyor. 

Türkiye’de yıllara yayılan ihmaller, ta-
rım, sanayi yerine inşaat odaklı bir akıl 
tutulmasının sonucu, bütçeden süb-
vansiyonlu ve bütçe kaynaklarını kul-
lanan Tanzim satış çadırlarıyla baş edi-
lemeyen fiyat artışlarına sözde çözüm 
üretme acizliğine düşülmüş durumda. 

Üretime küstürülen çiftçiyi üretimle 
barıştırmak hiç de kolay olmayacaktır. 
Yapılması gereken, tarladan sofraya 
sorunları bir bütün olarak ele almak 
ve kronik hale gelen sorunlara çözüm 
üretmektir. Bu sorunların en başında 
yüksek girdi fiyatları, çiftçinin demo-
tive olması, üretimi terk etmesi, çiftçi 
yaş ortalamasının 55’i bulması, pazar-
lama zincirindeki sorunlar nedeniyle 
ürünün tüketiciye pahalı ulaşması ge-
liyor.  Ürün kayıpları, iklim değişikliği-
ne bağlı felaketler,  ithalatın yarattığı 
tahribat, üretici örgütlenmesinin ye-
tersizliği konuları üstünde de hassasi-
yetle durulması gerekiyor.

Bu sorunların tümünü kucaklayan 
bütüncül bir tarım politikasının oluş-
turulması ve kararlılıkla uygulanması, 
tarımı ayağa kaldırmanın ön adımları 
olacaktır.


