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Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi 

(GİFT)  

KİMLİK 

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT), tarım ve gıda 

alanında politika üreten karar vericiler ile sürece katkı sunmak isteyen tüm 

paydaşların bilgi ve veri ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş Ankara merkezli bir 

sivil toplum platformudur.  

GİFT,  

 Tarım alanındaki mevcut coğrafi varlığı, kültürel anlayışı ve ihtiyaçları ile 

uyumlu biçimde;  

 Tarım-gıda sektörünün finans, çevre ve insan kaynağı bakımından büyüyerek 

ayakta kalmayı sürdürmesi yolunda,  

 Öngörü kabiliyeti gelişkin,  

 Dünyadaki gelişme ve yeniliklere entegre olabilen,  

 Değer zincirinin tedarikçi, aracı, ve pazarlayıcı aktörlerinin ihtiyaç ve 

beklentileri ile çiftçi ve tüketiciler başta olmak üzere tüm toplumun yüksek 

yaşam kalitesi odağındaki beklenti ve ihtiyaçlarını buluşturabilen;  

 Teknolojiyi doğal yaşamın muhafazasından taviz vermeksizin sahiplenen  

 Yenilikçi  

gıda ve tarım politikaları geliştirilmesine katkıda bulunan öncü bir düşünce 

kuruluşu olmayı amaçlamaktadır.  

 

Bu amaç doğrultusunda GİFT, aşağıdaki faaliyetleri yürütür:  

• Tüm hedef kitleler için doğru, güvenilir, tarafsız bilgi üreterek, kamuoyuna 

bütüncül bakış açısı kazandırmak yolunda katkı sunmak 

• Güvenilir, ihtiyaca ve veriye dayalı uzun vadeli projeksiyon çalışmaları 

yapmak  

• Sorunlu politika alanlarını yenilikçi bir bakış açısıyla ele alıp, etki analizleri ve 

karşılaştırmalı modeller üretmek yoluyla, somut çözüm önerilerini ortaya 

koymak 
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• Masabaşı politika tartışmalarına, günlük ve tüketici siyasete dahil olmak yerine; 

sahadan beslenip, asıl derdi gündemleştirerek gerçek tartışmalar yürütmek 

 

Felsefemiz  

• Toprak, gıda değer zincirinin tüm aktörleri için; çiftçiler, işleyiciler ve 

tüketiciler için yaşamsal değerdedir.  

• Çiftçinin tarımla ilişkisinin, hayatını sürdürmesine katkı sunan bir araç olmanın 

ötesine geçerek kendisi, ailesi, toplum ve devlet için değer ürettiği bir seviyeye 

yükselebilir.  

• Tüketici, besleyici gıdaya büyük maliyetler ödemeden erişebilir. 

• Çiftçi ve tüketicinin tarım yoluyla değer üretmek; besleyici ve uygun fiyatlı 

gıdaya erişmekle ilgili kaygılarını ortadan kaldıracak politikalar üretmek 

mümkündür.  

• Tarım-gıda sektörünün sorunlarını, bu sorunlardan etkilenen farklı tarafların 

bakış açılarından görmek vazgeçilmezdir. Alanın sorunlarını bütüncül bakış 

açısıyla ele almak çok şeyi değiştirir. 

• Gıda değer zincirinin farklı aktörlerinin birbirleriyle iletişimi, tarafların 

deneyimledikleri ortak sorunların aşılabilmesi bakımından hayatidir.  

• Dünyada üretilen güncel bilgi, uzmanlık ve tecrübeleri takip etmek, yeni 

trendler ile tarım-gıda politika üretimindeki yenilikçi yaklaşımları anlamaya 

çalışmak, ileri görüşlü tavır alabilmek için olmazsa olmazdır.  

 

Değerlerimiz  

Kapsayıcılık: GİFT yürütmekte olduğu çalışmalarda, ilgili bütün kesimleri sürece 

dahil etmeyi hedefler.  

Tarafsızlık: GİFT hiçbir çıkar grubunun, politik görüşün veya ideolojinin temsilcisi 

veya sözcüsü değildir. 

Objektiflik: GIFT, çalışmalarında araştırma, analiz, uzmanlık ve veriye dayalı, teyit 

edilebilir güvenilir bilgi üretimini benimser  

Bütüncül Bakabilme: GİFT yürütmekte olduğu çalışmaları, değer zincirinin tarladan 

sofraya tüm halkalarının varlığını hesaba katarak yürütür.  



3 
 

 

 

Kalıcılık için Çalışma (Sürdürülebilirliği destekleme): GİFT, tarım-gıda 

politikalarının finansal, çevresel ve insani kaynakların kalıcılığını destekleyici şekilde 

geliştirilmesini destekler.  

Ekonomik Şeffaflık: GİFT, elde ettiği mali kaynaklar ve harcamalar konusunda 

şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alır. 

Öngörülü Çalışma: GİFT çalışmalarında, dünyada üretilen güncel bilgi, uzmanlık ve  

tecrübe ile  tartışılmakta olan/hayata geçen uygulamaların öngörülü biçimde ele 

alınarak kullanımını destekler.  

Doğa ve Teknolojiyle Dostluk: GİFT çalışmalarında, teknolojinin doğal yaşamın 

muhafazasından taviz vermeden kullanımını destekler.  

 

 


