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Bölgesel Çalıştaylarda Neyi Amaçladık?

Gıda sektöründe bölgede yapılan Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmaları hakkında bilgi 
alışverişi sağladık.

Ar-Ge ve İnovasyon alanında yaşanan problemleri, sektörün bölgesel ihtiyaçları ve 
karşılaşılan engelleri konuştuk.

Bölgenin Gıda sektörü ekseninde GZFT Analizini yaptık. 

TÜGİP, Türkiye Gıda İnovasyon Platformu hizmetleri ile bölgenin ihtiyaçlarının 
uyumunu konuştuk.



Bölgesel Çalıştay Takvimi



Bölgesel Çalıştaylar Katılım Verisi



Bölgesel Çalıştay Katılımcıları



Firma Alt Sektör Katılımcıları



TÜGİP Hizmet Çerçevesi

Ortak-yarar Ar-Ge ve İnovasyon 

Projeleri

Birlikte geliştirilen Ar-Ge ve 

İnovasyon Projeleri

Sözleşmeli Ar-Ge

Eğitim, Mentörlük ve Teknik 

Danışmanlık

Test ve Analiz Altyapısı

Gıda İnovasyon Merkezi – pilot 

işleme hatları hizmetleri

Teknoloji ve İnovasyon

Stratejik Ajanda ile Politika 

Geliştirme

Topluluk Oluşturma 

Yaygınlaştırma ve Ekosistem 

Öğrenimi (çalışma grupları)

İletişim ve Etkileşim

Firma ve Ürün Tanıtımları 

Topluluk Oluşturma 

ve Ekosisteme Erişim

İnovasyon Durum / 

İhtiyaç Saptama 

Eşleştirme ve İşbirliği 

Geliştirme 

Proje Oluşturma

Çözüm Ortaklığı

Ulusal ve Uluslararası 

Fonlara Erişim

İş Geliştirme



TÜGİP Hizmetlerine İlişkin İhtiyaçlar



Bölgesel Çalıştay Çıktısı
Gıda Sektörü GZFT Analizi



GZFT (SWOT) Analizi

• Tarım ürünleri ve yerel gıdalar açısından zenginlik 

• Organik tarıma uygun verimli, temiz ve bozulmamış doğal kaynaklar 

• Geleneksel gıdaların üretimine yönelik bilgi birikimi

• Uzun zamandır faaliyette olan bölgesel gıda firmaları 

• Bölgeye özel coğrafi işaretle korunan tarım ve gıda ürünleri 

• Bazı bölgelerde Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri 

• Gıda ve tarıma özel fon ve teşvik mekanizmaları  

• Tıbbi ve aromatik, endemik bitkiler açısından zenginlik 

• Ulusal ölçekte pazar talebine sahip bölgesel ürünler 

• Tarım uygulamalarının yapılmasına elverişli ölçek ve nitelikte arazi

• Yüksek sulama kapasitesine sahip barajlar 

• Bölgede öne çıkan gıda ve tarım ürünlerine yönelik kamu araştırma 

yapıları 



GZFT (SWOT) Analizi

Batı Bölgesine Yönelik Güçlü Yönler

• Tedarik başta olmak üzere gelişmiş ve çok çeşitli lojistik hizmet ağı 

ve satış kanalları

• TTO, Teknopark gibi Ar-Ge ve inovasyonu destekleyen ve 

kolaylaştıran aktif yapılar  

• Uluslararası pazar normlarında ve ölçekte ürün üretebilen firmalar 

• Uygun iklimlendirme koşullarına, kapasite ve sayıya sahip 

depolama alanları  

• Meyve ve sebze başta olmak üzere tarım ürünleri açısından 

zenginlik 

• Hammaddeyi katma değerli ürüne dönüştürme yeteneği 

• İleri teknoloji ve bilgi birikimiyle su ürünleri işleme yeteneği

• Zeytinyağı, şarap, et gibi alt sektörlerde ihtisaslaşma 



GZFT (SWOT) Analizi

• Ulusal veya küresel tanınırlıkta markaya sahip firmaların azlığı 

• Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin kurumsallaşamaması 

• Ar-Ge ve inovasyon açısından zayıf işbirliği ve iletişim kültürü

• Hammaddeyi katma değerli ürüne dönüştürmede yetersizlik

• Tarladan çatala izlenebilirliğe yönelik sistemlerin yetersizliği

• Tarladan çatala ürün kalite ve güvenliğini üst seviyede tutacak, verimi ve verimliliği 

yükseltecek yeterli bilgi birikimi ve teknoloji altyapısının bulunmaması veya erişilebilir 

olmaması

• Standardizasyon sağlama başta olmak üzere kaliteli ürün üretiminde eksiklik 

• Bölgede tıbbi ve aromatik, endemik bitkilerin işlenememesi 

• Özellikle tedarik açısından zayıf lojistik ağı 

• Bölgesel akredite test ve analiz laboratuvarların bulunmaması veya yetersizliği 

• Kalifiye personele erişim sıkıntısı ve yüksek eleman değişim hızı 

• Özellikle KOBİ’lerin dijital dönüşümde yetersizlikleri Mikro-krediler gibi uygun finansal araçların 

yetersizliği 

• İyi uygulama örnekleri ve başarı hikayelerinin az sayıda olması 

• Tanıtım, pazarlama ve satışta KOBİ’lerin yeterli uzmanlıklarının bulunmaması 

• Üniversite-Sanayi işbirliğinin yeterli seviyede olmaması 

• Üniversite laboratuvarlarında sunulan hizmetlerin bilinmemesi veya talebi yanıtlamaya uygun 

iş modeliyle hizmet verilmemesi

• Üniversitelerde endüstriye uygulanabilir araştırma çıktısının azlığı 

• Bölgesel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasının yeterli seviyede olmaması 

• Bölgesel ürünlere erişimi sağlayacak veri tabanlarının bulunmaması 

• Tarım faaliyetlerinin bölgede azalması

• Olumsuz coğrafi ve iklim koşulları nedeniyle azalan tarımsal ürün verimi

• Uygun sulama sistemlerinin bulunmaması veya yetersizliği



GZFT (SWOT) Analizi

• Tıbbi ve aromatik, endemik bitkiler açısından zenginlik 

• Tarım, orman ürünleri ve yerel gıdalar açısından zengin bölgeler

• Bazı yerel ürünlerin besinsel ve fonksiyonel özelliklerinin küresel 

eğilim ve tüketici beklentilerine uyumlu olması 

• Tüketici tarafında artan ürün çeşitliliği ve sağlıklı ürün, fonksiyonel 

ürün beklentisi 

• Pandemi süreciyle birlikte paketlenmiş gıdaya olan eğilim 

• Hem arz hem talep tarafında e-ticaret uygulamalarının 

yaygınlaşması 

• Yakın pazarlara artan ihracat potansiyeli 

• Ürünlerin çeşitlendirmeye uygun olması 

• Ar-Ge ve inovasyona yönelik bölgesel ve ulusal ölçekte birçok 

destek ve teşvik mekanizması 

• Ar-Ge ve inovasyonu destekleyecek ve kolaylaştıracak arayüz ve 

yapıların varlığı 



GZFT (SWOT) Analizi

Batı Bölgesine Yönelik Fırsatlar

• Değişen Pazar dinamiklerine hızlı yanıt verebilecek aktif üretici, 

girişimci ve yatırımcıların varlığı

• Büyük şehirlere ve metropolitan bölgelere yakınlık 

• Üretim aşamasında verimi ve ürün çeşitliliğini arttırmaya uygun iklim 

koşulları 

• Farklı temiz enerji kaynaklarından yararlanma imkanı 



GZFT (SWOT) Analizi

• Küresel iklim değişikliği ve çevre kirliliği 

• Artan enerji ve hammadde maliyeti 

• Tarım faaliyetlerinde bulunan nüfusun azalması, tarım arazilerinin azalması

• Yerli tohum üretiminde verimsizlik ve ölçek olarak yetersizlik 

• Tarım ürünlerinde mevsimsel fiyatlarda yüksek değişim

• Hidroelektrik santraller nedeniyle sulamaya ayrılan ihtiyacın karşılanamaması 

• Yasadışı, kayıt dışı, kuraldışı avlanma nedeniyle azalan balık miktarı

• Özellikle uluslararası büyük işletmelerin bölgesel üreticileri uzun dönemli anlaşmalarla 

elinde tutması  

• Ar-Ge destek sistemlerinde karmaşık ve bürokratik yapı

• Zayıf işbirliği kültürü ve yetersiz işbirliği ağları 

• Zayıf girişimcilik kültürü

• Zayıf denetim ve izleme mekanizmaları nedeniyle artan haksız rekabet riski  

• Coğrafi işaretle korunan ürünlerin kamu tarafında tanıtım, izleme ve pazarlamasında 

eksiklik 

• Gıda güvenliği ve güvencesi açısından karşılanması gitgide zorlaşan küresel 

regülasyonlar

• Yurtdışı pazarlarda Türk ürünlerine uygulanan ambargolar, kotalar

• Rakip ülkelerin kapasite geliştirmeye yönelik yatırımlarında artış 

• Zayıf lojistik ağı



Söz Sizde…
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