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SEMİNERİN TAKDİMİ

Türkiye'de Gıda Sektörünün Analizi ve Sorunları konusundaki bu semi-
ner, Vakfımızın düzenlediği 186. seminerdir.

İktisadî Araştırmalar Vakfı olarak gıda sektörü de, ilgi gösterdiğimiz ko-
nulardan biridir. Nitekim bugüne kadar,

• 28 Şubat 1983 de Adana'da, Türkiye Ekonomisi Açısından Soyanın
Önemi,

• 29 Eylül 1983 de İzmir'de Gıda Maddeleri Kontrolü ile İlgili Mevzuat ve
Sorunlar,

• 6-7 Temmuz 1984 de Giresun'da Türkiye Ekonomisinde Fındığın Yeri
ve Önemi,

• 27-28 Haziran 1985 de Rize'de Çay Üretimi, İşlenmesi, Pazarlanması,
• 28 Eylül 1985 de Ordu'da, Türkiye'de Arıcılık ve Bal Üretimi,
• 24-25 Ocak 1986 da Çeşme-İzmir'de, Türkiye'de Kırmızı Et Üretiminin

Sorunları,
• 27-28 Haziran 1986 da Rize'de Dünya'da ve Türkiye'de Çay Üretimi ve

Tüketimi,
• 22-23 Mayıs 1987 de Adana'da Dünya'da ve Türkiye'de Bitkisel Yağ

Üretimi,
• 12 Mart 1988 de Fatsa-Ordu'da Karadeniz'de Hamsi Balıkçılığı ve So-

runları,
• 8-9 Nisan 1988 de Giresun'da, Türkiye'de Fındık Politikasının Esasla-

rı,
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• 23 Mart 1990 da Ankara'da Türkiye'de Fındık Üretim-Tüketim Denge-
si,

• 20 Eylül 1996 da İzmir'de Türkiye'de Zeytinyağı Üretimi ve Pazarlama-
sı

• 19 Temmuz 1996 da İstanbul'da, Devlet Destekleme Alımlarının Fın-
dık İhracatına Etkileri

olmak üzere 13 seminer gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Bugünkü 14. seminerde gıda sektörü geniş kapsamlı olarak ele alınmak-

tadır. Açış konuşmalarını takiben bir tebliğ ve paneli içeren seminer, gıda
sektörünün analizi yanında, sorunları ile beklentilerini de enine boyuna tar-
tışmaya açacaktır.

Seminer, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (T.Ü.G.İ.S) ve Vak-
fımızın (İAV) işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Bu vesile ile T.Ü.G.İ.S'e ve
Başkanları Sayın Necdet Buzbaş'a teşekkür etmek isteriz.

Seminere konuşmacı, oturum başkanı, tebliğ sahibi ve panelist olarak
katılan bürokrat, akademisyen ve iş sahiplerine teşekkürlerimizi sunarız

.
İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI
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AÇIfi OTURUMU

- İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN’in Konuşması
- T.Ü.G.İ.S. Başkanı Necdet BUZBAŞ’ın Konuşması
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İ.A.V. BAŞKANI
PROF. DR. M. ORHAN DİKMEN'İN AÇIŞ KONUŞMASI

Sayın Başkan
Saygıdeğer davetliler
Seçkin medya mensupları
İktisadî Araştırmalar Vakfının, Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası ile or-

taklaşa düzenlemiş olduğu “Türkiye'de Gıda Sektörünün Analizi” semineri-
ne gösterdiğiniz ilgi ve yapacağınız katkılar için sizlere teşekkür ediyorum
ve hepinizi saygı ile selâmlıyorum.

Konuşmamı 2 bölüm halinde tasarlamış bulunuyorum. Birinci bölümde,
İktisadî Araştırmalar Vakfının çalışmaları hakkında kısa bilgi sunacağım.
İkinci bölümde de, bir açış konuşmasının elverdiği ölçüde ve genel bir yak-
laşımla seminerin konusuna yer vereceğim.

Çoğunuzun bildiğini tahmin etmekle beraber, İktisadî Araştırmalar Vakfı-
nın 1962 de kurulmuş olduğunu ve bugüne kadar geçen 44 yıllık süre için-
de, hiçbir politik etki altında kalmadan, sadece kuruluş amacı olan araştır-
ma ve bilgilendirme işlevini sürdürdüğünü vurgulamakta fayda görmekteyim

İktisadî Araştırmalar Vakfı, kuruluşundan başlayarak uzun yıllar sadece
seminerler tertibi şeklinde çalışmıştır. Ancak üretim kapasitesinin gelişmesi
ile, 1996 yılında konferanslar dizisini başlatmış, ayrıca yazılı açıklamalar,
demeçler, özel yayınlar, röportajlar, konulu sohbet toplantıları ve televizyon
programları ile faaliyetlerini çeşitlendirmiştir. Son olarak da, yetkili üniversi-
telerin jürilerince kabul edilmiş olduğu halde, yayımlanamamış doktora ve
master tezlerini yayımlamakla ürün yelpazesini daha da genişletmiştir. Bu
yıl başında 5 doktora ve 5 master tezi yayımlanmıştır. Bundan sonra da her
yıl 10 tez yayımlanacaktır.

Bütün bu faaliyetler kolay gibi görünebilir. Ancak bu ürünlere iltifat ve ta-
lebin, Türkiye'de hangi düzeyde olduğu hesaba katıldığında, yapılan işin
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zorluğu ve bir bakıma değeri açıkça anlaşılabilir.
Bunu takdir toplamak için söylemiyorum. Sadece, arkasında, malî des-

tek sağlayan bir zengin kişi veya güçlü bir kurum bulunmayan vakıfların,
yenmek durumunda olduğu zorluklara işaret etmek istiyorum.

İktisadî Araştırmalar Vakfının bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu se-
minerlerin sayısı, bugünkü ile beraber, 186'ya ulaşmıştır. Seminerler, açış
konuşmaları, tebliğleri, panel sunuş ve tartışmaları ile, tam metin olarak, ki-
tap halinde yayımlanmaktadır. Bu kitapların ortalama sayfa adedi 200 ola-
rak düşünüldüğünde, sadece seminer yayımı olarak Türk ekonomi literatü-
rüne 37.000 sayfalık bir katkı sağlanmış olmaktadır. Konferans kitapları ve
yayımlanan tezlerle bu sayı 40.000’i geçmektedir.

Vakfın düzenlediği seminerlerde, ekonomik hayatın çok çeşitli alanları
ele alınmaktadır. Bunların içinde, banka, sigorta, leasing, factoring, borsa
gibi malî konular; serbest bölgeler, transit ticareti, gümrük birliği, ihracat gi-
bi ticarî konular; çimento, petrokimya sanayileri gibi sınaî konular; ayrıca
ulaştırma ve devlet maliyesi ile ilgili çeşitli konular sayılabilir.

İktisadî Araştırmalar Vakfı, bu seminerlerden başka, yöresel veya bölge-
sel kalkınma ile ilgili seminerler de düzenlemekte ve başarı ile gerçekleştir-
mektedir. Bu seminerlerde, esas itibarile idarî bir bölüm olan vilâyet, ekono-
mik bir birim olarak ele alınmakta ve kalkınması, gelişmesi için ne gibi ted-
birler almak gerektiği araştırılmaktadır. Vakıf çalışmalarını, Edirne'den Art-
vin'e, Çanakkale'den Ardahan'a, Aydın'dan Iğdır'a kadar, yurdun çok çeşitli
yörelerine taşıyan, büyük rağbet gören ve sayısı hâlen 40 a yaklaşan bu se-
minerlere titizlikle devam edilecektir.

İktisadî Araştırmalar Vakfı, çalışmalarında, tarım konularına ve özellikle
gıda sektörüne de geniş yer ayırmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar arasın-
da, Adana'da gerçekleştirilen nebati yağ seminerleri (soya ve kanola dahil),
İzmir'de yapılan gıda maddeleri kontrolü ile ilgili mevzuat ve sorunları, kır-
mızı et ve zeytinyağı seminerleri, Giresun ve Ankara'da fındık seminerleri,
Ordu'daki bal ve Fatsa'da yapılan balık seminerleri gösterilebilir. Bu semi-
nerlere, biri milletlerarası olmak üzere Rize'de yapılmış olan 2 çay semine-
ri ile İzmir'de gerçekleştirilen tütün semineri de eklenebilir.

İ.A.V.'ın yaptığı gıda kesimi ile ilgili seminer sayısı, bugünkü ile beraber
14'e ulaşmış olmaktadır.

Ancak, İktisadî Araştırmalar Vakfı'nın, gıda sektörüne ilgisi bu 14 semi-
nerle sınırlı değildir. Vilâyet seminerlerinin büyük çoğunluğunda da tarım ve
dolayısile gıda sektörü lokal düzeyde ele alınmaktadır.

Bugünkü seminerde, bir bütün olarak üretim, pazarlama, iç tüketim ve
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dış ticaret açılarından ele alınacak gıda sektörünün genelini ilgilendiren so-
runlarla, alt kesimlerinin sorunları belirlenecek ve bunların çözüm yolları
araştırılacaktır.

Seminerde görev kabul etmiş olan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Üniver-
site, Devlet Planlama Teşkilatı, Gıda Sanayii, M.A.M. Gıda Enstitüsü men-
subu değerli kişilerin bu belirleme ve araştırma çalışmasını en iyi şekilde
başaracaklarına inanıyorum.

Bu vesile ile, Türkiye Gıda İşverenleri Sendikasının hazırlamış olduğu
“2006 yılında Türk Gıda Sanayii” raporuna da bir iki cümle ile değinmek is-
tiyorum.

Bu raporda, Türkiye gıda sanayiinin genel sorunları, özellikle, kayıt dışı-
lık, yüksek KDV oranları, üretim girdilerinin dünya fiyatlarına nazaran paha-
lı olması, çalışma ve üretim iznini almakta zorluklar, gıda denetimi sorumlu-
luğundaki belirsizlikler, laboratuarlar arasındaki metod farkları olarak belir-
lenmiştir.

Sektörel sorunlar ise, bitkisel yağ, nişasta ve glikoz, süt ve süt ürünleri,
kırmızı et, makarna, şeker ve şekerli mamuller, kanatlılar (beyaz et ve yu-
murta), konserve meyve ve sebze, domates salçası, dondurulmuş yiyecek-
ler, un ve unlu mamuller, gazlı içecekler, meyve suları ve karma yem sek-
törleri itibarile ele alınmıştır.

Gıda sektörünün genel ve spesifik sorunlarını ve bunların potansiyel çö-
zümlerini kısaca belirleyen bu rapor, tam bir araştırma ve belirleme belgesi
olmamakla beraber, gıda sektörünün eksi yönlerini ortaya koymak bakımın-
dan, dikkate alınmaya değer bir belge niteliğindedir. Bugünkü seminerdeki
bildiri ve tartışmalarında bu çerçevede cereyan edeceğini sanıyorum.

Konuşmama son verirken, seminerde, konuşmacı, tebliğci, oturum baş-
kanı, panel üyesi olarak görev üstlenmiş olan değerli kişilere ve panelin tar-
tışma bölümünde söz alacak olanlara teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Ayrıca, bize bu güzel salonu tahsis etmiş olan İstanbul Ticaret Odası yö-
netimine ve özellikle Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Yalçıntaş ile
Meclis Başkanı Muharrem Keçeli'ye teşekkür ederim.

Huzurunuzdan ayrılırken, hepinizi en iyi dileklerimle ve saygı ile selâm-
larım.

______________________
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T.Ü.G.İ.S. BAŞKANI NECDET BUZBAŞ'IN KONUŞMASI

Sayın Başkan, saygıdeğer katılımcılar, değerli basın mensupları, İktisa-
dî Araştırmalar Vakfı ve Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası, TÜ-
GİS'in birlikte düzenledikleri Türkiye'de Gıda Sektörünün Analizi ve Sorun-
ları adlı seminere katılım nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Sizle-
re hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Seminer konusunun, gıda sektörünün analizi ve sorunlarının belirlenme-
sine yönelik seçiminin nedeni, sorunların teşhisinde birlikteliği sağlayacak
bilgi alış veriş ortamını oluşturmaktır. Sorunlara katılımcılık esası ile doğru
saptayabilirsek, çözümleri sağlıklı üretebiliriz diye düşünüyorum. Esasen
bugün kısıtlı zamanımız içinde burada bulunan konunun yetkin kişilerinden,
etkin bir analiz yapılarak sorunların tespitine katkıda bulunmalarını, gıda sa-
nayiinin yaşadıkları sorunlar ile öncelikleri açısından müşterek olanların be-
lirlenmesi, bir sonraki çözümde birliktelik seminerine ana tema teşkil ede-
cektir.

Özetle bugün gıda sanayiinin sorunlarını dile getirmeye, bunlarda muta-
bık kalmaya çalışacağız, bir sonraki seminerde de çözümler üzerinde tartı-
şacağız. TUGİS olarak yaklaşımımız hiçbir ticari kaygıya yer vermeden, ül-
kemiz gıda sanayiinin geliştirilmesi, uluslar arası pazarda rekabetçi özelliği
ile hak ettiği yere ulaşması yönünde tüm gücümüzle doğruların ortaya ko-
nulmasına destek vermek, çözümlerin netleştirilmesine katkıda bulunmak,
böylece yasa koyucuya yardımcı olmaktır. Bu nedenle, kamu ile işbirliğine
ve paylaşımcılığına büyük özen gösteriyoruz. Dünya nüfusunun giderek art-
ması gelecek kırkbeş yılda dokuz milyara ulaşması tahminleri gıdaya olan
talebi % 70-80 oranında arttıracaktır. Bugün tüm dünyada bilişim, dijital dev-
rim derken bir süredir gündem dışı kalan tarım faaliyetlerinin geri plana itil-
mesinin doğurduğu tehlikeler yeniden gündeme getirilmeye başlanmıştır.
Zira yaşamak ve sağlıklı olmak için teknolojik edinimler ertelenebilir ancak
gıda ve su olmadan yaşanamaz. Esasen, dünya var olduğundan beri tüm
insanlar bunun için çaba göstermektedirler. Türkiye ekonomisinde çok
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önemli bir yere sahip olan gıda sanayiinin büyümesi ve rekabet gücünün
arttırılması tarım sektörünün gelişmesi ile çok yakından ilgilidir. Tarımsal
üretimin gelişmesi, dünya ile rekabet edecek fiyat ve kalitedeki ürün yetişti-
rilmesi gıda sanayiinin geliştirilmesini tetikleyecektir. Buda tarımda çok cid-
di politika değişikliklerini zorunlu kılmaktadır.

Memnuniyetle ifade etmeliyiz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk tarım
yasası çok kısa bir süre önce çıkartılmıştır. Ülkemiz her ne kadar sanayileş-
miş bir ülke çabası ile dünya devletleri arasına girmek gayretinde olsada,
özellikle Avrupa ile karşılaştırıldığında tarım alanlarımız halen tehlike sinyal-
leri verecek kadar kirletilmemiş olduğu da bir gerçektir. Uzun yıllar su soru-
nu ile karşılaşmayacak bir ülke olarak, tarıma elverişli bu topraklarımızda is-
tihdam sorunumuzu da çözümleyebiliriz diye düşünüyorum. Gıda sanayiinin
sağlıklı bir yapıda geliştiği, rekabetçi nitelik kazandığı ve bunun sürdürüle-
bilir kılındığı bir ortamda tarımsal üretiminde uygun şekilde değerlendirilme-
si mümkün olabilecektir. Türkiye'de nüfus her yıl % 1,35 oranında artış gös-
termektedir. Bir başka deyişle her yıl doğan bir milyon bebeğe ve yetmişiki
milyon vatandaşımıza yeterli sağlıklı ve dengeli gıda temin etmek zorunda-
yız. Bu bağlamda temel gıda maddeleri olarak et, süt, tahıl ve baklagiller,
yağ ve şeker üretimlerindeki tarım politikalarının günümüz piyasa şartlarına
göre yeniden düzenlenmesi yerinde olacaktır. Türkiye odalar birliğinde ka-
pasite raporu almış kayıtlı yetmişbin işyerinin % 24'ü gıda kuruluşudur. Ge-
nelde küçük ve orta ölçekli işletme yapısı ile faaliyetlerini sürdüren bu işyer-
lerinin çoğunluğunu özel kuruluşlar oluşturmaktadır. Gıda sanayi, ağırlıklı
olarak yurtiçi tüketime yönelik geliştirme göstermektedir. Özellikle artan nü-
fusu çeşitlenen gıda gereksinimini karşılamak amacı ile faaliyetini arttıran
firmalar iç pazara farklı ürünler sunarak tutunmaya çalışmaktadırlar. 2005
yılı cari fiyatlarıyla özel tüketim harcamaları içinde % 30 bir paya sahip olan
gıda harcamaları, kayıt dışıda dahil olmak üzere 65.5 milyar dolarlık bir pa-
zardır. Gıda ürünlerinin toplam ihracattaki payı oldukça düşük % 6,4 ithalat-
taki payı ise ancak % 2. ihracatımızın % 45,08'ini AB 15 ülkesine, ithalatı-
mızın % 26,01'ini de yine AB ülkesinden yapmaktayız. AB'ye yeni girecek
ülkelerin ürün desenleriyle olan benzerliklerimiz nedeniyle ihracatımız azal-
ma tehlikesi gösterebilecektir. Bu nedenle yeni pazarlar bulmak, ihracatımı-
zı arttırmak bunları hedeflemek durumundayız. İthalat daha ziyade ham
madde olarak yapılmaktadır. Özellikle ayçiçek, soya tarımına destek verile-
rek bir milyar dolar civarında tasarruf sağlayabiliriz. Diğer taraftan, ay çiçek
yağının ikamesi olmayan ve margersende kullanılan pal ve palm ve palm
çekirdeği yağlarındaki % 31,2'lik gümrük vergisi aşağı çekildiği takdirde, ha-
len yüzbin ton civarında olan margarin ihracatı da arttırılabilecektir. Gıda sa-
nayiinin yeni koşullara uyum sağlayarak ulusal ve uluslar arası pazarlarda
varlığını koruyabilmesi, rekabette üstünlüğü yakalayabilmesi, AB standart-
larında üretim, ambalajlama, depolama, taşıma, satış ve pazarlama ile
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mümkündür.
Değerli konuklar, gıda sanayiiyle ilgili genel bir değerlendirme yapmaya

çalıştım. Sektörün sorunlarını tek tek sıralamaktan da kaçınmaya titizlik
gösterdim. Bundan amacım, sorunların ortaklaşa belirlenip ortaya konması-
nın daha tutarlı olacağına olan inancımdır. Tebliğlerin, düzenlenen panelin
bu konuya bu şekli yaklaşacağını ümit ediyorum. Seminerin başarılı geçme-
sini diliyorum. Özellikle bizden desteklerini esirgemeyen Başkan Prof. Dr.
M. Orhan Dikmen'e saygılarımı sunuyorum. Hepinizi en içten, en derin say-
gılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim.

______________________
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TEBL‹⁄ OTURUMU

Başkan : Selçuk MARUFLU
T.Ü.G.İ.S. Genel Sekreteri
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Tebliğci : Prof. Dr. Nevzat ARTIK
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Koruma Kontrol 
Genel Müdür Yardımcısı

Tebliğ : Gıda Sektörü, Sorunları ve Çözümleri
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BAŞKAN: SELÇUK MARUFLU

Efendim, toplantının tebliğ oturumu bölümüne geçiyoruz. Sayın tebliğ
sahibi konuşmacıyı takdim etmeden evvel, bir iki hususa değinmek istiyo-
rum. Benim iki şapkam var. Ben hem İktisadî Araştırmalar Vakfı'nın Yöne-
tim Kurulundayım hem de, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Ge-
nel Sekreteriyim. İktisadî Araştırmalar Vakfı ile ilgili bilgileri, tanıtıcı bilgileri
Başkanımız Sayın Prof. Dr. Orhan Dikmen verdiler. Bende, kısa adı TUGİS
olan, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası'nın kısa bir takdimini yap-
mak istiyorum. Özetle bilgi vermek istiyorum. 1961 yılından beri faaliyette-
dir. Türkiye'nin güçlü kuruluşlarından biri olan TİSK yani Türkiye İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonunun üyesidir TÜGİS ve meşrutiyetini ilgili kanunlar-
dan ve TC Anayasasının 51. maddesinden almaktadır. TİSK aracılığıyla
uluslar arası platformda Avrupa işveren konfederasyonu, OİSD, UNDP,
dünya gıda programı, İngiliz f......... food federation gibi Avrupa Birliği gibi
kuruluşlarla dış temaslarını yürütmektedir. Bilindiği gibi bütün dünyada bir
kuruluşa mensup olmak, onun şemsiyesi altına girmek güç birliği demektir,
güç katmaktadır.

TÜGİS'te Türkiye'de en yaygın, en büyük, en geniş sektör olan gıda ve
içecek sektörünün üst kuruluşu olarak, bütün bu kuruluşları tek çatı altında
toplamayı amaçlamaktadır. Şu anda da Türkiye'nin gıda sektöründe hemen
hemen en büyük kuruluşları TÜGİS'in çatısı altında üye olarak faaliyetleri-
ne devam etmektedirler. Tabi TÜGİS'in iki türlü faaliyeti var. Bunlardan bir
tanesi, bir sosyal politika konusundaki faaliyetler, bu bilindiği gibi özellikle
Avrupa Birliği sürecinde, Avrupa Birliğinin sosyal politika meselelerine bakış
açısından Türkiye'ye büyük yükler getirmiştir. İşte kadın erkek eşitliği, işsiz-
lik, istihdam, iş sağlığı, iş güvenliği, sosyal diyalog gibi hususlar Türk işve-
ren konfederasyonu yani TİSK'in bünyesinde oluşturan Avrupa komisyonu
toplantılarında ele alınmakta ve Türkiye'nin bu konudaki uygulamalarıyla,
Avrupa Birliğinin standartları bir süreçten geçmektedir. Ve bu ortaya çıkan
dökümanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı
vasıtasıyla Avrupa Birliğine iletilmektedir. TÜGİS'in bu sosyal politikaya iliş-
kin çalışmalarının yanı sıra, asıl gıda teknolojisi gıda denetimi gıda üretimi-
ne dönük ve Türk gıdalarının dünya pazarlarında istenebilir, aranabilir, talep
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edilebilir materyaller haline dönmesine ilişkin çalışmaları vardır. Bu fevkala-
de önemli bir husustur. Zannediyorum ki, benden sonraki konuşmacılarda
bunu ifade edecektir.

Türkiye'yle Avrupa Birliği arasında 3 Ekim 2005 tarihide başlayan müza-
kere sürecinde bizi en fazla zorlayacak ve zaman zaman ümitlerimizin de
kaybolmasına neden olacak iki tane ana sektör var. Bunlardan başta gele-
ni tarım, gıda ve gıda denetimi sektörüdür. Bu konuda Avrupa standartları-
na uymamız biraz zaman alacaktır diye düşünüyorum. İkincisi de çevredir.
Aslında çevreninde gıdayla çok yakından ilgisi var. Atık su arıtma tesisleri,
çevre koşullarının düzeltilmesi vs. işyerlerindeki çalışma şartlarının düzen-
lenmesi bu iki konuda da biz TÜGİS olarak çalışmalarımızı hükümetimize
Avrupa Komisyonu baş müzakere heyetine yardımcı olmak şeklinde yürü-
tüyoruz. Ve son olarak da, gıda sektörünün bazı sorunları var, bunlar ola-
caktır, olması da lazımdır. Biz Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası
olarak bu sorunları ilgisi dolayısıyla Tarım ve Köy İşleri Bakanlığıyla, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Çevre Bakanlığına, Milli Eğitim Bakan-
lığına zaman zaman T.B.M.M. Tarım komisyonu, sosyal işler komisyonu,
plan bütçe komisyonu gibi kuruluşlara ve hükümete taşıyoruz. Bunlara çö-
züm yolları arıyoruz. Ve gıda sektörünün bu makro düzeydeki genel sorun-
larına çözümler bulmaya çalışıyoruz.

Ben TÜGİS'i bu toplantının çok faydalı olacağı düşüncesiyle size tanıt-
maya çalıştım. Şimdi bu tebliğ oturumunda sizlere tebliğ sunacak olan Sa-
yın Prof. Dr. Nevzat Artık. Nevzat Artık Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Gıda
Kontrolü Genel Müdür Muavini. Sayın Artık, 1955 yılında Ankara'da doğdu.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Gıda Mühendisliği bölümünü 1977
yılında bitirdi. 1983 yılında doktorasını tamamladıktan sonra, 85-87 yılları
arasında Japonya'da iki yıl gıda konusunda doktora üstü çalışmalarda ve
araştırmalarda bulundu. Prof. Artık 1988 yılında doçent, 1994 yılında Profe-
sör oldu. Ve 96-97 yıllarında Japonya'da bir yıl süreyle misafir profesör ola-
rak üniversitelerde ders verdi. 2004 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Koruma Kontrol Genel Müdür Yardımcısı oldu. KOSGEB İnceleme Kurulu
ve Reklam Kurulu üyesidir. Ben şimdi müsaadenizle Sayın Prof. Dr. Nevzat
Artık'ı davet ediyorum. Buyurun hocam.
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GIDA SEKTÖRÜ
SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ

Prof. Dr. Nevzat ARTIK
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Teşekkür ederim sayın başkan.
Öncelikle tüm katılımcılara, düzenlemeyi yapan kuruluşları saygıyla se-

lamlıyorum.
Gıda sektörü sorunları dendiği zaman okyanus gibi bir konu. Bunu, sü-

rem içinde özetlemeye çalışacağım. Ancak çözümleriyle ilgili çok daha ça-
lışma yapmamız gerekiyor. Avrupa Birliğinin tarama toplantısında, Mart
ayında yabancı komisyonu dinlemiştik. Geçen haftada bizim sunumlarımız
gerçekleşti. Sayın başkanın belirttiği gibi, sorunlu ancak çözülemeyecek so-
runlar olmayan bir sektör, tarım ve gıda en önemli konulardan birisi, sade-
ce bizim ülkemize özgü değil, diğer ülkelerin de tarama toplantılarında çok
tartışmalı geçmiş. Ancak 1.5 milyonluk, 3 milyonluk ülkelerin bir senede iş-
leri bitmiş, biz 73 milyonuz. İstanbul'a geldiğimiz zaman, ben her İstanbul'a
geldiğimde, çok seviyorum İstanbul'u ama Ankaralı olarak İstanbul'a geldi-
ğim zaman çok zorlanıyorum birkaç kaç gün, onu söylemeden geçemeye-
ceğim. Yabancılarda buraya geldiğinde apayrı bir dünya, her türlü gıda var,
değişik bir ortam, o nedenle bu zorluğu biliyorlar, avantajlarımızı ve deza-
vantajlarımızı da çok iyi etüt ediyorlar. Burada sayın Taylan Kıymaz arkada-
şımız var oda o toplantıdaydı. O toplantıyla ilgilide sayın başkanım birkaç
cümle sonunda tekrar söylemek istiyorum. Klasik lafları hızlı geçeceğim sa-
yın başkanım ve süreye uymaya çalışacağım.

Türkiye'miz doğal kaynakları ve ekolojik durumu nedeniyle, tarım için
çok uygun bir ülke. 27 milyon hektarlık sürülebilir alanımız, yaklaşık 21 mil-
yon hektar ormanımız ve 12 milyon hektar meramız mevcut. Tarımsal alan-
da bir çok üründe net bir ihracatçı gıdada, klasik bir laf ama bazen yeterli-
de olmadığımız durum var ama kendi kendimize yetebilmek için her türlü
şeyimiz var. Bazen ufak tefek sorunlar yaşamamıza rağmen. Tarımsal ürün-
lerdeki arz ve talep dinamikleri, tarım gıda sektörünün önümüzdeki yıllarda
daha büyük öneme sahip olacağını göstermektedir. Gıda sanayiinde, bu
sektörde çok önemli bir koldur. Gıda sanayiin, imalat sanayi içindeki payı %
20, istihdam yaklaşık çalışan olarak 105.000 kişi, gayri safi milli hasılada %
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5 pay almakta. Biraz evvel Necdet Beyin söylediği gibi, yaklaşık 28.000 ci-
varında kayıt altındaki gıda üretim tesisimiz var. Maalesef kayıt altında ol-
mayan değişik nedenlerle tesislerimiz var. Avrupa Birliğinde bize en çok so-
rulan soru bu. Kayıt altında bu kadar tesisiniz var, kayıt altında olmayan ne
kadar var. Toplam 500.000 civarında satış yerleri ve toplu tüketim yerleri gi-
bi bir rakamımız söz konusu. Bu bilinen ara sıra kapanan, açılan firmalarda
olduğu için 600 ile 700.000 civarında kurumun denetlenmesi gerekiyor. Av-
rupa'da birçok ülkede işte 100 tane firma var, denetlenmesi çok kolay, der-
hal 100 tane fabrikaya ulaşabilirsiniz. Bizim büyük Avrupa'yla yarışan ve gu-
rur duyduğumuz 2000 adet Avrupa'daki ölçekte gıda tesisimiz var. Bazıları
Avrupa'dan gelip öğrenilmesi gereken tesislerdir. Bunu yabancılara da söy-
lüyoruz.

Gıda sektörünün sekiz alt sektörü bulunmaktadır. Bunları uzun uzun
saymıyorum. Biraz tüketim değerlerinden bahsetmek istiyorum. Tüketim
oranlarını şöyle söyleyebilirim. Hepsini ayrı ayrı söylemeyeceğim. Et ürün-
leri yaklaşık % 17, süt ürünleri yaklaşık % 15, tahıl ve nişasta ürünleri yak-
laşık % 40 civarında. Yani hepimiz ortalama 460 ile 560 gr ekmek tüketmek-
teyiz veya benzeri ürünler. Meyve sebze % 3.5 tüketim, bitkisel yağlar %
7,3, şekerlemeler yaklaşık % 12, böyle bir tüketim desenimiz var. gıda sa-
nayiin yaklaşık % 12'si hayvansal ürünleri, % 88'i ise bitkisel ürünleri kapsı-
yor. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu tam tersi bir durum gösteriyor. Biz bitki-
sel ürünleri fazla olan bir ülkeyiz. Gıda sanayi çok geniş bir üretim ve ürün
yelpazesinden oluşmakta. Burada unlu mamuller % 65, yağ ve margarin sa-
nayi % 3, şekerli ürünler % 3, süt endüstri % 11, meyve sebze işleme tesis-
leri % 12 ve su ürünleri % 0,2 pay almaktadır. Toplam 28.000 işletme var-
dır. Bu kayıt altındadır. Kayıt altında olmayan, dediğim gibi bir çok işletme
vardır. Bizi Avrupalıların en çok tenkit ettiği bu konudur. Neden kayıt altında
değildir, vergiden kaçırmak içindir, haksız rekabet yapabilmek içindir. Bunu
önlemek için devlet ne yapmaktadır, devlet bazen olayları düzeltmek için
yapılan kanunlar birbiriyle ilişkilendirilmediği zaman, işi daha güç hale geti-
rilmektedir. Ben affınıza sığınıyorum, akademisyenim onun için rahatlıkla
söyleyebiliyorum. Bazen devlet, sanayicinin önüne engebe olarak çıkabil-
mektedir. Bunu söylemek biraz yürek ister, ben bunu söylediğim zaman çok
kızıyorlar bana ama ben bunu söylüyorum. Kolaylaştırmak için bir arkada-
şın geldiğinde, efendim bu olmaz, bu nasıl olur diye düşünüp gelmesi için
bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Çok farklı bir düzen olmaya başladı, sular
kanallara hızlı girmeye başlamak zorunda, buna zorunluluğumuz var. Bu ra-
kamlarla sizi çok zorlamak istemiyorum.

Gıda sanayiinde üretim değerleri % 3.2 bir artış sağlıyor. Burada genel-
likle sorunlarımızdan bir tanesi, kapasite düşüklüğüdür. En büyük üretim ar-
tışı nişasta tabanlı şekerlerde gözlenmiştir. Et ürünleri sanayiinde, üretim
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nüfus artışının gerisinde kalmaktadır. Kayıt dışı üretimin arttığı söz konusu-
dur. Avrupalı bize 1/98 sayılı bir şeyle et satmak istemektedirler. Biz BSE
hastalığı nedeniyle buna karşı çıktığımız zaman, bize karşı tez olarak şunu
söylemektedirler, siz insanlara BSE'li et yedirmem diyorsunuz ama, kanat-
lılara BSE riski olabilecek kemik unu, tavuk unu yemini karıştırıp veriyorsu-
nuz, bunu kaldırın gibi bir tezle yaklaşım var. Bu yaklaşımda bizim kanatlı
sektörümüzü ki, bizim kanatlı sektörümüz okullarda ders olarak okutulacak,
Avrupa Birliği uzmanlarının gelip ders alacağı kadar Avrupa'dan üstün nite-
liktedir. Bunu burada gururla söylüyorum, bir Türk insanı olarak, tüketici ola-
rak. Ben bürokrat lafını çok sevmiyorum, saygıdeğer büyüklerim, ben bir
akademisyenim ama tüketici Nevzat Artık olarak konuşuyorum, lütfen öyle
algılansın. Şöyle söylüyorum, gıda sanayiinde genel olarak bir kapasite dü-
şüklüğü söz konusu. % 50 ile % 60 arasında kapasite kullanımı söz konu-
su. Bu önemli bir sorun olarak, sayın başkanım, gündemde Türkiye'miz do-
ğal kaynakları açısından çok avantajlı, ancak tarımsal ürünlerin yapısında-
ki bozukluk, teknolojik kullanımındaki yetersizlik, düşük verimlilik gibi sorun-
lar nedeniyle rekabet gücümüzü karşı ülkelere karşı kaybetmiş durumdayız.
Bu durum gıda sanayiine de yansımakta. Ben şöyle söyleyeyim. Ben yirmi
yıldır gıda sanayiin içindeyim. O zamandan bu zamana gelişimi bizzat izle-
yen birisiyim. Gerçekten çok hızlı gelişen ve gurur duyulacak bir gelişim
göstermektedir. Talep düşüklüğü de, gıda sanayiimizin önemli problemlerin-
den bir tanesidir. Küçük orta işletmeler, zayıf finansal yapı nedeniyle düşük
kapasitede çalışmaktadır. Ve yanlış yatırımlar yapılmaktadır. İşte bir devlet
büyüğümüz geliyor, bunu anlatmak istiyorum, ismini vermek istemiyorum,
bir yerde havuç suyu içiyor bir büyüğümüz havuç suyu fabrikası kurulması
isteniyor, ben o zaman yeni asistandım, havuç suyu fabrikasının kurulma-
ması için dört yıl mücadele ettim. Tezim şuydu, yirmibeş tane meyve suyu
tesisi var. Bunlar neden havuç suyu üretmiyorlar, beni cahillikle suçladılar.
Hocam biz Avrupa'ya gidiyoruz görüyoruz, siz buna karşı çıkıyorsunuz. Av-
rupa'da gördüğü % 20 havuç suyu olan bir ürün, eğer havuç suyunu sıkıp
bir ısıtın, kaynatın veya bir tencerede ısıtın, onun tadına bakın hiçbir kimse-
ye içiremezsiniz. Onu içiren, içine katılan portakal suyudur. Burada konuyu
çok iyi bilen hocalarım var. Onların yanında konuşmak ayıp olur. Mehmet
hocam bu konuyu daha iyi anlatacaktır. Hızlı geçiyorum.

En önemli sorunlarımızdan bir tanesi, başkanlarım da söyledi. Ham
madde ve pazarlama, bu sorunlar çözülürse gıda sanayiinde daha hızlı yol
alabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi birazda gıda sanayiin bu sorunlarından
sonra, gıda güvenliği ile ilgili neler yapılıyor, biliyorsunuz, gıda güvenliği tüm
dünyada çok önemli. Tüketiciler çok önemli, ancak tüketicilerin bilinçlenme-
si de çok önemli. Bizim ülkemizde maalesef burada da eksiğimiz var. Bazen
televizyonlarda konuşmalar oluyor. Birisi çıkıyor, hiç gıdayla ilgili iki kredilik
bile ders almamış, sokak sütünün çok iyi olduğunu söylüyor, herkes ona
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inanıyor. Ben otuz yıldır bu mesleğe emek veriyorum. Ben desem ki, işte
sanayi sütü daha mikrobiyolojik açıdan sizin için emniyetli desem, hoca fir-
maların adına konuşuyor gibi bir yaklaşım var. Bizde medya kültürü çok
yaygın. Olanları değil, olmayanları genelde söylemeyi esas alınıyor. Ben
basın mensuplarına hiç söz söylemiyorum, çok saygı duyuyorum. Ancak
bazen götürülen haber, sansasyonel olmadığı zaman üst tarafta değiştirile-
rek, muhabir arkadaşlarımızın haberlerini değiştirdiği konusunda duyumla-
rımız söz konusu.

Bildiğiniz gibi 5179 sayılı kanun, Avrupa Birliğinin 178/2002 sayılı genel
gıda kanununun Türkiye'ye uyumlanmasıyla yapılmıştır. Ve bu yabancı uz-
manlar tarafından beğenilmiştir. Daha sonra bazı eksiklikler söz konusudur.
Bu konuda en önemli şey, tüketici haklarının korunmasına ilişkin yeni hü-
kümler vardır. En önemlisi izlenebilirliktir. İzlenebilirlikten kastımız herhangi
bir ürün sizin masanıza geldiği anda, hangi yollardan geçmiş, o masadan
çıkıp geriye doğru döndüğümüzde, nasıl o ürünün kaynağına ulaşabiliriz
şeklinde tanımlayabiliriz. Tüketicinin bilgilendirilmesi esastır. Burada bildirim
sistemi, risk analizi değerlendirmesi gerekmektedir. Birçok konuda bilimsel
komiteler çalıştırıyoruz. Yani herhangi bir konuda, bir yönetmelik hazırlar-
ken bir masanın etrafına toplayıp, konuyu çok iyi bilmeyenler yerine, bilen-
ler bilmeyenler, sanayiciyi, tüketiciyi birlikte harmanize ederek bir çalışma
yapmaya çalışıyoruz. Temel sorumluluğu burada gıda kanununda gıda iş-
letmecisinin de sorumluluğu söz konusu. Sadece gıda işletmecisi değil, gı-
dayı satanda aynı şekilde sorumludur. Gıda üreticisi bir gıdayı üretiyor, am-
balajlı veriyor. Örneğin bir tavuk eti düşününüz, onu satan kişi ambalajı bo-
zuyor, ambalajı bozduğunda mikrobiyel bulaşma meydana geliyor. Diyor ki,
ben falanca firmadan aldım, o sorumludur. Halbuki kanunda, alıcıda satıcı-
da çok sorumluluk altına girmekte. Ancak biz her şeyi zor yapıyoruz, çok ko-
lay bozuyoruz. Bir kanun çıkarken öbür kanunu burada daha evvel parla-
menter olan büyüklerimiz var, affınıza sığınıyorum. Bir kanun çıkarılırken,
öbür kanunlarla ilgili koşullar tam incelenmediği zaman problemler yaşıyo-
ruz. Bir belediye kanunu çıktı, Avrupa Birliğine bunun ters olduğunu ben
günlerce meclise gittim anlattım, bazı milletvekili arkadaşlarımıza da söyle-
dim ama siz bilmezsiniz hoca, biz bunu biliriz yaklaşımıyla çıkardılar.

Biraz Türk gıda kodeksinden, güvenli gıdadan bahsedelim. Güvenli gıda
için iyi üretim uygulamaları, iyi hijyen uygulamaları ve HACCP çok önemli.
Bizim ülkemizde HACCPle ilgili epey çalışma var. Ama ancak, bazen
HACCPle ilgili uygun olmayan firmalarında, söz konusu en son bizim çıkar-
mış olduğumuz piyasa gözetimi denetimi yönetmeliği Avrupa Birliğinin 852-
853-854 sayılı direktiflerinin bire bir uyumudur. Ve bu direktiflerde HACCP-
te, 30 Mart 2005 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır ve üç yıl için-
de zorunlu hale gelecektir. Gıdanın kalite ve güvenliğini sağlamaya yönelik
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tüketiciyi korumak, endüstriyi geliştirmek ve dış ticarete yönelik hususlarda
5179'da vardır. 5179'la ilgili, gerekli yönetmelikler çıkartılmıştır. Çıkmayan
çok az yönetmelik kalmıştır ama onlar olayı çok direk etkileyen yönetmelik-
ler değildir. Bir ulusal gıda kodeks komisyonumuz vardır. Kanundan yasal
dayanağını almaktadır. Burada herhangi ürünün tebliğ çıkarıldığı zaman,
eskiden biz üniversiteden de çağrılırdık. Tarım Bakanlığı ve diğer bakanlık-
lardan elemanlar gelirdi ve bunlar hazırlar idi. 5179 sayılı gıda kanunu ile il-
gili olarak, bir ulusal gıda kodeks komisyonu kuruldu. Bu kodeks komisyo-
nunda üç üyeTarım Bakanlığından ki, bir tanesi akademisyendir. İki üye
Sağlık Bakanlığından, onunda bir tanesi akademisyen. Bir üye, TSE'den ve
Necdet Beyin bildiği gibi, gıda ile iştigal eden, en fazla üyesi olan sivil top-
lum örgütü de MC olarak oraya girdi ve biz bunu İç İşleri Bakanlığından so-
rarak resmi devlet kayıtlarına göre bunun gıda dernekleri federasyonu oldu-
ğunu belirledik. Ve yedi kişilik bir komite yirmi yedi tane alt komitemiz söz
konusu. Örneğin ekmek ile ilgili bir tebliğ hazırlanacak ise, bu alt komiteyi
oluşturan uzmanlar, bakanlık temsilcileri, özel sektör temsilcileri toplantı
yapmaktadırlar. DRAFT taslağı hazırladıktan sonra üst kurula bu bahsetti-
ğim ulusal gıda komisyonuna sevk etmektedirler. Komisyon hızla inceleyip,
bunu tebliğ haline getirip, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının imzasına ve Baş-
bakanlığa göndererek resmi gazetede yayınlanarak tebliğ çıkıyor.

Bugüne kadar 81 tane tebliğ çıktı. Gerçekten çok zordur bir tebliğ çıkart-
mak eski sisteme göre. Ancak bununda zorlukları var. Tebliğ çıkartmaya
başladığınızda, biz takım oyununun çok iyi oynayamıyoruz. Sivil toplum ör-
gütlerini özellikle tüketici derneklerini çağırdığınız zaman bazen görüşme-
lerde kulak dolgunluğu olarak elde edilen bilgilerin olayı tıkadığına rastlaya-
bilirsiniz. Hep şu deyim söyleniyor işte bazı kuruluşlarda, şöyle gıda, fran-
keştayn gıda, ben otuz yıldır gıda okuyorum, halada okuyorum, Frankeş-
tayn gıda tanımını hiç duymadım. Bunu tüketici dernekleri kullanıyor.
GMO'yla ilgili kullanılıyor. Yani bu tip zorlukları da var komisyonda çalışma-
nın.

En iyi komisyon, tek kişilik komisyon ama olamıyor. Avrupa Birliği komis-
yonunda biz bunu en az yirmi kişiden oluşan komisyonla çalışmak zorunda-
yız. Aynı zamanda diğer kuruluşlara da görüşe gönderiyoruz. Burada itha-
lat yapmamız gerektiğinde kontrol belgesi uyguluyoruz. Kontrol belgesi uy-
gulaması gerçekte tüketici, tarımda üretici olan çiftçilerimizi korumak anla-
mında yapılan bir uygulama ama Dünya Ticaret Örgütü nedeniyle belli bir
süre sonrada bunu yapamayacağız. Sadece gıda güvenliği açısından ana-
liz yaparak engelleme yapabiliriz. Bu nedenle biz şu anda, Avrupa'da ülke
olarak mahkemeye gitmiş durumdayız. Şunu demek istiyorum, bize et alın
deniyor, almıyoruz, pirinç ithal edilmesi isteniyor, belli bir zorluğu var. bakan-
lar kurulu kararıyla belli dönemlerde izin veriliyor, belli dönemlerde ithalat
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yasaklanıyor.
Önemli şeylerden bir tanesi izlenebilirlik, normal denetimler dışında Ta-

rım ve Köy İşleri Bakanlığının izleme yapması gerekiyor. İncir, fındık, antep
fıstığı, yer fıstığı ve kırmızı biber gibi ürünlerde izleme yapılıyor. Taze mey-
ve ve sebzelerde çok büyük problemler yaşıyoruz. Problem alıcı, satıcı, it-
halatçı değil, yetiştiricilerimiz, maalesef bilinçsiz ilaç kullanımı yapmaktadır-
lar. Eğitimlerine çok önem verilmektedir, çalışılmaktadır. Ancak henüz belli
bir seviyeye ulaşmış değiliz. En son geçen hafta Rusya'yla ilgili tekrar bir
problem yaşadık. Sabahlara kadar toplantı yapıyoruz. Çitçiye anlatmamız
gereken çok şey var. çok çalışmamız gerekiyor bu konuda.

Çiğ süt çok önemli bir hammaddemiz ve sorunlu bir hammaddemiz. So-
matik hücre sayısı çok fazla. Bununda nedeni elde sağım yapılması, hijye-
nik koşullara dikkat edilmemesi. Makineyle sağımda bu somatik hücre dü-
şük çıkar, bizim süt endüstrimizin en önemli problemlerinden birisi. Bizim 11
milyon ton sütümüz var. Bu sütün yaklaşık % 20-25'i sanayide işlenmekte-
dir. % 40 mandıralarda Avrupa'ya gittiğimizde % 20 diyoruz ama burada %
40 diyebilirim. % 40'ı da sokak sütü olarak tüketilmektedir. Hala çoğu eği-
timli olmasına rağmen, sokaktan aldığı sütün çok iyi olduğunu savunan in-
sanlarımız çoğunluktadır. Maalesef buda bir gerçektir.

Balda 11.500 civarında bir denetim yaptık geçen sene. Biliyorsunuz frik-
toz ve glikozdan oluşur bal. Canlı kendisi için üretir ancak biz onu kandıra-
rak ürününü elinden alarak tüketmekteyiz. Ancak arı balı üretir. Balı artık la-
boratuarda da çok iyi üretiyorlar. Her türlü komponeti dışarıdan ilave edebi-
liyorlar. Bunu önlemek için C13 analizi dediğimiz bir analiz ve tebliğde deği-
şiklikle bunun önüne geçmeye çalıştık. Ancak % 80 civarında bir başarı
sağladık. % 10 civarında hala bal olmayan ürünlerle uğraşmak durumunda-
yız. Bakın ne kadar çok konudan bahsediyorum. Bunların, 11.000 denetim
demek, 11.000'i 60 km ile çarpın, o kadar denetimdir. Aynı tesise dört defa
gittik bir günde, üç denetimde uygun bulduk, dördüncü denetime gidemeye-
ceğimizi düşündükleri için akşam üretime başladılar, o anda yakalandı. Ya-
ni böyle bir durum söz konusu.

Başka bir şey, kırmızı biberde sudan boyası, ben dürüst sanayicileri bu-
radan ayırmak isterim ancak, bazı küçük sanayiciler domates salçası atık-
larıyla, çekirdekleri öğüterek, kabuklarla çekirdekleri az bir biberle karıştıra-
rak sudan boyası, kırmızı bir boya ilave ederek yapmaktadırlar. Çok basit
olarak .................. bir suyla hazırladıktan sonra eksilaksiyonla analizle bu-
lunabilmektedir. Buralarda benzer hiperoksitle ilgili bir sorunumuz var. An-
cak geçen sene tek bir tane olumsuz vakaya rastladık. Artık uncular bundan
vazgeçtiler. Peynirlerde baharat, en önemlisi tuzda iyot izleme, ülkemizde
Avrupalıların en çok eleştirdiği iyotsuz tuz kullanımı idi. Unisefin katkısıyla
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ülkemizde şu anda bir proje yürütülmekte. Sağlık bakanlığı yürütüyor idi %
60 civarında biz teslim aldık. Şu anda amacımız % 90'lık seviyelere ulaş-
mak, % 75'e ulaşmış durumdayız. Her tuz üreten firmaya bedava iyot vere-
bilmek için iyodür ve iyodat dağıtıyoruz. Analiz kitleri dağıtıyoruz. Uzmanı-
mızı, hocalarımızı yollayıp, eğitim veriyoruz. Uzmanlarımız gidip onlarla uğ-
raşıyor. Bakın ne kadar çok iş var, bunu tanımlamak için anlatıyorum.

Türkiye'de gıda güvenliği ve kontrol sisteminin yeniden yapılandırılma-
sıyla ilgili Avrupa Birliğinde bir proje vardı. Bakın bunu bugün ilave ettim,
04.05.2006 dün o toplantının bitiminde, ben evime gidebildim saat dokuz gi-
bi. Dün o toplantının başlangıcı yapıldı. Bununda ülkemiz gıda sanayiine ve
güvenli gıda üretimine katkısı olacağını tüm konuşmacılar dile getirdi. Ben-
de sizinle paylaşmak istedim.

Saygıdeğer katılımcılar, bir çok projelerimiz var. Bakın Avrupa Birliğinin
desteklediği projelerin şöyle bir yararı var. Hem, proje yapılması gerekenle-
rin katkısını onlar yapıyor, elemanlarımız eğitiliyor, hem de onlar gelip de-
netliyorlar. Yapılan bir işi, karşı tarafın denetlemesi iyi oluyor. Hem hakim,
hem savcı olamadığınız için aksaklıkları görüyorlar ve düzeltiyorlar. Ben
şöyle söyleyeyim, iki senedir aflatoksin çalışıyoruz. Aflatoksinin azaltılması
konusunda yapılan çalışmaları denetlemek için bir FDO misyonu dediğimiz
gıda veterinerlik ofisinden Avrupa'dan bir ekip geldi ve çok beğendiler. Tek
buldukları hata, yapılan analizde öğütülen antep fıstıklarının içine kabuk ka-
rıştığı gibi bir eleştirileri var. Gayet olumlu buldular ve % 10'luk analiz bara-
jı vardı. Onu % 5'e indirdiler ve bunu Avrupa Birliği toplantısında da bizzat
kendilerine söylediler. Hızlı alarm sistemi var. herhangi bir ihraç edilen ürün-
de problem olursa, rapid alarm sistemi şeklinde tekrar bize dönümü yapılı-
yor. Dönüşü yapılan bu ürünün ülkemize girmesi söz konusu değil. Basın-
da hep böyle haberler duyuyorsunuz, hiçbir şekilde ülkemize gelemez. Ne-
reye gidiyor derseniz, üçüncü dünya ülkelerine gönderilmesine Avrupa Bir-
liği onay vermiş durumda, bizim firmalarımızda oraya göndermek durumun-
da.

5.500 gıda denetçimiz var, 198 HACCP eğitimi görmüş ve risk analizi ko-
nusunda çalışan 35 personelimiz var. Ben bu arada 2005 yılında gıda üre-
timlerini, denetimlerini size anlatmak istiyorum. Çok denetim yapmamız la-
zım. Ancak bizdeki gibi denetim dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Tüketici bi-
linçli olursa, zaten başlangıçtan denetlenmiş oluyor. Tarım Bakanlığının üre-
tim izni bir denetim, her ürünün piyasaya çıkmadan önceki denetimi. Biz üç
ayrı yeri denetliyoruz. Gıda üretim yerleri, gıda satış yerleri ve gıda toplu tü-
ketim yerleri. Burada bakın, gıda denetim sayısı, gıda üretim yerlerinde 70
bin gıda satış yerleri, 167.000 küsur ve toplam 320 bin denetim yaptık. 400
bini amaçlamıştık ama yapamadık. Bir denetim 60 km masraf gerekmekte-
dir. Ne kadara mal olduğunu sizler takdir edersiniz. Ancak tüketici bilinçle-
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nir ise, kötü ürünü almaz ise, bu olay çözülebilir. İsterseniz 100 bin denetim
yapınız günde, yine sorun yaşanabilecektir tüketici talep ettiği müddetçe. O
nedenle bunun birde ekonomik yönü vardır, fakir bir insan mutlaka daha dü-
şük bir gıdaya talepte bulunacaktır. Buda bizim ülkemizin, sevgili ülkemizin
gerçeğidir. Her türlü sanayideki yapılan denetimleri söylüyorum. Özellikle
şunu söylemem lazım, biz onu yaptık, şunu yaptık gibi bir şey değil. Gıda-
nın partisi, politikası olmaz. Ben o nedenle bu görevi kabul ettim. Hiçbir po-
litik şeyi yoktur. Bakın denetlemeler arttıkça, sorunlu firma sayısı azalmak-
tadır. Denetime gittiğimizde her firmaya biz gıda denetim defteri vermekte-
yiz. Sorunlu kısımları, hususları oraya yazmaktayız. Bundan sonra gittiğin-
de gelen denetçi, o defteri sorduğunda aradaki farkı görebilmektedir. Bura-
da il müdürlüklerimizin çok büyük desteği vardır. Bakın şöyle söyleyeyim,
Avrupa'da 9 milyonluk, 3 milyonluk ülkeler var. Ahmet Kavak bey, yani Av-
rupa'daki bir çok ülkenin 4-5 tanesinden fazla denetimden sorumlu bir bü-
rokrat, Allah kolaylık versin diyorum kendisine. Bakın şöyle söyleyeyim, bir
karşılaştırma için 2004-2005 yılı, denetim yaptıkça sorunlu ve mahkemeye
giden idari para cezası verilen hususlarda azalmalar oluşmaktadır.

Sayın başkanım söylediğim aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum, çün-
kü zamanı aştığımı biliyorum, gözümün içine bakıyorsunuz. Birkaç cümle-
de izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Bunlar söylediğim şeyler. Av-
rupa Birliğinin toplantılarında bizi en çok zorlayan kısım, tarım ve gıda de-
dik. Özellikle hayvansal ürünler konusunda süt, et ve hayvan hastalıkları,
hayvan refahı konusunda çok çalışmamız var ve uğraşmamız gerekiyor. Ta-
bii ki gıda sanayiinde de oradan hammadde sağladığı için problemlerimiz
söz konusu. Benim söyleyeceğim başka problemlerde var, onları burada
söylemiyorum. Süreyi aştığım için affınıza sığınıyor, hepinize saygılar sunu-
yorum.
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GIDA SANAYİ

Türkiye;
• Tarımsal alanda birçok üründe net bir ihracatçı 
• Gıdada kendi kendine yeterli bir ülkedir.

• Tarımsal ürünlerdeki arz ve talep dinamikleri, tarım-gıda
sektörünün önümüzdeki yıllarda daha büyük öneme sa-
hip olacağını işaret etmektedir.

GIDA SANAYİ
Gıda sanayi tarıma dayalı bir sanayi dalıdır. 

Türkiye;
• Doğal kaynakları ve 
• Ekolojik durumu 
açısından tarım için çok uygun bir ülkedir, 
Ülkemiz önemli bir tarımsal üreticidir;
• 27 milyon hektarlık sürülebilir alan, 
• 20,7 hektarlık ormanlar
• 12 milyon hektarlık mera
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GIDA SANAYİ

Uluslararası Standart Sanayii Sınıflaması-3 (ISIC-3) sis-
temine göre, gıda sanayii tarımsal hammaddelerin bir ya
da birden fazla işleme tabi tutulması ile elde edilen ürün-
leri kapsamaktadır.
Gıda sanayii sektörü başlıca 8 alt sektörden oluşmakta-
dır;
Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ürünleri, tahıl ve
nişasta mamülleri, meyve ve sebze işleme, bitkisel yağlar
ve yağ mamülleri, şeker ve şekerli mamüller ile diğer
mamüller ve yem sanayileridir.

GIDA SANAYİ

• İmalat sanayi üretimi içindeki payı : ortalama % 20
• İstihdam : ortalama 105 bin kişi 
• Gıda sanayinin Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı : %5
• Gıda işletme sayısı : Ortalama 28.000 adet
• Kapasite kullanımı : % 70 
• Gıda satış ve toplu tüketim yeri sayısı : 400.000 adet

• Gıda işletmelerinde modern teknoloji uygulayan büyük
kapasiteli işletme sayısı ise 2000 adet

32



r
nl
er
in

sm
i

T
ke
ti
m

re
ti
m

hr
ac
at

th
al
at

Y
ak
la

k
re
ti
m

(%
)

(t
on
)

(%
)

(%
)

Ka
pa
si
te
si

(t
on
/y
l)

Et
ve

Et
r
nl
er
i

16
,9

5,
8

38
,7

K
rm

z
Et

6,
5

62
0.
73
1

0
0

50
3.
68
4

Ka
na
tl

Et
i

5,
5

42
4.
82
8

0,
4

0
69
3.
58
7

Di
er
le
ri

4,
9

15
6.
30
4

5,
4

38
,7

34
1.
70
0

S
t
ve

S
t

r
nl
er
i

14
,6

2,
1

2,
7

Y
o
ur
t

4,
4

61
3.
94
7

0
0

1.
08
3.
28
5

Be
ya
z
Pe
yn
ir

2,
7

21
8.
26
0

0,
2

0
1.
13
8.
53
7

Di
er
le
ri

7,
6

1.
48
8.
22
2

2
2,
7

23
3.
38
8

Su
r
nl
er
i

1,
6

67
4.
29
3

0,
4

0,
2

54
.8
82

Ta
h
l
ve

Ni
as
ta

r
nl
er
i

40
,4

15
,2

12
,8

Bu
da
y
Un
u
ve

rm
ik

14
,2

7.
13
2.
21
7

3,
6

0
23
.8
50
.2
72

Pa
st
ac

l
k

r
nl
er
i

0,
9

86
0.
75
7

1,
4

0
2.
73
7.
93
3

E
k
m
e
k

16
12
5.
02
2.
44
5

0,
1

0
16
6.
88
2.
49
9

Bi
sk

vi
2,
3

26
6.
43
4

6,
9

0,
2

93
5.
24
9

Ni
as
ta

7
25
.8
75

3,
1

12
,6

43
.0
78

Di
er
le
ri

2.
25
8.
23
1

38
,7

5.
89
7.
71
0

G
I
D
A
S
A
N
AY

G
I
D
A
S
A
N
AY

G 2 2 2 2 G

33



Di
er
le
ri

2.
25
8.
23
1

38
,7

5.
89
7.
71
0

r
nl
er
in

sm
i

T
ke
ti
m

re
ti
m

hr
ac
at

th
al
at

Y
ak
la

k
re
ti
m

(%
)

(t
on
)

(%
)

(%
)

Ka
pa

si
te

si
(t

on
/y

›l)
Me
yv
e
Se
bz
e

le
me

3,
5

47
,6

1,
9

Ko
ns
er
ve

r
nl
er

0,
1

10
7.
09
6

10
,7

0,
7

40
0.
04
1

Do
nd
ur
ul
mu

r
nl
er

0,
2

50
.3
86

4,
3

0
13
4.
42
0

Do
ma
te
s
Sa
l
as

0,
6

24
0.
34
0

6
0

68
1.
90
4

Me
yv
e
Su
yu

ve
Ko
ns
an
tr
es
i

0,
7

32
4.
68
7

2,
2

0,
4

51
3.
40
7

Sa
la
mu
ra

Ze
yt
in

41
5.
55
7

58
8.
48
7

Di
er
le
ri

0,
1

1.
16
1.
84
6

17
,8

0,
8

4.
10
3.
86
0

Bi
tk
is
el

Y
a

ve
Y
a

Ma
m
ll
er
i

7,
3

10
,3

31
,2

Ze
yt
in
ya

0,
7

49
5.
13
6

2,
4

0,
2

2.
51
8.
61
8

Ra
fi
ne

Bi
tk
is
el

Y
a

2,
6

3,
4

22
,6

Ma
rg
ar
in

1,
9

26
4.
15
0

3,
3

0
45
3.
24
9

Di
er
le
ri

2
93
8.
79
7

2,
4

8,
4

37
6.
00
6

ek
er
,

ek
er
le
me

ve
Di

er
G
da
la
r

11
,6

18
,4

10
,4

ek
er

6,
4

2.
09
2.
86
3

1,
6

0
6.
11
5.
18
9

Sa
k
z

0,
3

17
.5
98

2,
7

0
41
.5
08

ek
er
le
me

1,
7

89
.8
30

2,
2

0,
4

60
1.
13
2

ik
lo
ta

ve
Ka
ka
ol
u
Ma
m
ll
er

1,
3

1.
07
1.
90
6

5,
3

1,
9

1.
71
8.
34
5

Be
nz
er
i

ek
er
li

r
nl
er

1,
9

11
,9

8,
1

Di
er
le
ri

4,
1

78
0.
95
4

0,
1

2
1.
17
4.
35
5

G
I
D
A
S
A
N
AY

G 2 2 2 2 G 2 2 2 2

34



GIDA SANAYİ

Gıda sanayi envanter verilerine göre, gıda sanayinin yak-
laşık %12'si hayvansal ürünleri üreten tesislerden ve
%88'i ise bitkisel ve diğer ürünleri üreten tesislerden oluş-
maktadır (AB ülkelerinin büyük bir kısmında bu oranlar
tam tersi durumdadır). Görüldüğü üzere, ülkemiz gıda sa-
nayi çok geniş bir ürün ve üretim yelpazesinden oluşmak-
tadır.
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GIDA SANAYİ

1995 ve 2002 dönemleri arasında daha çok su ürünlerinin
%9'luk bir payla ortaya çıkmasıyla üretim artmıştır. Ayrıca
süt ürünlerinin ve şekerleme sektörünün aynı dönemlerde
üretiminde yüksek üretim artışları olmuştur.

GIDA SANAYİ

Gıda sektörü Kasım 2000 ve Şubat 2001 ekonomik kriz-
lerinden etkilenmiştir ve bu etki 2000 ve 2002 yıllarında
üretim değerlerinde %1,2'lik bir düşüş ile sonuçlanmıştır.

Diğer taraftan, gıda sanayinin 1995-2004 döneminde sa-
bit fiyatlarla üretim değeri artış oranına bakıldığında, eko-
nominin genelinde üretim artış oranı %2,8 civarındayken,
gıda sanayinde bu oranın %3,2 olduğu görülmektedir.
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GIDA SANAYİ

Gıda sanayinde birçok alt sektörlerin kapasite kullanımı
%50-70 seviyesindedir.

Et ve süt işletmeleri, un, zeytinyağı ve bitkisel yağ işleme
olanakları için kapasite kullanımı %50'nin altındadır.

Düşük kapasite gıda sanayi alt sektörleri itibariyle önemli
bir sorun olarak dile getirilmektedir.

GIDA SANAYİ

Ürünler tek başlarına incelendiğinde, en büyük üretim ar-
tışı nişasta tabanlı şekerlerde gözlenmiştir. Bu miktar
2000-2002 dönemlerinde %50 gibi büyük bir yüzdeye
ulaşmıştır. Öte yandan et ürünleri ve yem sanayinde
2000 ve 2001 krizleriyle üretim daralması etkili olmuştur.
Et ürünleri sanayinde üretim nüfus artışının gerisinde kal-
mış olup, kayıt dışı üretimin arttığı tahmin edilmektedir. 
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GIDA SANAYİ
Kapasite kullanımının düşük olmasına, 
• Değişen yerel ve yabancı tüketim eğilimleri ve tüketici

tercihleri, 
• Sektördeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin zayıf finan-

sal yapısı, 
• Yanlış yatırım kararları, 
• İhraç pazarlarındaki istikrarsızlık, 
• Tarımsal üretimde mevsime bağlılık, 
• Tarım ve sanayi arasındaki entegrasyon veya koordinas-

yon yetersizliği 
sebep olmaktadır.

GIDA SANAYİ

Türkiye; doğal kaynaklar bakımından avantajlı olmasına
rağmen, tarımını tamamlayıcı nitelikte olabilecek meyve-
sebze, tütün,pamuk gibi ürünler dışında, çoğu tarımsal
üründe, özellikle hayvansal ürünlerde tarımsal işletmele-
rinin yapısındaki bozukluk, teknoloji kullanımdaki yeter-
sizlik, düşük verimlilik gibi sorunlar nedeniyle gelişmiş ül-
kelerle rekabet edecek düzeye ulaşamamıştır. Bu durum
gıda sanayine de yansımakta, üretimde maliyetleri artır-
makta diğer taraftan talep düşüklüğü ve üretimdeki istik-
rarsızlık üretici ve sanayiciyi olumsuz yönde etkilemek-
tedir.
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GIDA GÜVENLİĞİ

• Çiftlikten sofraya tamamlayıcı ve etkin bir gıda kontrolü-
nün sağlanması ile güvenli gıda üretimi Avrupa Birliğinde
olduğu kadar ülkemizin de öncelikleri arasında yer al-
maktadır.

• Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik etkin ve yeterli gıda
denetimi sağlayan kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ça-
lışmaları süreklilik halinde yürütülmekte, mevcut ulusal
gıda kontrol sistemi, daha etkin uluslararası kabul gören
yaklaşımlarla uyumlu hale getirilmektedir.

GIDA SANAYİ

Üretim kapasitelerinin, yanlış yatırımlar nedeniyle ihtiyaç
fazlası arttığı sektörde, kapasite kullanımın düşüklüğü
ileriye dönük olarak değerlendirilebilecek iyi bir potansi-
yel gibi görünse de;

• Hammadde,
• Pazarlama 

sorunları nedeniyle bunun avantaja çevrilmesi zor görül-
mektedir.
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YASAL MEVZUAT
5179 sayılı Gıda Kanunu ile; 
• Tüketici haklarının korunmasına ilişkin yeni hükümler ve

kavramsal birliktelik,
• İzlenebilirlik,
• Tüketicinin bilgilendirilmesi,
• Bildirim sistemi, risk analizi, değerlendirilmesi ve yöneti-

mi sistemi, ihtiyatî tedbirler, 
• Bilimsel komiteler,
• Erken uyarı sistemi, acil durumlar, kriz yönetimi,
• Gıdaya ilişkin gıda işletmecilerinin sorumlulukları,
• Sağlığın korunması, gıda ticareti, reklam ve tanıtım

konularında yeni sorumluluklar ve yaptırımlar 
getirilmiştir.

YASAL MEVZUAT

• Gerek yurtiçinde tüketime sunulan gerekse ithal ve ihraç
edilen gıda maddelerinde güvenliğin sağlanması
amacıyla 5179 Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 5 Haziran 2004
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

• 5179 sayılı Gıda Kanunu ile sular hariç olmak üzere gıda
kontrolünde satış ve toplu tüketim yerlerini denetimi de
dahil olmak üzere tüm yetki ve sorumluluk, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı bünyesinde toplanmış ve Avrupa
Birliği'nin Gıda Yasasını belirleyen 178/2002/EC sayılı
Konsey Tüzüğü ile uyum sağlanmıştır.
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YASAL MEVZUAT
• Tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak üzere Avru-

pa Birliği tarafından  merkezi otorite olarak Tarım  ve Kö-
y İşleri Bakanlığının işaret ediliyor olması  son gelişme-
ler ile ülkemizdeki  gıda ile ilgili hizmetlerin bir bütün ola-
rak tek elden yürütülememesi (Büyükşehir Belediye Ka-
nunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu gıda ile
ilgili hizmetlere ilişkin konularda  ilgili kurumlara yetki ve
sorumluluk vermiştir.Bu durum tekrar çok başlılığı gün-
deme getirmiştir),  AB'ye uyumun sağlanması ve hizme-
tin etkinleştirilmesi amacıyla 5179 sayılı Gıda Kanunu-
nun revize edilmesi gereğini ortaya koymuş ve bu doğ-
rultuda uyum ile birlikte gıda üreten işyerlerinin tescil ve
izin işlemlerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından
verilmesi için gerekli mevzuat değişikliği  çalışmaları baş-
latılmıştır.

YASAL MEVZUAT

• 5179 sayılı Gıda Kanunu, gıda güvenliğinin sağlanma-
sında temel sorumluluğu gıda işletmecisine vermiştir.

• Gıda işletmecisi; ithal ettiği, ürettiği, işlediği, imal ettiği
veya dağıtımını yaptığı gıdanın gıda güvenliği şartlarına
uymasından sorumlu tutulmaktadır.

• Piyasaya arz edilecek gıda maddelerinin Türk Gıda
Kodeksi, Yönetmelikler ve Tebliğler ile belirlenen şartları
taşıması gerekmektedir.
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YASAL MEVZUAT

• Güvenli gıda üretimi için İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
ve İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) ve tehlike analizi ve kri-
tik kontrol noktaları olarak tanımlanan HACCP sisteminin
gıda sanayince uygulanması yürürlükteki mevzuat ile zo-
runlu hale gelmiştir.

• 30 Mart 2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren pi-
yasa gözetimi ve denetimi ile ilgili yönetmelikle; riskli ola-
rak kabul edilen et, süt ve su ürünleri, hazır yemek fabri-
kaları, düşük asitli konserve gıdaları üreten işyerlerine
büyüklüklerine göre en geç iki yıl içerisinde, diğer işyerle-
rine ise en geç üç yıl içerisinde HACCP uygulama zo-
runluluğu getirilmiştir.

YASAL MEVZUAT

• Gıda güvenliği kontrollerinde, Türk Gıda Kodeksine uy-
gun güvenilir gıda üretiminin sağlanması yanında gıda iş-
leme tesislerinin teknik ve hijyenik normlarının geliştiril-
mesi başlıca hedefleri oluşturmaktadır.

• 5179 sayılı Gıda Kanunu ile gıda maddesi üreten, satan
ve toplu tüketim yerlerinin denetimlerinde risk analizine
dayalı kontrol sistemi uygulamasına geçilmiştir. 
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YASAL MEVZUAT

Bugüne kadar gerekli yönetmelikler ve 81 Tebliğ yayım-
lanmıştır.

• Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu (13.9.2004)
Gıda kodeksinin hazırlanması ve denetlenmesinde gö-
revlendirilmiştir.
Komisyon; gıda konusunda görevli olmak üzere Bakan-
lıktan iki, Sağlık Bakanlığından bir üye, her iki Bakanlık-
ça ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda temayüz etmiş bi-
rer bilim adamı, TSE'den bir üye ve en fazla üyeye sahip
olan gıda konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgü-
tünden seçilecek bir üyeden oluşur.

YASAL MEVZUAT

• Gıdanın kalite ve güvenliğini sağlamaya yönelik, 
• Tüketiciyi korumak,
• Gıda endüstrisini geliştirmek,
• Dış ticareti arttırmaya yönelik, etkili ve yeterli gıda

denetimi sağlayan kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, var
olanların iyileştirilmesi çalışmaları süreklilik halinde
yürütülmektedir.

• Mevcut ulusal gıda kontrol sistemi, daha etkin
uluslararası kabul gören yaklaşımlarla uyumlu hale
getirilmektedir.
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GIDA GÜVENLİĞİ VE DENETİM

• Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından kurulan Sınır Ticaret
Merkezlerinden ithal edilecek gıda ve tarım ürünlerinin
listelerinin oluşturulmasında, üreticimizi ve sürdürülebilir
üretimimizi etkilemeyecek şekilde sınır illerinin ihtiyacına
yönelik sınırlı miktarda ve hasat dönemleri dikkate
alınarak görüş verilmektedir.

GIDA GÜVENLİĞİ VE DENETİM

• DTS Tebliği Ek 6A sayılı listede yer alan ürünlerin ithala-
tında Kontrol Belgesi düzenlenmektedir. 

• EK 6B sayılı listede yer alan (gıda ile temas eden mad-
de ve malzemeler, aromalar, katkılar gibi) ürünlerin it-
halatında ise Kontrol Belgesi aranmamaktadır.
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GIDA GÜVENLİĞİ VE İZLEME

• Kuru meyvelerde (incir, fındık, antep fıstığı, yer fıstığı) ve
kırmızı biberde Aflatoksin izleme,

• Taze meyve-sebzede Pestisit Kalıntı
• Çiğ sütlerde ve balda kalıntı izleme,
• Çiğ sütlerde genel bakteri ve somatik hücre izleme,

GIDA GÜVENLİĞİ VE DENETİM

• Sınır Ticaret Merkezlerinden yapılacak gıda ve tarım
ürünleri ithalatında gıda güvenliği ve insan sağlığı açısın-
dan kontrolünün etkin bir şekilde yapılabilmesi için Sınır
Ticareti Talimatı hazırlanmaktadır.
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GIDA GÜVENLİĞİ PROJELERİ

• “Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeni-
den Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi” AB Eşleştirme
projesi (04.05.2006 Tarihinde başladı)

• “Türkiye'de Gıda Kalitesi ve Güvenliği  Sisteminin Güç-
lendirilmesi” FAO/TCP projesi (2002-2005)

• MATRA/PPA Projeleri,

GIDA GÜVENLİĞİ VE İZLEME

• Kırmızı biberde Sudan - I boyası izleme,
• Unlarda Benzoil Peroksit izleme,
• Balda C-13 izotop izleme,
• Peynirde ve baharatta toksikolojik ve mikrobiyolojik

izleme,
• Tuzda iyot izleme.
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GIDA GÜVENLİĞİ VE HIZLI ALARM SİSTEMİ
• AB SANCO tarafından RASFF kapsamında ülkemiz

menşeli ürünler ile ilgili bildirimler gönderilmekte olup il-
gili işyerleri denetlenmektedir. 

• Avrupa Komisyonuna yaş meyve ve sebzelerde pestisit
kontrolleri konusunda ülkemiz tarafından gönderilen Ey-
lem Planında, Aralık 2004 tarihinden itibaren ülkemiz-
den ihraç edilen yaş meyve sebzelerde pestisit tespit
edildiği ile ilgili olarak RASFF bildirimine konu olan firma-
lar için AB üye ülkelerine bundan sonra yapacakları yaş
meyve sebze ihracatları öncesinde “Bitki Sağlık Sertifika-
sı” düzenlenmeden önce gerekli pestisit analizi yapılarak
“Gıda Güvenliği/Sağlık Sertifikası” düzenlenmesi zorun-
luluğu getirilmiştir.

• Bu uygulamanın başlatılmasından itibaren bugüne kadar
9 adet bildirim alınmıştır.

GIDA GÜVENLİĞİ PROJELERİ

• “Bakanlığın Resmi Gıda Kontrol ve Denetim Sisteminin
Güçlendirilmesi” MATRA projesi

• “Kayıtlı Süt Üretimi ve Sütte Gıda Güvenliğinin İyileştiril-
mesi” MATRA projesi (TÜGEM)

• Pestisit kalıntıları-sera kontrolü (2005-2007), 

• Kayıtlı süt üretimi ve süt güvenliği ve kalitesinin artırıl-
ması (2005-2007) (TÜGEM)
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r nlerin Üsmi T ketim �retim Ühracat Üthalat YaklaßÝk �retim
(%) (ton) (%) (%) Kapasitesi (ton/y›l)

Meyve Sebze Üßleme 3,5 47,6 1,9
Konserve �r�nler 0,1 107.096 10,7 0,7 400.041
Dondurulmuß �r�nler 0,2 50.386 4,3 0 134.420
Domates Sal�asÝ 0,6 240.340 6 0 681.904
Meyve Suyu ve Konsantresi 0,7 324.687 2,2 0,4 513.407
Salamura Zeytin 415.557 588.487
DiÛerleri 0,1 1.161.846 17,8 0,8 4.103.860
Bitkisel YaÛ ve YaÛ Mam�lleri 7,3 10,3 31,2
ZeytinyaÛÝ 0,7 495.136 2,4 0,2 2.518.618
Rafine Bitkisel YaÛ 2,6 3,4 22,6
Margarin 1,9 264.150 3,3 0 453.249
DiÛerleri 2 938.797 2,4 8,4 3
eker, Þekerleme ve DiÛer GÝdalar 11,6 18,4 10,4
Þeker 6,4 2.092.863 1,6 0 6.115.189
SakÝz 0,3 17.598 2,7 0 41.508
Þekerleme 1,7 89.830 2,2 0,4 601.132
�iklota ve Kakaolu Mam�ller 1,3 1.071.906 5,3 1,9 1.718.345
Benzeri Þekerli �r�nler 1,9 11,9 8,1
DiÛerleri 4,1 780.954 0,1 2 1.174.355

GIDA �RETÜM YERÜ GIDA S ATI YER GIDA TOPLU 
T KETÜM YERÜ

Denetim ‹dari Sav- Denetim ‹dari Sav- Denetim ‹dari Sav-
say›s› Para c›l›k Say›s› Para c›l›k Say›s› Para c›l›k

Cezas› Cezas› Cezas›

Toplam 70095 3510 242 167451 955 61 80449 191 73

2005 �RETÜM, TOPLU T�KETÜM 
VE SATIÞ YERLERÜ DENETÜMÜ

GIDA GÜVENLİĞİ VE EĞİTİM
• Gıda Kontrolörü Kursları 

• Bakanlığımızda 1700 civarında olan Gıda Kontrolör 
sayısı  düzenlenen eğitim programları ile  5500'lere 
ulaşmıştır.

• “HACCP Temel Prensipleri, Mevzuatı ve Tetkiki 
• Bakanlığımızda görevli 198 kişi

• Risk Analizi ve Hızlı Alarm Sistemleri 
• 35 personele Gıda Kontrolünde konularında eğitim 

verilmiştir. 
• Kontrol Belgesi ve fiili ithalat eğitimleri

• Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Samsun, Trabzon, Giresun, 
Ordu, Mersin, Adana, Ankara, Edirne.
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GIDA G�VENLÜÚÜ VE DENETÜM

MEYVE B‹TK‹SEL MEfiRU- ALKOLLÜ
SEBZE YA⁄ VE BATLAR ‹ÇEÇEKLER
‹fiLEME MARGAR‹N

Den. ‹PC Sav. Den. ‹PC Sav. Den. ‹PC Sav. Den. ‹PC Sav.

2002 1348 33 5 752 12 7 264 16 3 73 9 5

2003 1215 11 13 995 22 5 303 20 3 80 6 1

2004 1096 14 2 662 8 1 269 19 2 121 14 3

2005 320 4 1 3350 33 0 78 1 0 156 3 1

GIDA G�VENLÜÚÜ VE DENETÜM

fiEKERL‹ SU AMBALAJ TASN‹F
MAMÜLLER ÜRÜNLER‹ SANAY‹ DIfiI

GIDALAR

Den. ‹PC Sav. Den. ‹PC Sav. Den. ‹PC Sav. Den. ‹PC Sav.

2002 1978 100 24 383 1 1 482 12 0 5414 196 119

2003 1864 46 15 1024 2 3 477 17 0 5933 130 97

2004 2324 77 7 1104 11 5 512 22 3 6921 118 37

2005 919 48 1 330 0 0 171 2 0 4181 91 8

GIDA G�VENLÜÚÜ VE DENETÜM

Y

GIDA G�VENLÜÚÜ VE DENETÜM

MEYVE B‹TK‹SEL MEfiRU- ALKOLLÜ
SEBZE YA⁄ VE BATLAR ‹ÇEÇEKLER
‹fiLEME MARGAR‹N

Den. ‹PC Sav. Den. ‹PC Sav. Den. ‹PC Sav. Den. ‹PC Sav.

2002 1348 33 5 752 12 7 264 16 3 73 9 5

2003 1215 11 13 995 22 5 303 20 3 80 6 1

2004 1096 14 2 662 8 1 269 19 2 121 14 3

2005 320 4 1 3350 33 0 78 1 0 156 3 1

GIDA G�VENLÜÚÜ VE DENETÜM

fiEKERL‹ SU AMBALAJ TASN‹F
MAMÜLLER ÜRÜNLER‹ SANAY‹ DIfiI

GIDALAR

Den. ‹PC Sav. Den. ‹PC Sav. Den. ‹PC Sav. Den. ‹PC Sav.

2002 1978 100 24 383 1 1 482 12 0 5414 196 119

2003 1864 46 15 1024 2 3 477 17 0 5933 130 97

2004 2324 77 7 1104 11 5 512 22 3 6921 118 37

2005 919 48 1 330 0 0 171 2 0 4181 91 8

GIDA G�VENLÜÚÜ VE DENETÜM

Y
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2004 2324 77 7 1104 11 5 512 22 3 6921 118 37

2005 919 48 1 330 0 0 171 2 0 4181 91 8

GIDA G�VENLÜÚÜ VE DENETÜM

YA MEYVE KURU TO P. TO P. TO P.
SEBZE MEYVE DEN. ÜPC S AV.

S AY S AY S AY

Den. ÜPC Sav. Den. ÜPC Sav.

2002 254 0 2 0 0 0 39646 1544 551

2003 408 3 8 630 2 6 40558 1192 503

2004 724 2 5 2003 18 42 47624 1213 512

2005 151 0 0 499 7 1 25706 1498 42

GIDA G�VENLÜÚÜ VE DENETÜM

2005 YILI GIDA S ATI VE TOPLU T�KETÜM YERLERÜ

2004 YILI GIDA S ATI VE TOPLU T�KETÜM YERLERÜ

GIDA SATIfi YER‹ TOPLU TÜKET‹M TOPLAM
YER‹

Denetim IPC Savc›l›k Denetim IPC Savc›l›k Denetim IPC Savc›l›k

105561 116 8 37011 15 4 142572 131 12

GIDA SATIfi YER‹ TOPLU TÜKET‹M TOPLAM
YER‹

Denetim IPC Savc›l›k Denetim IPC Savc›l›k Denetim IPC Savc›l›k

85855 407 25 43849 46 28 129704 453 54

GIDA G�VENLÜÚÜ VE DENETÜM

YA MEYVE KURU TO P. TO P. TO P.
SEBZE MEYVE DEN. ÜPC S AV.

S AY S AY S AY

Den. ÜPC Sav. Den. ÜPC Sav.

2002 254 0 2 0 0 0 39646 1544 551

2003 408 3 8 630 2 6 40558 1192 503

2004 724 2 5 2003 18 42 47624 1213 512

2005 151 0 0 499 7 1 25706 1498 42

GIDA G�VENLÜÚÜ VE DENETÜM

2005 YILI GIDA S ATI VE TOPLU T�KETÜM YERLERÜ

2004 YILI GIDA S ATI VE TOPLU T�KETÜM YERLERÜ

GIDA SATIfi YER‹ TOPLU TÜKET‹M TOPLAM
YER‹

Denetim IPC Savc›l›k Denetim IPC Savc›l›k Denetim IPC Savc›l›k

105561 116 8 37011 15 4 142572 131 12

GIDA SATIfi YER‹ TOPLU TÜKET‹M TOPLAM
YER‹

Denetim IPC Savc›l›k Denetim IPC Savc›l›k Denetim IPC Savc›l›k

85855 407 25 43849 46 28 129704 453 54
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GIDA SANAYİ SORUNLARI
Küçük ölçekli gıda sanayilerinin;

• Nispeten yüksek sayıları, 
• Dağınık ve kayıt dışı yapılarının yarattığı hijyenik olma-

yan üretimi, 
• Düşük kaliteli ürünler, 
• Adil rekabet, 
• Gıda güvenliği 

gibi problemler gıda kontrolü ile ilgili otoritenin de kar-
şılaşacağı problemlerdendir.

GIDA SANAYİ SORUNLARI
Türk gıda sanayi;
• Ekonomik ve finansal problemler, 
• Yetersiz sermaye birikimi, 
• Makroekonomik dengeyi sağlayamamak, 
• Yüksek sermaye ve temel sanayi girdi harcamaları, 
• İlerlemeyi teknolojik gelişmelerle bütünleştirememek,
• Yeni teknolojik buluşlarda yetersizlik, 
• Yeterli kalifiye çalışan eksikliği 
gibi sorunlarla karşılaşmaktadır.
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GIDA SANAYİ SORUNLARI

• Var olan ekonomik program ve yapısal reformlar,
enflasyonist beklentileri azaltarak yüksek enflasyon
oranlarını düşürmeyi, ekonomik rekabetini arttırmayı,
kaynakları daha etkin kullanımını, pazar mekanizmasını
güçlendirmeyi ve özel sektörün ekonomideki rolünü
kuvvetlendirmeyi hedeflemektedir.

• Bu yüzden bu reformun ve politikaların gıda sanayini de
içine alan geniş bir yelpazede yeni fırsatlar ve potansiyel
oluşturması beklenmektedir.

GIDA SANAYİ SORUNLARI

• Gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi gıda üreticile-
ri toplam kalitedeki değişiklik kadar ham maddenin güve-
nirliği ve vaktinde dağıtım gibi problemlerle karşılaşmak-
tadır.

• Son yıllarda, Türkiye'deki makroekonomik istikrarsız-
lığınana kaynaklarında yapısal sorunlar gözlemlenmek-
tedir.
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GIDA SANAYİ SORUNLARI

• Türkiye özellikle Avrupa Birliğine gıda maddelerinde bir
ihracat ağı oluşturmaktadır. SANCO tarafından aflatok-
sin, pestisit kalıntıları ve katkı maddelerine dair fazla
miktarda hızlı alarm mesajları alınmaktadır.

• Bu problemi aşmak için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
hayvan ve bitki orijinli gıda maddelerini ve balıkları kap-
sayan geniş bir alanda aflatoksin, pestisit ve kalıntı iz-
leme projelerini başlatmıştır.

GIDA SANAYİ SORUNLARI

• Gelişmiş tarım ve hayvancılık uygulamaları; hasat önce-
si ve sonrası kayıpları önlemek ve kontrol edebilmek için
alınan önlemler, daha etkin gıda üretim ve dağıtım sis-
temleri, biyoteknoloji uygulamalarını kapsayan yeni tek-
nolojilerin tanıtımı ve diğerleri, ham madde kullanılırlığı-
nın artmasına neden olabilirler.

• Ham maddelerin yüksek fiyatları ve düşük kaliteleri hem
üretimde hem de pazarlamada sorunlar yaratmaktadır.
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GIDA SANAYİ SORUNLARI

• Gıda sanayi, kendi üretimlerinde ve sistem modernizas-
yonlarında İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve İyi Hijyen
Uygulamaları (GHP) ve tehlike analizi ve kritik kontrol
noktaları olarak tanımlanan HACCP sistemi gibi kabul
görmüş uluslararası teknikleri göz önünde bulundurmalı-
dır.

• Gıda sanayini desteklemek amacıyla uluslararası gıda
kontrol sistemleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından
uygulanmaktadır.

GIDA SANAYİ SORUNLARI

• Daha geniş global marketlere doğru yönelimler, GATT ve
Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarındaki uluslararası tica-
ret maddeleri gıda sanayini hem olumlu hem de olumsuz
yönden etkilemektedir. 

• Yerel ve uluslararası pazarlara giriş ise gıda sanayinin bir
diğer konusunu oluşturmaktadır. Gıda güvenliği ve
kalitesi de bu konuda önemli bir yer tutmaktadır.
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GIDA SANAYİ SORUNLARI

• Hayvan ve bitki sağlığı yönetmelikleri, 
• etiketleme kanunları,
• ulusal tüketici 

etkilerinden dolayı tarımsal gıda ticaretindeki
küreselleşme diğer sanayilerdeki kadar hızlı olmayabilir.

• Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasına imza atan bir ülke
olarak Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasındaki
Sanitasyon, bitki sağlığı ve teknik engellere uymakla
yükümlüdür.

GIDA SANAYİ SORUNLARI
• Geçerli üretim, tüketim ve denetleme mevzuatlarıyla ilgi-

li HACCP sistemi gıda sektörüne tanıtılmaktadır. 
• Buna bağlı olarak, 2-12 yılı içeren süre zarfında gıda te-

sisleri, gıda sistemini uygulamaları ya da üretimde hijyen
kurallarına bağlı kalmaları gerekmektedir.

• HACCP sistemine giriş daha büyük sorumluluk ve gıda
güvenliği, risk kontrolü gerekliliği ile sonuçlanmıştır.

• Böyle bir tümden yaklaşım tüketici korumasını kolaylaş-
tırır, tarımı ve gıda sanayini teşvik eder ve yerli ve ulus-
lararası gıda ticaretini ilerletir.
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GIDA SANAYİ SORUNLARI

• Sanitasyon ve bitki sağlığı önlemleri ve ticaretteki teknik
engeller anlaşmaları gıda standartlarındaki uluslararası
düzenlemeyi teşvik eder.

• Mevzuatla ilgili gıda kontrol sistemleri kuvvetlenmiş ve
Avrupa Birliği Topluluk Müktesebatı, Kodeks
Alimentarious Standartları ile uyum sağlanmıştır. 

• Ayrıca tüketiciyi koruma odaklı uluslararası kabul edilen
gıda kontrol sistemlerine dayalı risk analizlerinde uyum
sağlanmıştır. Avrupa Birliği ile mevzuat uyumu devam
etmektedir.

GIDA SANAYİ SORUNLARI

• Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olarak Avrupa Birliği
normları ve standartları, ticaretin devamlılığı için uygu-
lanmalıdır.

• Gıda standartları ve gıda yasasının AB ile harmonizas-
yonu ile gıda endüstrisi üretim ve kontrol hususunda yeni
sorumluluklar alacaktır.
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SONUÇ

• Mevcut kanunlar ile  gıda sektörüne yeni bir yön verilme-
ye çalışılmış olmakla birlikte gıda sektörünün yeniden
kurgulanması adına bazı hususların da tartışılarak
değerlendirilmesi önem arz etmektir.

SONUÇ

• Türkiye'de gıda sanayinin ülkemiz yararına kurgulanma-
sı ancak bağımlı olduğu sektörlerle birlikte karşılıklı ba-
ğımlılık yapısı içinde dengeli olarak gelişmeleri ve yeni-
den yapılandırılmaları ile mümkündür. 

• Bunun içinde öncelikli olarak tarımın yeniden yapılandı-
rılması, tarım sektöründe ve kırsal alanlarda sürdürülebi-
lir bir kalkınma sağlanması ve buna paralel olarak gıda
sanayinde de üretim planlamasına gidilmesini gerektir-
mektedir.
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SONUÇ

• KOBİ niteliğindeki işletmelerin desteklenmelidir,

SONUÇ

• Üretimin talebi karşılamadığı sektörlerde kapasitenin
yeterince kullanılabilmesi için; tarımsal üretimin
endüstrinin taleplerini karşılayacak hale getirilmesi,
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SONUÇ

• Üstünlüğe sahip olduğumuz ürünlere ağırlık verilerek
üretimin ve ihracatın artırılmasına yönelik tedbirlerin alın-
ması,

SONUÇ

• Küçük ve orta ölçekli gıda işletmelerinin  modern tekno-
loji kullanarak pazar uyumlu üretim gerçekleştirmelerinin
sağlanması,
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SONUÇ

• Gelişmiş dünya ülkeleri ile Avrupa Birliği Ülkelerinde gı-
da sektörü incelendiğinde işletme sayısının ülkemize gö-
re daha düşük olduğu küçük ölçekli işletmelerin sayının
oldukça az olduğu buna karşın orta ve büyük ölçekli iş-
letmelerin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Buna bağlı ola-
rak ta üretim kapasitesi ile verimliliğin daha yüksek ol-
duğunu söylemek mümkün olacaktır.

SONUÇ

• Kalitesiz bir hammaddeden kaliteli bir ürün elde etmek
mümkün değildir. Bugün işlenmiş gıda ürünlerimizin ihra-
catta yaşadığı en büyük sıkıntı; fabrikalarımızın yetersiz-
liğinden değil hammaddenin (özellikle süt sanayinde) ka-
litesizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu itibarla iyi tarım uy-
gulamalarına önem verilmelidir. 
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SONUÇ

• Mevzuat uyumu ile birlikte, kurumsal yapıların, endüstri-
yel işletmelerin Avrupa Birliği uygulamalarından yeterli
derecede bilgili olmalıları ve tanımaları gereklidir.

• Gıda orijinli halk sağlığı riskini önlemek ve tarıma ve gı-
da ticaretine daha iyi bir perspektif sağlamak için gıda
sanayi, kritik kontrol noktalarında tehlike analizi
(HACCP), iyi üretim uygulamaları (GMP) ve iyi hijyen uy-
gulamaları (GHP) gibi sistemlere dayandırılarak bu yeni
gıda güvenlik sistemlerinin kullanımına teşvik edilmek-
tedir.

SONUÇ

• Gıda güvenliği ve gıda kontrol altyapısının ve işlevlerinin
sağlanması için kamu sektörü bu konuda geliştirilmelidir.

• Aynı kapsamla, Avrupa Birliği mevzuat uyumu ve Dünya
Ticaret Organizasyonları provizyonlarını sağlamak için
hammaddenin temininden pazarlama aşamasına kadar
sanayide geniş olarak kullanılan kalite ve hijyen
sistemleri gereklidir.
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PANEL OTURUMU
Gıda Sektöründe Ana Strateji Ne Olmalı

Başkan : Y. Temel ENDEROĞLU
İ.A.V. Y.K. Üyesi ve Genel Sekreter

Üyeler(*) : Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU
İ.T.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı

: Dilek EMİL
Yaşar Holding Dış İlişkiler Koordinatörü

: Ahmet KAVAK
İstanbul İl Tarım Müdürü

: Taylan KIYMAZ
D.P.T. Tarım Dairesi Planlama Uzmanı

: Prof. Dr. Mehmet PALA
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Kimyasal Teknolojiler Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi
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Tübitak Marmara Araştırma Merkezi 
Danışmanı

(*) Üyeler, soyadlarına göre alfabetik sıra ile.
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BAŞKAN: Y. TEMEL ENDEROĞLU

Sayın Bakan, sayın başkanlar, sayın bürokrat ve akademisyenler, değer-
li konuklar. Seminerin panel bölümünü açıyorum. Hepinizi saygıyla selam-
larım. Konuşmacıları takdim etmeden önce, panel tekniği hakkında kısaca
bilgi sunmak istiyorum. Panelimiz üç bölümden oluşacak. Birinci bölümde
sayın panelistlerin onbeşer dakikalık sunuşları olacak. İkinci bölümde siz
değerli katılımcıların soru varsa katkılarını alacağız. Üçüncü bölümde, so-
rular panelistler tarafından yanıtlanacak.

Şimdi izninizle size sayın panelistleri takdim etmek istiyorum. Alfabetik
sıraya göre sayın Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu İ.T.Ü. Gıda Mühendisliği Bölü-
mü Başkanı, Sayın Dilek Emil Yaşar Holding Dış İlişkiler Koordinatörü, Sa-
yın Ahmet Kavak İstanbul Tarım İl Müdürü, Sayın Taylan Kıymaz DPT. Ta-
rım Dairesi Planlama Uzmanı, Sayın Prof. Dr. Mehmet Pala Yıldız Teknik
Üniversitesi Kimyasal Teknolojiler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Sayın Dr.
Sena Saklar Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü Danışma-
nı. Şimdi söz sayın Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu'nda, süreniz onbeş dakika bu-
yurun,
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PROF. DR. DİLEK BOYACIOĞLU

Sayın başkan, teşekkür ediyorum. Çok değerli katılımcılar öncelikle İkti-
sadî Araştırmalar Vakfı ve Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası'nın
düzenlediği bu seminerin başarılı sonuçlar vermesini temenni ediyorum. Ve
ayrıca kendilerine de beni buraya panel üyesi olarak davet etme nezaketin-
de bulundukları için teşekkür ediyorum. Ben onbeş dakikalık sürem içinde
ana stratejilere aslında sadece değineceğim. Ondan sonraki bölümlerde de
sorularınızla ve katkılarınızla hep birlikte tartışmış olacağız.

Öncelikle, aslında belki de sormamız gereken soruyu sormak istedim
ben bu konuşmamın başında. Gıda nasıl olmalı? Gıda kuşkusuz insanlar
için, insanların yaşamını, yaşamsal işlevlerini yerine getirebilmesi için bes-
leyici olmalı. Ama aynı zamanda sağlığına herhangi bir zarar vermeyecek
nitelikte, tüm bulaşmalardan uzak, güvenli olmalı. Tabi bunlarda yetmez
özellikleri çekici olmalı. Kısaca insanlar o gıda ürününü raftan satın alma ni-
yetlerine sahip olmalı, dayanıklı olmalı. Çünkü dünya ticaretindeki gelişme-
lerle saklanabilir, taşınabilir nitelikleri olmalı. Ekonomik olmalı çünkü satın
alınabilmeli. Çeşitli olmalı ve kolaylık sağlamalı insanlara.

Şimdi bu çerçeveden hareketle, birazcık geriye gidip gıda bilimi ve tek-
nolojisindeki gelişmeleri gıda sanayiimize bağlamak istiyorum. Geldiğimiz
nokta itibariyle kuşkusuz bütün bu özellikleri sağlayabilmek için işte, gıda
maddelerinin daha besleyici olmaları için günümüzde biliyorsunuz, küresel
anlamdaki eğilim fonksiyonel gıdalar konusundaki artıştır. İnanılmaz bir ilgi
var. Daha besleyici olsun, daha yararlı olsun, daha güvenli olsun, daha ko-
lay saklansın, taşınabilir olsun, raf ömrü uzun olsun gibi, ekonomik olsun gi-
bi nedenler için aslında gerçekleştirilen tüm bilimsel çalışmalar, bugün gıda
teknolojilerini ortaya çıkardı. Ve bütün bu ivmeyi alarak, üretim teknolojile-
rinden tutalım, işleme, saklama, ambalajlama, taşıma dahil olmak üzere
prosesler olağanüstü gelişme kaydetti. Buna hemen paralel olarak hiç göz
ardı edemeyeceğimiz ekipmanlar. Yeni tasarımlara birde hijyen boyutu ek-
lendi. Kuşkusuz gıda teknolojisindeki bu gelişmelerde günümüzde yepyeni
ürünler ortaya çıkardı. Ama bütün bunları yapabilmek içinde daha güvenli,
daha sürdürülebilir, sürekliliğini sağlayabilmek adına kalitenin kalite ve gü-
venlik sistemlerine hiç göz ardı etmememiz gereken, analiz teknolojilerinde-
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ki gelişmelerde büyük ışık tuttu. Sadece nedenler bunlar mıydı, hayır. Gıda
bilimi ve teknolojisinde dünya ticaretinin gelişimi, ülke politikaları sosyal ya-
şam, savaşlar gibi olağanüstü çok sayıda aslında bundan çok daha fazla
sayıda da faktörü sıralayabiliriz.

Dünya ticaretinin gelişimi, gıdaların daha uzun mesafelerde, daha uzun
sürelerde saklanabilme gereğini ortaya çıkardı. Ülke politikaları teknolojile-
rin belirlenmesinde çok önemli neden oldu. Bunlara en sıcak örneklerden
biraz öncede gündeme getirilen gen teknolojisidir. Ülke politikaları belirleyi-
ci rol oynar bu teknolojilerin uygulanmasında. Veya biraz daha geriye gide-
lim 1970'lere. Mısır yada patates gibi nişasta kaynaklarından, enzim tekno-
lojileri vasıtasıyla şekerli şuruplar üretimleri gerçekten ülke politikalarıyla sı-
nırlı şekilde korunmaktadır. Şeker pancarında rekabeti dikkate alarak veya
sosyal yaşama bakalım, çok önemli bir faktör çünkü. Sosyal yaşamdaki ge-
lişmeler demokratik bilgilerin değişimi, çalışan kadın sayısının artışı, ailele-
rin bölünmesi küçük nüfuslar haline gelmesi, daha kolay, daha evde hazır-
lığı daha az gerektiren türden gıda maddelerinin, yani proses teknolojileri-
nin gelişmesini zorladı. Savaşlar asırlar öncesinden beri çok etkin. Buna
belki 1800'lerin hemen başında konserve teknolojisinin bulunuş nedeni ola-
rak Napolyon Bonopart'ın ordularını daha rahat besleyebilmesi için açtığı
yarışmayı söyleyebiliriz ki, Nikola Sapartis'inde bir Fransız aşçı aslında,
konserve teknolojisini buldu. Günümüze taşıyalım, ikinci dünya savaşında
askerlerin özellikle Amerika'daki, Amerikan askerlerinin Avrupa'da aradıkla-
rı lezzeti bulamaması ve beslenme düzenindeki değişikliklerin performans-
larını ciddi şekilde etkilemesi de duyusal analiz bilimini doğurdu, aslında bu-
gün çok sıklıkla kullandığımız. Dolayısıyla, sanayileşmeye doğru gittiğimiz-
de, belki evet çoğu kaynaklarda 1900'lerin başında gıda sanayiin sanayileş-
meye başlandığı söylenmekle beraber, asıl büyük gelişim 1950'lerden son-
radır.

Peki gıda sanayii nasıl olmalı? Önce bu sorunun hep birlikte üzerinde
durmalıyız. Bundan sonrada geldiğimiz noktaya gitmeliyiz. Her şeyden ön-
ce güvenli olmalı ve sağlıklı ürünler sunmalı, en temel özelliği bu olmalı. Ül-
ke ekonomisine katkısı olmalı, tarımsal kaynaklardan maksimum düzeyde
yararlanmalı. Enerji kaynaklarını optimum düzeyde kullanmalı. Hatta öyle
bir tesisler hayal edelim ki, gelecekte olması gereken bu, ham maddeyi ol-
duğu gibi kullanıp, enerjisini de kendisinin üretebildiği atıklarından tesisler
halinde planlanması gibi. İş gücü yaratmalı, uluslar arası rekabet gücü ol-
malı ve ülkenin itibarını kültürel anlamda da bu konuda da birkaç sözüm
olacak, arttırmalı. Çevreye duyarlı olmalı, çevreye asla zarar vermemeli.
Dolayısıyla, gıda sanayiin olması gereken özellikleriyle, ülkemiz gıda sana-
yini belki bu rakamları tekrar tekrar sunmak manasız daha öncede sunuldu-
ğu için, ancak ben genelde üç kısımda inceliyorum firmaları. Bir, çok uluslu
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firmalar var ülkemizde. İki, ulusal ama çok uluslu firmalarla ortaklıklar var,
evlilikler var. Birde ulusal firmalar var. Kuşkusuz her birinin birbirinden ihti-
yaçları farklı. Argeye ayırdıkları kaynaklarda birbirinden farklı. Modernizas-
yon anlamında birbirinden büyük farklılıkları var. O halde biz bunun farkın-
da olmalıyız. Yani bizim ülkemiz gıda sanayii aslında böylesine karmaşık bir
yapıya sahip.

Peki ana sorunlar nelerdir. Aslında şunu da vurgulamak istiyorum. Bura-
da listelenen ana sorunların hiç biri, birbirinden daha önemli yada önemsiz
değil. Böyle bir önem sırası yok burada. Ama şu söylenebilir, her bir soru
birbiriyle iç içe hiçbirinden ayrı düşünmemiz olası değil. Kuşkusuz tarıma
dayalı bir sanayiden bahsediyoruz biz. O halde tarım sektörü ve gıda sana-
yiin koordinasyonu inanılmaz önemli bir konu ve hepimiz biliyoruz ki, bu ko-
ordinasyonda eksiklikler var. Gıda güvenliği yine ana sorunlardan biri. Üze-
rinde ayrıca duracağım. Kayıt dışı yada aynı zamanda haksız rekabeti de
ortaya çıkaran bir problemimiz var. Ve bu problem sektörler bazında farklı
ölçülerde. Yine biraz önce dile getirildi. Örneğin bir kanatlı sanayiimizde ta-
vukçuluk diyelim, sektörümüzde kayıt dışının oranları son derece düşük
iken, bir başka sektöre baktığınızda bu oranlar çok daha yüksek olabiliyor.
O halde aslında gıda sanayiini oluşturan her bir alt sekmenin, yani her bir
sektöründe kayıt dışı problemi birbirinden farklı. Bilim ve teknoloji odaklı
olamama. Bu gerçekten gıda sanayiin sanayi olarak varlığını sürdürülebil-
mesi için belki de en önemli konulardan biri. Çünkü sadece kopya yaparak
yaşamamız mümkün değil. Küresel anlamda düşünmemiz lazım. Bizimde
bilgi üretmemiz ve bilgi toplumu olma yolunda çok ciddi adımlar atmamız la-
zım.

Aynı şekilde bir diğer sorun, nitelikli eleman yetersizliği. Bu senelerdir
söylenir. O zaman bu problemin üzerinde durmak lazım. Peki başka bir me-
totla, başka bir yolla durmak lazım. Sadece ara eleman olarak da düşünme-
yelim. Gerçekten eleman olarak da dikkate alalım. Mühendislerde dahil bu-
nun içerisine, kimyacılarda, laboratuar teknisyenleri de herkes dahildir, zira-
atçılarda. Dolayısıyla 21. yüzyılın teknolojisinde rekabet edecek nitelikte
eleman eksikliğimiz var, yetersizliğimiz.

Bir başka sorun kurumsallaşma yada örgütleşme diyebiliriz, bir sorunu-
muz var. Çünkü bununda yapısı nedeniyle, gıda sanayiin içerisinde yer alan
firmaların ölçek boyutları birbirinden çok farklı. Modernizasyon problemimiz
var. Teknolojik anlamda ve yine yadsınamaz bir sorun biraz öncede dile ge-
tirildi. Vergiler konusundaki tutarsızlıklar gerek üretim, gerek tüketim güm-
rük vergileri ama izinler konusunda ben iyi ki ilave etmişim sözlerime, res-
mi prosedürler olarak da sorunlarımız var. Bunlar bu son nokta, çözülemez
bir sorun mu, hayır çok kolay çözülebilir bir sorun ama diğer sorunlar çok
uzun süreli projeler geliştirilmesini gerektiren sorunlar.
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Şimdi tarım ve hayvancılık konusunda gıda sanayini ilgilendiren üç ana
başlık var aslında. Bunlardan biri verim, biri kalite, diğeri de gıda güvenliği.
Verim olarak baktığımızda gerçekten uluslar arası rekabet gücünü çok cid-
di şekilde etkileyebiliyor. Ben sadece baldan bir örnek vermek istiyorum. Bi-
zim kovan başına verimimiz 20 kg iken, Çin'de 60 kg, Bulgaristan'da 40 kg.
Çok doğal olarak siz bu fiyatlarla, bu maliyetlerle uluslar arası pazarlarda
rekabet gücü bulamazsınız. Ülke ekonomisini direk etkileyen bir olay. Biz
kaynaklarımızdan demek ki yararlanamıyoruz. Ne kadar etkin, ne kadar
maksimum yararlanabilirsek tarımsal kaynaklarımızdan, ülke ekonomisine
o kadar katkısı olur gıda sanayiin. Tarımsal teknolojiler konusunda da yine
verimle iç içe düşünmek gerekiyor. Mutlaka gelişme sağlanması gerekiyor.
Kalite sürekli olmalı, çeşitlilik arz etmeli, standart olmalı ve ihtiyaç olunan
özelliklerle kalite sağlanabilmeli. Dolayısıyla bütün bunlar, tarımın gıda sa-
nayiiyle bütünleşik olarak ele alınması gerektiğini, mutlaka bir koordinasyon
sağlanması gerektiğini bize gösteriyor. Gıda güvenliği yine tarım ve hayvan-
cılık ile ilişkili bir konu direk olarak etkiliyor. Çünkü, günümüzün modern gı-
da güvenliği anlayışı birincil üretimden başlandığını ve tüketicinin sofrasına
gelene kadar, zincirde yer alan her kademeyi, satış noktası da dahil olmak
üzere taşımada, depolamada tüm operasyonlar dahil olmak üzere her pay-
daşı, çiftçiyi, üreticiyi, dağıtıcıyı, toptancıyı, tüketiciyi, herkesi kapsadığını
gösteriyor.

Çevreyle ne ilişkisi var gıda güvenliğinin. Tarımsal ilaç uygulamaları,
azotlu gübreler toprağın su kaynaklarının nitrat-nitrik kontaminasyonu, hat-
ta fosfatlı gübrelerle kadmiyum kontaminasyonu gibi sorunlar bizim uzun
süreli olarak maalesef bizim tehdit altında kalmamıza yol açıyor. Çevre kir-
liliğini de direk etkiliyor.

Ve özetle gıda güvenliği, verim kalite ve koordinasyon üzerinde en ağır-
lıkla durulması gereken konular, tarım ve hayvancılıkla ilişkili olarak. Kuşku-
suz bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledik gıda güvenli-
ğini. Avrupa Birliğinin mevzuatına baktığımızda, gıda ve yem güvenliğini yi-
ne birincil üretimden itibaren, sofraya gelene kadar dolaylı ve dolaysız tüm
tehlikeler, tüm tehditler dikkate alınarak ele alınmalıdır diyor, kapsanmalıdır
diyor. Ve ayrıca yine üzerinde durulması gereken önemli bir cümlede, prob-
lemin tespit edilip, müdahale edebilen sistemlerin geliştirilmesi. Yani bir me-
kanizmaların kurulması gerek. Bu sistem tasarımını gerektiriyor. Her şey
birbiriyle ilintili olacak, yatay ve dikey sorumluluklar tanımlanacak ve uygu-
lamalar böyle gerçekleştirilecek demek istiyor. Tabi gıda güvenliği en önem-
li konularımızdan biri kuşkusuz. Çünkü, direk insan yaşamını ve sağlığını
etkiliyor ve bizim bütün hedefimiz ne olmalı. En yüksek düzeyde insan ya-
şamını ve sağlığını korumak olmalı, en yüksek düzeyde. Kuşkusuz ülke
ekonomisine büyük zararları var. Uluslararası pazarlarda, rekabet gücüne
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ciddi bir darbe kayıt dışı üretimi, ben bu konuyla birleştiriyorum. Çünkü ka-
yıt dışı ve aynı zamanda haksız rekabet güvenli gıda sorununu da çığ gibi
önümüze atıyor. Çünkü denetleme sorununu ortaya koyuyor. Toplumun gü-
veninin de sarsılması, olabilecek teknolojilere yada ürünlere karşı olmama-
sı gerekirken de belki tepkileri hazırlayabiliyor. Dolayısıyla, burada üzerinde
durulması gereken toplumla iletişim projelerinin ağırlıklı bir şekilde hazırlan-
ması, devlet ile iletim konusunda durulması ki bilgi akışı yine biraz önce
bahsedildi, hızlı uyarı sistemi şeffaf olmalı. Hepimiz bu izleme raporlarını,
tarama çalışmalarının sonuçlarını görmeliyiz, hepimiz bunları takip edebil-
meliyiz. Ayrıca koordinasyonun gıda sanayiiyle birlikte sağlanabilmesi için-
de, bu bilgi akışı teknolojilerinden yararlanmakta gerekiyor. Teknolojik mo-
dernizasyon işletmelerinde önemli bir konu, elbette iyi hijyen ve iyi üretim
uygulamalarıyla HACCP sistemlerin uygulaması son derece kritik. Bakın
Avrupa Birliği 2006, 1 Ocak'tan itibaren gıda işinde yer alan her işyeri için
HACCP uygulamasını zorunlu olarak uygulamaya soktu. Bunun içerisine
kasaplar dahil, satış noktaları da kapsanmaktadır. Kayıt dışı ve haksız re-
kabetle ilgili SPK'lar çerçevesinde güçlenilmesi ve toplumla iletişim dedim,
bilim ve teknoloji konusunda kuşkusuz araştırma ve geliştirmeye ayrılan
paylar inanılmaz derecede zayıf ve biz bilimsel bilgi üretiminde % 1'lik bir di-
limi bile temsil etmiyoruz aslında.

Bununla ilgili üzerinde sadece durmak istediğim sayın başkan, üniversi-
telerin sanayi ve ARGE çalışmalarının birlikte koordinasyonu için kolaylaş-
tırıcı bazı gelişmeler var ülkemizde, teknopaklar. Birde ayrıca biz bu kadar
zengin bir ülke değiliz. Hem bilim insanlarını araştırma potansiyelini ve kay-
naklarını çok daha etkin kullanmak zorundayız. Ortak araştırma stratejileri
geliştirecek, patent altına buluşlarımızı almak zorundayız. Nitelikli eleman
konusunda yine üniversitelerle birlikte çalışma gereği vardır. Modernizas-
yon teknoloji yatırımları ve teşvikleri getirecektir. Ve bilim ve teknoloji çalış-
malarına ağırlık verilmesi son derece önemlidir. Diğer stratejiler olarak da,
küresel gelişmelerin hem gıda güvenliği konusunda, hem de yeni eğilimler
konusunda izlenilmesi, Türk markalarının yaratılması, geleneksel lezzetle-
rin sanayi boyutuna taşınarak standart kaliteler şeklinde sunulması, gerçek-
ten gıda sanayiimize düşen çok önemli bir görev. Ben yurtdışına çıktığımda
Feta peyniri yemek istemiyorum, örneğin Ezine peyniri yemek istiyorum ve
bu markaların yaratılası gereğidir. Kriz yönetimi konusunda daha ciddi, sa-
dece ekonomik krizler değil artık gıda sanayiin yaşadığı gıda güvenliği ile il-
gili çok önemli krizler yaşıyor. Proaktif davranış modelleri geliştirilmeli. Bu-
nunla ilgilide bilim toplumu olalım diye ısrarla söylüyorum. Bilimsel araştır-
maların daha önceden yapılması, planlanması ve tüketiciyle bunun sürekli
iletişiminin yapılması efendim. Ben ilginize teşekkür ediyorum.
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DİLEK EMİL

Bende sözlerime her şeyden evvel bu panele davet ettiğiniz için teşek-
kür etmek istiyorum. Panelin düzenlenmesinde, organizasyonun düzenlen-
mesinde emeği geçen herkese de şükranlarımı sunuyorum.

Sayın hocam gıdayı, nasıl gıda olmalı dedi. Bende gıdayı nasıl algılıyo-
ruz diye başlamak istiyorum. Gıda gerçekten sadece herhangi bir mal mı-
dır. Yani eğer, mallardan farklı bir anlamı var mıdır. Gıda teknoloji ile birlik-
temi anılmalıdır. Gıdanın toplumu birleştirici bir tutkal olma görevi var mı-
dır. Bence bu soruların cevabının hepsi evet, çünkü insan sağlığıyla yan
yana anılan başka hiçbir mal yok diyorum. Kendi görüşlerime geçmeden
önce Tübitak temsilcimizde burada. Belki daha ayrıntılıda inecektir ama,
2023 yılına ait Tübitak'ın bir tarım ve gıda vizyonu var. Vizyon stratejimizi
belirler mi evet çok önemli ipuçlarını verir. Çünkü geleceğe dönük bir bek-
lentiyi, bir hayali burada sunmaktadır. Ne diyor gıda, bilime ve teknolojiye
dayalı olmalı. Toplumun sağlıklı beslenmesini sağlayabilmeli. Gerekli nite-
lik ve nicelikte olmalı. Aynı zamanda tarım ve gıda faaliyetlerini gösterirken
biyolojik çeşitlilik korunmalı ve bunu toplumsal bir yarara dönüştürmeli. Ay-
nı zamanda sürdürülebilir kavramı çok önemli. Çünkü yeterli nitelik ve ni-
celikte ürünü sunmanın tek yolu, bu işi sürdürülebilir tekniklerle yapılabil-
mesi ve tabi ki uluslar arası alanda rekabet edebilen bir Türkiye'nin var ol-
ması. Şöyle bir gösterimde bulunuyor, gıdanın gelişimine. Tarım devrimi,
gıdanın sanayileşmesi, kimya devrimi, taşımacılıkta devrim 1950'lere gel-
diğimizde üretim modellerini beraberinde getiriyor ama üretim modelleri
çok tartışılıyor ve eleştiriliyor. Çünkü miktara çok önem veriyor ama çevre
dostu değil. Ve kaliteye çok önem vermiyor.

2000'li yıllarda gıda savaşlarını görmeye başlıyoruz. Bunlar neler gıda
arzının kontrolü var, sağlıklı gıda var. Tüketicinin kazanılması, elde tutul-
ması savaşları var. ve tabi ki 2000'li yıllardan itibaren de genom bilimleri,
çevre dostu teknolojileri, sağlığa iyi gelen fonksiyonel ürünleri görmeye
başlıyoruz. Yani gıdanın içinde bulunduğu süreç 1800'lerden bugüne ka-
dar çok büyük bir değişim göstermiş durumda. O kadar büyük bir değişim
var ki, aslında biz artık yeni bir gıda ekonomisinden söz ediyoruz. Yeni gı-
da ekonomisi sadece veterinerlerin, gıda mühendislerinin içinde olduğu bir
ekonomi değil artık. Ambalajları yapan uzmanlar data analizleri, gıdanın
kendi kodlarını değiştiren fizik mühendisleri, biyologlar ve artık çok fazla iş-
lemden geçmeden soframıza gelen ürün giderek azalmakta. Ancak Türki-
ye'de gene de bu işlemden geçme oranı az. Örneğin domateste Türkiye'de
sadece % 30’u bir işlemden geçiyor. Buna karşılık Amerika'da % 85'lere
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varıyor, domates sanayide kullanım oranı.
Yeni gıda ekonomisine baktığımızda, gıda ekonomisinin unsurlarını çok

değişik bir şekilde görüyoruz. Artık bir tedarik zinciri yok. Yerine arz ve ta-
lep döngüsü var. Bu nasıl bir şey, bu özellikle perakendecilerin çok güç ka-
zanmasıyla ortaya çıkmakta. Çünkü artık tüketicinin neyi ne zaman istedi-
ğini çok iyi biliyoruz. Bunun içinde perakendeci neyi, ne zaman satıldığını
bildiği için bunu geri dönüşüm olarak tedarik zincirine söylediği anda, bü-
tün üretim buna göre belirlenmekte. Gıda ileri teknoloji kullanılmaya baş-
landı. Ama gıda sektörünün giderek daha kompleks bir yapısı var, çünkü
gıda sektörünün içinde özel şirketler var, kamu kurumları var. Özel kontrat-
lar var. Giderek sektörün yapısı komplike hale gelmekte, ürün çeşitliliği art-
makta. Ama öte taraftan, örneğin mevsimsel olarak her türlü ürünü bul-
makla beraber, giderek daha çok birbirine benzer ürünleri bulmaya başlı-
yoruz. Bunun içinde markalı ürün ve etkin ürünlerin önemi artmakta. Gıda
ekonomisini belirleyen trendlere devam edersek, perakende sektörünün
gücünü söyledik çünkü artık perakende sektörü kendi standartlarını belir-
lemekte ve bunu diklettirebilmekte. Gıda sektöründe yatay bir konsolidas-
yonu görüyoruz. Birde kamunun değişen gıda politikası var. Çünkü sade-
ce çiftçiye veya açı doyurmaya yönelik kamu politikaları yerine, giderek da-
ha fazla bütçede yükler gösteren, örneğin şeker hastalığıyla ilgili yada bir
obezite problemiyle ilgili kamu politikalarında gündeme alındığını görüyo-
ruz.

Tarım gıda zincirinin ilk halkası ahırda veya tarlada başlıyor. Son halka-
sı da tüketici de sona eriyor. Bir strateji saptanırken bu ilk halkadan, son
halkaya kadar bir bütünlük içinde olunması gerekiyor. Gıda sektöründe iz-
lenecek stratejinin unsurları belki de içinde bulunduğum sektör nedeniyle,
çünkü Pınar markasıyla et ve süt ürünlerini daha çok piyasaya sunuyoruz.
Kaliteli ham maddeye ihtiyacımız var. Üstteki grafik son yirmi yılda hayvan-
sal varlığımızdaki azalışı gösteriyor. Evet Avrupa Birliğinde de hayvansal
varlıkta azalış vardır. Ama karkas ağırlığında ve süt veriminde büyük bir
yükseliş vardır. Aşağıdaki grafik ise, gene süt verimindeki durumu göster-
mekte. Avrupa Birliğinde ortalama 5400 kg yıldan bahsederken, Türkiye'de
bu rakam 1800'lerde.

İkinci önemli sorun hep vurgulandı, kayıt dışı ekonomi. Son zamanlar-
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da yayınlanan bir rapor var. İstanbul Muhasebeciler ve Yeminli Müşavirle-
rin raporu. Kayıt dışı ekonominin varlığı % 107 olarak tespit ediyor. Bu ra-
kam tartışılabilir ama gıda sektöründe % 80'lere varan kayıt dışı ekonomi-
den söz ediyoruz. 8700 ton et üretimi var. Bunun yarısı kayıt dışı, on mil-
yon süt üretimi var, bununda yaklaşık üç milyonu ancak kayıt içinde. Top-
lam kalite yönetimi uygulamaları, burada her türlü uygulamayı söylüyoruz.
Sadece belli sertifikaların alınmasıyla da ilgili değil. İyi tarım uygulamaları,
iyi hijyen uygulamaları bunların birer parçası. Neden önemli çünkü artık
DTÖ'nün değişen kuralları çerçevesinde korumalar, gümrük oranları gide-
rek azaltılmakta. O zaman ülkeler ne yapıyor, tarife dışı engeller koyuyor.
İşte DTÖ'de, o zaman ticaretin liberalize edilmesi amacına ulaşamadığı
için yeni kurallar getiriyor. Bu yeni kuralların tamamıda toplam kalite yöne-
timi uygulamalarına yönelik. Bunları uygulayamayan şirketlerin, artık her-
hangi bir şekilde ticarette giderek pay sahibi olması mümkün olmayacak.

Gıda sektöründe izlenecek stratejilerin unsurlarına devam edecek olur-
sak, sadece popülist politikalarla bugüne kadar yürütülen tarım politikala-
rının değişmesi gerekiyor. Kırsal kalkınma hedefine yönelik olmalı bunun-
da çeşitli unsurları var. İlk önce kırsal kalkınma hedeflerine ek politikalar
uygulanırken, Türkiye'nin uluslar arası alanda rekabet gücünü kazandırıcı
politikalara çok önem vermemiz gerekiyor. Kırsal alanda faaliyet konuları-
nın değiştirilmesi, çeşitlilik yaratılması çok önemli. Ve tabi ki kaliteli tarım
ve hayvancılık alanlarının korunması çünkü sürdürülebilirlik en büyük kav-
ramımız. Bütün bunları yaparken yani doğal kaynaklar kullanılıp gıda ve ta-
rımda işlemler, işler yürütülürken yapılması gereken verimlilik ama öte ta-
raftan varlıklarımızın korunması, öte taraftanda rekabet gücümüzün sağ-
lanması, bunun optimum noktası çok önemli. Bu optimum noktaya ulaşa-
bilmenin tek yolu bilgi.

Tarımda bilginin kullanımı, teknolojinin kullanımı çok önemli. Bu nasıl
olacak, araştırma merkezleri, üniversiteler stratejik araştırma kurumları,
özel şirketler hepsi birlikte çalışacak, bilgili üretecek ve bu bilgiyi de günü-
müzün ihtiyaçlarına dönük ve anlaşılabilir bir şekilde tarım ve gıda sektörü-
ne sunacak. Bunun dışında herhangi bir yol gözükmüyor. Ve tabi ki gıda da
bir KOBİ gerçeğimiz var. Otuz bin civarında gıda işletmesinin % 95'i KOBİ.
Finansal olanaklara ulaşmada zorluk çeken KOBİler kendilerini değişen
şartlara uydurmada zorluk çeken KOBİler. KOBİ gerçeği göz ardı edilerek,
gıda sektöründe herhangi bir atılım yapmak son derece zor.

Sonuç olarak diyorum ki, kaliteli ham madde ki, bunların altında kırsal
kalkınma hedefi açıkladım, bilgi ve teknoloji, toplam kalite uygulamaları ve
KOBİler ve tabi ki son olarak da kayıt dışının ortadan kaldırılması. Bütün
bunları içeren stratejilerin ancak bizi bir noktaya getireceğine inanıyorum.
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Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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AHMET KAVAK

Değerli başkan, saygıdeğer katılımcılar;
İnsan ihtiyaçlarının en başında olmazsa olmaz sıralamasında 1 numara-

lı ihtiyacımız hiç tereddüt etmeden hepimizin beslenme ve gıda konusunda
hemfikir olacağımızı ifade etmek istiyorum.

Geçmişten günümüze insanlık; açlık ve yetersiz beslenme ile mücadele
ederek bu uğurda yapılması gereken tüm önlemleri öteden beri uygulamak-
tan geri durmamışlardır. Artık günümüzde açlık ve yetersiz beslenme geliş-
miş ülkelerin sorunu olmaktan çıkmış ancak beslenmede kullanılan ve mik-
tar olarak yeterli görülen gıdanın; güvenilirlik boyutu önem kazanmıştır.

5 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5179 sayılı yasanın Bakanlığı-
mız tarafından uygulamasında elde edilecek en büyük faydanın ve nihai he-
defin "Çiftlikten sofraya gıda güvenliğini" sağlamak olduğunu söyleyebiliriz.

Ülkemizde gıda sektörünün çeşit zenginliği sorunların boyut ve çeşitlili-
ğini de beraberinde getirmektedir. Ham ve yan mamul tarım ürünlerinin ma-
mul hale getirilmesi işleme paketleme taşıma depolama ve satış yerlerin tü-
keticiye sunulması aşamalarına kadar her aşama gıdanın karşılaşabileceği
olumsuzlukların bertaraf edilmesi gıdanın güvenilirliğine gölge düşürmeme-
si önem arz etmektedir.

Gıda sektörü gıdanın hangi alanında bulunursa bulunsun ortak stratejisi
Gıda güvenirliğini sağlamada her türlü imkanı göstermesi bu konuda kendi-
ne düşen sorumluluğu yerine getirmek olmalı diyebiliriz.

Gıda güvenliğinin sağlanmasına bütün paydaşların geriye izlenebilirlikte
zincirin halkalarını koparmayacak tedbirleri alması ortak kabul olarak be-
nimsenmesi gerekmektedir. Uluslar arası kabul görmüş doğru bilgilerin pay-
laşımı ve etkin kullanımı ile gıda güvenliğini sağlamanın karmaşık bir iş ol-
madığı daha iyi anlaşılacaktır.

Tarımın birincil alanını oluşturan çiftlik kısmında yapılacak doğru uygula-
malarla sonradan telafisi işleme prosesinde mümkün olmayacak hatalar
bertaraf edilerek gıda güvenliğinin önü baştan açık tutulabilir. Bunlar için
Tarlasında sebze yetiştiren bir çiftçinin sahip olduğu toprağın karakteri ve
yetiştireceği bitkinin çeşidine göre kullanacağı gübre ve pestisidler eğer
doğru seçilir doğru dozda zamanda uygulanır ve doğru zamanda da hasad
edilerek pazara sunulursa tüketicinin gübre ve ilaç kalıntısı yönünden risk-
leri bertaraf edilmiş olacaktır. Benzeri şekilde endüstriyel tarım diyebileceği-
miz gıdanın işleme paketleme taşıma ve satışa sunma aşamalarında da kri-
tik kontrol noktalarının iyi bilinmesinde ve bu noktalarda tehlikenin bertaraf
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edilmesinde doğru bilginin kullanılması ile güvenilir gıdayı elde etmemiz
mümkün görülmektedir.

GIDA SEKTÖRÜNDE ANA STRATEJİ NE OLMALI
Türk Gıda Sektörünün Ana Stratejisi; toplumun sağlıklı beslenme gerek-

sinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan
sürdürülebilir yollarla karşılamak; verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayi
ile uluslararası alanda rekabet etmek olmalıdır.

Türk gıda sektörü ürün çeşitliliğini artırarak ve kendine özgü geleneksel
ürünler için endüstriyel yöntem ve süreçler geliştirerek iyi bir çıkış trendi ya-
kalayabilir;

- Organik tarım ürünlerini işleyerek,
- Hastalıklara karşı direnci artıran, form koruyucu, metabolik fa-

aliyetleri düzenleyici, tedaviye yardımcı, bağışıklık kazandırıcı
vb. özel işlevleri olan fonksiyonel gıdalar geliştirerek,

- Farklı yaş grupları ve beslenme alışkanlıklarına uygun gıda çe-
şitliğini sağlayarak, servise hazır, ya da basit işlemlerden son-
ra servis edilebilir ürünler geliştirerek,

- Yapay ambalaj, katkı maddesi ve yardımcı maddelerin alterna-
tifi doğal maddeleri üreterek tüketim talepleri giderek değişen
iç ve dış pazarlardaki rekabet gücünde bir sıçrama yapabilir.

Günümüz tüketicisi artık daha çok işlenmiş ve hazır gıda maddelerine
yöneldiğinden, gıda sanayinde oldukça büyük bir gelişme gözlenmektedir.
Tüm bu gelişmeler paralelinde tüketime sunulan çok sayıdaki değişik gıda
maddelerinin kontrolü de oldukça büyük önem arz etmektedir.

Çiftlikten softaya tamamlayıcı ve etkin bir gıda kontrolünün sağlanması
ile güvenli gıda üretimi Avrupa Birliğinde olduğu kadar ülkemizin de önce-
likleri arasında yer almaktadır.

Gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması, toplumun yeterli ve denge-
li beslenmesi, ürün kalitesinin güvence altına alınması, gıdalardan kaynak-
lanan sağlık risklerinin azaltılması ve tüketici haklarının korunması için zo-
runludur; gıda üretiminin artırılmasının yanı sıra daha nitelikli ürünler elde
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edilmesini de gerektirir.
Türkiye'nin ekolojik avantajlarından kaynaklanan ürün çeşitliliği ve kali-

tesini ekonomik anlamda değerlendirmesi için; işleme, ambalajlama, muha-
faza süreçleri ile gıda kalite ve kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesine
ve yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Aynı zamanda gıda sektörünü besle-
yen tarım sektörünün teknolojik tabanının geliştirilmesi gerekmektedir.

Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik etkin ve yeterli gıda denetimi sağla-
yan kontrol sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları süreklilik halinde yürütül-
mekte, mevcut ulusal gıda kontrol sistemi ile hantal ve ihtiyaçlara cevap
vermeyen gıda mevzuatı daha etkin uluslararası kabul gören yaklaşımlarla
uyumlu hale getirilmektedir. Bunda ana hedef mevzuatın, tüketici ve üretici-
lerin beklentilerini ne derece sağladığını belirlemek ve gıda maddelerinin
kontrol ve denetimleri ile ilgili resmi sistemlere ilişkin önlemlerin, gıdaların
sağlıklı ve güvenilir olmasını ve tüketici çıkarlarının korunmasını ne derece
sağladığını belirlemektir. Mevzuatın, tüketici, üretici, imalatçı ve tüccarların
ihtiyaç ve beklentilerim ne derece sağladığını belirlemektir.

Gıda güvenliğinin sağlanmasında ana hedef, AB ile uyumlu olarak hazır-
lanan mevzuatlar çerçevesinde, ülke genelinde etkin gıda kontrolü uygula-
malarının gerçekleştirilmesidir.

Gıda kontrol hizmetlerinde bütünlüğün sağlanması ve hizmetlerin tek el-
de toplanması amacıyla, Avrupa Birliği'nin Gıda Yasasını belirleyen
178/2002/EC Sayılı Konsey Yönetmeliği ile uyumlu olarak hazırlanan 5179
sayılı Gıda Kanunu,5 Haziran 2004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.

5179 sayılı Kanun birincil üretimi de kapsadığından çiftlikten sofraya gı-
da güvenliği yaklaşımını mevzuata taşımıştır.

5179 sayılı Kanun ile kavram kargaşasına son verilmiş kalite, kontrol,
denetim, risk, izlenebilirlik, sertifikasyon, gıda güvenliği, güvenli gıda gibi te-
rimler tanımlanmıştır. 5179 sayılı Kanun ile risk analizi, ihtiyati tedbirler, bi-
limsel komiteler ile gıda güvenliği ve insan sağlığını korumaya yönelik yeni
kavramlar açıklanmıştır.

Gıda konusunda insan sağlığına karşı doğrudan veya dolaylı biçimde
ciddi bir risk oluşturan durum saptandığında acil durumlar ve kriz yönetimi
ile alınacak tedbirlerin yöntemi belirlenmiştir. Tüketici haklarının korunması-
na ilişkin yeni ve etkili hükümler getirilmiştir. Tüketicilerin, gıda maddesini
üreten, ithal eden ve satan gerçek veya tüzel kişiler tarafından bilgilendiril-
mesi sağlanacaktır. İnsan sağlığının korunması amacıyla, gıda maddeleri
üreten, ithal eden, dağıtımını yapan ve satan işyerlerine yeni sorumluluklar
ve yaptırımlar getirilmiştir.
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5179 sayılı Gıda Kanunu, gıda güvenliği ve izlenebilirliğin sağlanmasın-
da temel sorumluluğu gıda işletmecisine vermiştir.

Gıda işletmecisi; ithal ettiği, ürettiği, işlediği, imal ettiği veya dağıtımını
yaptığı gıdanın gıda güvenliği şartlarına uymasından ve üretim, işleme ve
dağıtım ile ilgili tüm aşamalarda izlenebilirliğin tesis edilmesinden sorumlu
tutulmuştur. Risk analizine dayalı kontrol sistemi

• Taklit ve tağşişin engellenmesine yönelik denetimler
• Alo-Gıda Tüketici Hattı
• Birincil üretim ve işlenmiş gıda maddelerine yönelik

Kuru meyvelerde aflatoksin kontrolleri
Kırmızı toz ve pul biberlerde sudan boyası,
Yemeklik tuzlarda iyot izleme programı
Çiğ sütte genel bakteri ve somatik hücre sayımı programı,
Çiğ sütte ve balda kalıntı izleme programı
Peynir ve baharat ürünlerinde bakteriyolojik ve
Toksikolojik güvenliğin izlenmesi programı
Pestisit izleme ve denetim programı

Gibi izleme ve denetim çalışmaları; AB düzenlemelerine uygun olarak
yapılmaktadır. Avrupa Birliğine uyum çalışmaları çerçevesinde AB destekli
projeler uygulanmaktadır. Bu projeler ile;

- AB ile mevzuat uyumu
- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının güçlendirilmesi ve per-

sonel eğitimi
- Gıda kontrol laboratuarlarının güçlendirilmesi ve personel eği-

timi
- ISO 17025 çerçevesinde akreditasyon çalışmalarının hızlandı-

rılması,
- Bakanlığımız Gıda Kontrolörleri ve gıda sanayine yönelik ola-

rak gıda güvenliği konularında çeşitli eğitimlerin düzenlenme-
si,

- AB Hızlı Alarm Sistemi ile uyumlu bilgi ağı sisteminin oluşturul-
ması sağlanacaktır.

Bu kapsamda 5179 sayılı gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine
dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek kabulü Hakkında Kanu-
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nunun ilgili hükümleri gereği 27.08.2004 talihinde "Gıda ve Gıda ile Temas
Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sici-
li ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetme-
lik" 30.03.2005 tarihinde Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme-
lerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Da-
ir Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelikler çerçevesinde etkin bir denetim yapabilmemiz için Ba-
kanlığımız ve İl Müdürlüğümüz bünyesinde önemli adımlar atılmıştır.

• Personel alımları yapılarak,
• Özel Laboratuarların sayılarının artmasına yardımcı olarak
• Laboratuarlarımızı geliştirerek
• Alet, ekipman ve teçhizat bakımından güçlenerek
• Eğitim toplantıları ile üretici ve tüketicileri aydınlatarak
• Denetimlerde kullanım amaçlı özel araçlar kiralanarak Tüketicilerin

daha iyi ve kaliteli beslenmelerini sağlamaya çalışmaktayız.
İlimiz olarak 70-80 bin civarında Gıda Satış ve Toplu Tüketim yeri ve 9-

10 bin üretim yeri olmak üzere yaklaşık 90 bin gıda işletmecisini, 116 kont-
rolörden oluşan ekiplerimizle denetlemekte olup, 2005 yılında

Gıda Satış Yeri : 18225
Toplu Tüketim Yeri : 7838
Üretim Yerleri : 5201
Toplam : 31264 işyeri denetlenmiştir.
Bu denetimler esnasında 5179 sayılı kanuna aykırı davranan işyer-

lerine;
İdari Para Cezası Kararı : 1157
Savcılığa Suç Duyurusu : 68
Faaliyetten Men : 19
Üretimden Men : 454
yasal işlemleri uygulanmıştır.
İşyerlerinin kayıt altına alınması ve ürettiği ürünlere üretim izni verilmesi

işlemleri; 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine dair
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek kabulü Hakkında Kanunu-
nun ilgili hükmü gereği yayınlanan,"Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve
Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İş-
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lemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde
yürütülürken Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu yürüt-
meyi durdurma kararına istinaden; Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve
Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicilinin 04.08.2005
tarihinden sonra Belediyeler tarafından verilmeye başlanmıştır.

Söz konusu 04.08.2005 tarihinden sonraki uygulamalar ile; İmar İzni ol-
mayan yerlerde faaliyet gösteren Gıda Sektör Temsilcileri, Gayri Sıhhi Mü-
essese Ruhsatı, Çalışma İzni ve Gıda Sicili belgelerinin ibraz edememeleri
durumunda birtakım sıkıntılar yaşamakta 5179 sayılı kanun ve yönetmelik-
ler gereği Üretim İzni verilemediği için mağdur olmaktadır.

İskan probleminin aşılması konusunda önlemler alındığı taktirde şu an-
da 3300 adet işletmenin 27700 ürününe üretim izni işlemlerinin hızlandırıla-
rak tüm üretim yerlerinin izin işlemlerini bitirip, kayıt altında olmayan tüm iş-
yerlerin kayıt altına alarak Risk analizine dayalı kontrol sistemi programları-
mızı artırarak ürüne dayalı denetimlerimizi etkinleştirebiliriz.
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TAYLAN KIYMAZ 

GIDA SANAYİİ VE UZUN DÖNEM STRATEJİSİ
1. Sektörde Genel Durum
Türkiye'de artan nüfusun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi, tarımsal

üretimin uygun şekilde değerlendirilmesine bağlıdır. Tarımsal üretimin artan
oranda sanayide değerlendirilerek tüketiciye sunulması için gıda sanayiinin
yapısının sağlıklı şekilde geliştiği ve sorunlarının çözüldüğü bir ortamın var-
lığı önemli görülmektedir.

Gıda sanayii alt sektörleri, hammaddeyi çoğunlukla ülke içi kaynaklar-
dan sağlayabilirken, az sayıda da olsa kimi alt sektörler hammadde açısın-
dan dışa bağımlılık göstermektedir.

Çeşitli kayıt ve kaynaklara göre gıda alanında faaliyet gösteren işyeri sa-
yısı farklılık göstermektedir. Ancak, gıda sanayii, tarıma dayalı bir sanayi
dalı olarak Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. DPT verilerine gö-
re imalat sanayii içinde gıda sanayii, üretim değeri olarak %18-20'lik paya
sahiptir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü verile-
rine göre 1994-2002 yılları arasında gıda sanayii işyeri sayısı 22.243'den
24.685'e yükselmiştir. Bu sayı DİE (yeni adıyla Türkiye İstatistik Kurumu-
TÜİK) geçici sanayi sayımı sonuçlarında 30 bini aşkın olarak verilmiştir.

Türkiye'de gıda sanayiinde alt sektörler açısından sayısal dağılıma ba-
kıldığında; yaklaşık değerlerle sanayinin %72'sini un ve unlu mamuller,
%9'unu süt ve süt mamulleri %4'ünü meyve-sebze işleme, %3,4'ünü şeker-
li mamuller, %3'ünü bitkisel yağ ve margarin, %2'sini et mamulleri ve %4'lük
kısmını tasnif dışı gıdalar, alkolsüz içecekler, su ürünleri sanayiinin oluştur-
duğu görülmektedir. Un ve unlu mamuller, süt ve mamulleri, meyve-sebze
işleme gibi alt sektörlerdeki oranların yüksek olması, halkın tüketim alışkan-
lıklarının yanı sıra gelişmiş teknoloji uygulamayan (değirmen, mandıra, zey-
tin salamura işleme v.b.) işletmelerin sayısal fazlalığından da kaynaklan-
maktadır.

Genelde küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak faaliyetlerine devam
eden gıda işletmeleri, mülkiyet yapısı açısından daha çok özel sektör kuru-
luşları niteliğindedir. Özellikle et, süt, yem gibi sanayilerde yaşanan özelleş-
tirme ile günümüzde şeker ve çay hariç tamamıyla sektörde özel kesimin
hakim olduğu söylenebilir.

İşletme sayılarının fazla olduğu et ve süt işleme, un ve bitkisel yağlar gi-
bi sektörlerde kapasite kullanımı %50'nin altında kalmaktadır. Kapasite kul-
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lanımının düşük olmasında, mevsimsel dalgalanmalara bağlı kullanım dışı
kalan kapasiteler, ihracata yönelik gelişme politikası paralelinde yeni, ancak
uzun vadeli ve istikrarlı olmayan ihracat pazarlarına yönelinmesi, alt sektör-
lerin önemli bir kısmında, işlenen ürün miktarının yıllara göre değişiklik gös-
termesi ve bazı alt sektörlerde uygun hammadde teminindeki güçlükler et-
kili olmaktadır.

Gıda sanayiinin gelişimi incelendiğinde, tüketici talebindeki farklılaşma-
nın ve pazarlama tekniklerinin gelişmesiyle ürün çeşitlenmesinin arttığı, dış
pazara da daha çeşitli ürünlerin ihraç edildiği anlaşılmaktadır. Gıda sanayi-
inde toplumun beslenme ihtiyaçları gözönüne alındığında et ürünleri gibi
bazı temel sektörlerin üretiminde nüfus artış hızı ile uyumlu bir gelişme gö-
rülmemekte, meyve sebze işleme sanayii gibi bazılarında ise ihracatın da
etkisiyle önemli gelişmeler kaydedilmektedir. 1995-2005 döneminde gıda
sanayii üretimi reel olarak ortalama yüzde 2,7 civarında büyümüştür. Talep-
teki büyüme aynı dönemde ortalama yüzde 2,5 civarındadır.

Genel üretim değerinin sabit fiyatlarla gıda sanayii alt sektörleri itibariy-
le dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Buna göre, tahıl ve nişasta ürünlerinin
üretim değerinde %40 civarında ağırlığı varken, bunu yaklaşık %15'lik de-
ğerleriyle mezbaha ürünleri ile süt ve süt ürünleri izlemektedir. İhracatta en
önemli döviz girdisini sağlayan meyve-sebze işlemenin üretim değeri ise
%9'larda kalmaktadır.

Ülkemiz bitkisel yağlar dışında diğer alt dallarda hammadde açısından
kendine yeterlidir. Ancak, gelişmiş ülke beslenme şekilleri dikkate alındığın-
da hayvansal protein alımının düşük olması ve bunun özellikle hayvancılık
sektöründeki üretim darboğazından ve dolayısıyla hammadde yetersizliğin-
den kaynaklanması sorun oluşturmaktadır. Öte yandan, meyve sebze işle-
me başta olmak üzere bazı alanlarda ihracat potansiyeli yüksektir. 1995-
2005 döneminde cari rakamlarla gıda sanayii ihracatı ortalama yüzde 7,5 ci-
varında büyümüştür. İthalattaki büyüme aynı dönemde ortalama yüzde 1,6
civarındadır. İthalat genelde yem hammaddelerinde yoğunluk kazanmakta,
tarım sektöründe görülen gıda sanayii hammaddeleri ithalatında ise yağlı
tohumlar önde gelmektedir.
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Gıda-içecek ihracatı değer olarak on yılda iki kattan fazla artarken, ge-
nel ihracat değeri içindeki payı azalmıştır. Aynı dönemde ithalattaki artış
%20 civarında kalmış, genel ithalat değeri içindeki ağırlığı da azalmıştır.

Sektörde işyeri sayısının ve istihdamın yoğun olduğu sektör, ekmek, ta-
ze fırın ürünleri ve kek imalatının yapıldığı alanlardır. TÜİK'in 2002 yılında
gerçekleştirdiği Sanayi Sayımına göre sektörde istihdam 250 bin kişiyi bul-
maktadır.

Türkiye'de gıda-içki konusunda verilen belgelerin toplam belgeler içinde-
ki payı % 8 civarında olup bunların bölgesel dağılımı incelendiğinde, toplam
1.732 adet teşvik belgesinin 410 adedi Marmara Bölgesine, 277 adedi İç
Anadolu Bölgesine, 407 adedi Ege Bölgesine, 194 adedi Akdeniz Bölgesi-
ne, 169 adedi Karadeniz Bölgesine, 144 adedi Doğu Anadolu Bölgesine,
131 adedi Güneydoğu Anadolu Bölgesine verildiği tespit edilmiştir.

Yabancı sermayeli firmaların 1999-2005 yılları arasında aldıkları teşvik

Tablo 4: Gelire G�re %20’lik Dilimlerde T�ketim HarcamalarÝnÝn Oransal DaÛÝlÝmÝ

K

Gelire g�re sÝralÝ hanehalkÝ y�zdeleri

Gelirden en az pay alan Gelirden en fazla pay alan

Harcama gruplarÝ

Toplam 1. %20 2. %20 3. %20 4. %20 5. %20

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Toplam 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

G da ve alkols�z 
i ecekler 27,5 26,4 40,6 40,0 35,9 34.2 32,3 29,8 28,1 26,0 19,5 19,3

Alkoll� i�ecek,
sigara ve t�t�n 4,1 4,3 5,3 5,1 4,9 5,0 4,7 5.0 4,5 4,4 3,2 3,5

G

G da Sanayi Alt DallarÝ (Y�zde, %)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mezbaha �r�nleri Sanayii 15 12,3 13,3 12,9 14,4 14,6

S t ve Mamulleri Sanayii 13,6 14,3 14,4 14,8 14,8 15

Su �r�nleri Mamul. San. 1 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6

TahÝl ve Nißasta Mam. San. 38,8 41,3 40,2 39,7 38,5 37,8

Meyve Sebze Üßleme San. 8 9 8,9 9,3 9,2 9

Bitkisel YaÛ Sanayii 5,9 6,8 5,8 6,8 5,9 6,4

Þeker, Þekerli Mam. San. 13 11,1 12,3 11,2 11,5 10,9

Yem Sanayii 4,7 3,8 3,7 3,9 4,3 4,8

TOPLAM 100 100 100 100 100 100

Tablo 1: G da Sanayiinde �retim DeÛerinin Alt Sekt�rlere DaÛÝlÝmÝ

Kaynak: DPT

Kaynak: DPT

Yllar G da ve Toplam (1)
ÜhracatÝ (1) Ühracat (2) (2)

1995 2.063,4 21.637,0 9,5

2005 4.255,9 73.275,3 5,8

Tablo 2-3: G da Sanayii DÝß Ticareti

Yllar G da ve Toplam (1)
ÜhracatÝ (1) Ühracat (2) (2)

1995 1.790,5 35.709,0 5,0

2005 2.102,2 116.351,7 1,8

Tablo 4: Gelire G�re %20’lik Dilimlerde T�ketim HarcamalarÝnÝn Oransal DaÛÝlÝmÝ

K

Gelire g�re sÝralÝ hanehalkÝ y�zdeleri

Gelirden en az pay alan Gelirden en fazla pay alan

Harcama gruplarÝ

Toplam 1. %20 2. %20 3. %20 4. %20 5. %20

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Toplam 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

G da ve alkols�z 
i ecekler 27,5 26,4 40,6 40,0 35,9 34.2 32,3 29,8 28,1 26,0 19,5 19,3

Alkoll� i�ecek,
sigara ve t�t�n 4,1 4,3 5,3 5,1 4,9 5,0 4,7 5.0 4,5 4,4 3,2 3,5

Giyim ve ayakkabÝ 6,2 6,5 4,6 5,2 5,6 5,7 5,7 6,1 6,4 6,6 6,9 7,2

Konut ve kira 28,3 27,0 29,7 27,6 30,2 29,1 29.7 28,5 28,6 27,3 26,6 25,2

E

G da Sanayi Alt DallarÝ (Y�zde, %)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mezbaha �r�nleri Sanayii 15 12,3 13,3 12,9 14,4 14,6

S t ve Mamulleri Sanayii 13,6 14,3 14,4 14,8 14,8 15

Su �r�nleri Mamul. San. 1 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6

TahÝl ve Nißasta Mam. San. 38,8 41,3 40,2 39,7 38,5 37,8

Meyve Sebze Üßleme San. 8 9 8,9 9,3 9,2 9

Bitkisel YaÛ Sanayii 5,9 6,8 5,8 6,8 5,9 6,4

Þeker, Þekerli Mam. San. 13 11,1 12,3 11,2 11,5 10,9

Yem Sanayii 4,7 3,8 3,7 3,9 4,3 4,8

TOPLAM 100 100 100 100 100 100

Tablo 1: G da Sanayiinde �retim DeÛerinin Alt Sekt�rlere DaÛÝlÝmÝ

Kaynak: DPT

Kaynak: DPT

Yllar G da ve Toplam (1)
ÜhracatÝ (1) Ühracat (2) (2)

1995 2.063,4 21.637,0 9,5

2005 4.255,9 73.275,3 5,8

Tablo 2-3: G da Sanayii DÝß Ticareti

Yllar G da ve Toplam (1)
ÜhracatÝ (1) Ühracat (2) (2)

1995 1.790,5 35.709,0 5,0

2005 2.102,2 116.351,7 1,8
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belgelerinin toplam sayısı 1.547'dir. Buna göre gıda sektörüne yönelik ya-
bancı sermayeli firmalara verilen teşviklerin genel toplamdan aldığı pay
%11'dir.

Dünyada genel olarak gıda tüketimi;
• Taze ve dondurulmuş gıdalar, hazır yemekler, su ürünleri, beyaz et

ürünleri
• Organik gıda ve tüketilmeye hazır/ısıtılan gıdalar
• Doğal katkı maddeleri kullanımı ya da daha az kimyasal katkı mad-

desi kullanılan gıdalar
• Düşük tuz, şeker, asit, yağ içeriği olan ürünler
• Tatlandırıcılar
• Sağlıklı ve fonksiyonel gıdalar
• Sağlık ve besleyici özelliklerinin etiket üzerinde yer aldığı gıdalar
• Küçük ambalajlı ürünler
• Markalı ve kalite olgusunun öne çıktığı ürünler 
yönüne doğru gitmektedir.
Son yıllarda 361 milyar ABD Doları tutarında olan dünya gıda ticareti

içinde Türkiye %1 gibi oldukça düşük bir pay almaktadır. Sektör içinde
önemli yer işgal eden bitkisel yağlar, hububat, süt ürünleri ve tavuk etinde
ise ülkemizin payı %0,1 gibi çok daha düşük orandadır. Dünya ticaretinde
60 milyar ABD Dolarının üstünde ihracata ulaşan su ürünleri ihracatında pa-
yımız sadece %0,3'tür. Dünyada talebi giderek artan ve ülkemiz koşulları-
nın üretimine elverişli olduğu organik tarım ürünlerinin dünya ihracatı ise 21
milyar ABD Dolarının üstündedir ve ülkemiz ihracatının payı sadece
%0,2'dir.

2. Sektördeki Temel Sorunlar
Gıda sanayiinin büyüme performansını olumsuz yönde etkileyen en te-

mel sorunlar;
• tarımdaki üretim ve altyapı sorunları,
• sektördeki kayıtdışılık ve bunun yol açtığı haksız rekabet, 
• mali ve teknik açıdan güçsüz küçük işletmelerin yoğunluğu, 
• kamu ve özel kesimde teknik personel istihdamının yetersizliği 
• dünyada gelişen gıda güvenliği kriterlerini karşılayacak yatırımların
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sektörün küçük bir bölümünde gerçekleştirilmiş olması. 
• atıl kapasite sorunu 
• tarım sektöründen gıda sanayiine yeterli ve kaliteli hammaddenin dü-

zenli şekilde temininde zorluklar, sözleşmeli üretim ve tarım-sanayi
entegrasyonunda zayıflık

• gelişmiş ülkelerin ihracat teşvikleri ve tarımda maliyetlerin yüksek
(verimin düşük) olması nedeniyle yerli hammadde fiyatlarının yüksek
kalması

• denetim hizmetlerinin yeterli seviyede bulunmamasının kayıtdışılığı
artırıp halk sağlığını tehdit etmesi ve ayrıca vergi uygulamalarında
çarpıklık yaratmasıdır.

3. Tüketim ve Beslenme
Ülkemizdeki gıda, içki ve tütün ürünleri fiyat endeksi 2001 yılında AB ül-

keleri ortalamasının yarısı düzeyindeyken, kur dengeleri nedeniyle bu en-
deks yükselmiştir. Gıda maddeleri için yapılan harcamaların toplam harca-
malar içindeki payı yüzde 33 civarındadır. Gelişmiş dünya ortalaması ise
yaklaşık yüzde 15'tir. Meyve-sebzeye yapılan harcamaların toplam gıda
harcamalarına oranı en yüksek olan ülkelerden biri Türkiye'dir. Unlu mamul-
ler tüketimine yönelik harcamalar da diğer ülkelerden yüksektir. Öte yan-
dan, et, balık ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalara yapılan harcamalarda
gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde kalınmaktadır.

Günlük enerji ve protein alımının ortalama yüzde 50'si ekmek ve diğer
tahıl mamullerinden gelirken, et, süt ve balık ürünlerinin enerji içindeki payı
%10'larda, protein içindeki payı ise %20-25 arasındadır.
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4. Gıda Ürünleri için Potansiyel Alanlar
Gıda sanayiinde yatırım ve üretim potansiyeli görülen alanlar şu şekilde

sıralanabilecektir:
• Taze ve dondurulmuş gıdalar, hazır yemekler, su ürünleri, beyaz et

ürünleri,
• Organik gıda ve tüketilmeye hazır gıdalar,
• Doğal katkı maddeleri kullanılan ya da daha az kimyasal katkı mad-

desi kullanılan gıdalar,
• Düşük tuz, şeker, asit, yağ içeriği olan ürünler,
• Tatlandırıcılar,
• Sağlıklı ve fonksiyonel gıdalar,
• Sağlık ve besleyici özelliklerinin etiket üzerinde yer aldığı gıdalar,
• Markalı ve kalite olgusunun öne çıktığı ürünlerdir.
Bunların yanında, biyoteknolojik denemelerin başlatılması ve biyoyakıt

üretiminin belli kalite kriterleri çerçevesinde artırılması alternatif üretim alan-
ları yaratacaktır.

5. Gıda Sanayii Stratejisi
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında DPT Müs-

teşarlığı tarafından yürütülen Gıda Sanayii Özel İhtisas Komisyonu çalış-
malarında elde edilen bulgular ve saptanan strateji bu bölümde ele alına-
caktır. AB'ye katılım sürecinde olan Türkiye'nin gıda sanayiinin temel vizyo-
nu şu şekilde özetlenebilir:

“Gıda sanayiinin vizyonu, tarım sektörüyle entegrasyon sürecini tamam-
lamış, yeterli ve güvenli gıda üreten, teknoloji gücü yüksek, çevre bilinci ge-
lişmiş, biyoçeşitliliği korumaya özen gösteren, dış pazarlara yönelik üretimi-
ni artiran ve sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip bir yapi ile faaliyetini de-
vam ettirmektir.”

Türkiye gıda sanayii için AB'ye katılım sürecinde alınacak politikalar;
stratejik amaçların ortaya konulmasını gerektirmektedir. Yine Özel İhtisas
Komisyonu çalışmalarında gıda sanayiinin AB ile entegrasyonunda geliş-
mesini engelleyen sorun alanları ve bu sorunların çözümünü sağlayıcı
amaç ve izlenecek politikalar şu şekilde sıralanmaktadır:

A. Türkiye'de genel olarak bilinçli ve tepkili sivil toplum örgütü yapılan-
ması yeterli düzeyde değildir. Bu açıdan gerekli tepkilerin zamanın-
da, yeterli düzeyde ve etkili olarak verilmesinde özellikle de gıda ala-
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nında eksiklikler söz konusudur. Bu bakımdan toplumda sivil toplum
bilincinin geliştirilmesi ve duyarlılığın artırılması gerekmektedir. 

B. Gıda alanında tüketim ve gümrük vergi oranlarının yüksekliği ve tu-
tarsızlığı önemli bir sorun olarak dikkati çekmektedir. Bu amaçla sa-
nayicinin ve tüketicinin daha düşük maliyetle üretim ve tüketim yapa-
bilmesi, vergi kaçaklarının azaltılması gerekmektedir.

C. Gıda ürünleri üretim maliyetlerinin yüksek olması bir diğer sorundur.
Bu sorun ülkemiz firmalarının uluslararası pazarlarda rekabetini
olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle Türk gıda sanayi firmalarının dış
piyasalarda etkin bir şekilde rekabet edebilmesini sağlamak için ma-
liyetlerin düşürülmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle tarımsal
destekleme politikalarında değişim öngörülmektedir.

D. Türkiye gıda sanayii ticaretine ilişkin sorunları da bünyesinde barın-
dırmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında gıda sanayii firmalarının ulusla-
rarası alanda sürdürülebilir rekabet gücüne sahip olması, AB ile en-
tegrasyon sürecinde zorunludur.

E. Türkiye gıda sanayiinde hammadde sorunu sürekli devam etmekte-
dir. Bu sorunun çözümünde tarımsal üretimi teşvik edici, üreticinin
gelir düzeyini artırıcı, yurtiçi tüketimini ve dünya ticareti ile uyumlu
sürdürülebilir bitkisel ve hayvansal hammaddenin teminini sağlayıcı
stratejik çalışmalara gerek vardır.

F. Sanayiinin gelişip büyüyebilmesi ve gelişmeleri takip edip üretimini
talebe göre hızlı ayarlamasında Ar-Ge çalışmalarının önemi bulun-
maktadır. Ancak, genel anlamda işletmelerin özellikle KOBİ'lerin Ar-
Ge'ye ayırdıkları pay ve bu konudaki çalışmaları yetersiz düzeydedir.
Bu amaçla gıda konusunda tüm paydaşların yararlanabileceği şekil-
de bütçeden Ar-Ge çalışmalarına ayrılan payın artırılması, bu bağ-
lamda sanayiinin bilim, teknoloji ve Ar-Ge'ye dayalı gelişim kültürü-
nün tüm paydaşlarca özümsenmesi, AB katılım sürecinde önemli gö-
rülmektedir. Ayrıca sanayinin TÜBİTAK, üniversiteler ve araştırma
enstitüleri gibi bilimsel araştırma kurumlarıyla işbirliğinin özendirilme-
si ve geliştirilmesi gerekmektedir.

G. Günümüzde tüm ülkelerde özellikle de AB ülkelerinde gıda denetimi
ve gıda güvenliği alanında önemli çalışmalar yapılmakta, tüketicinin
sürekli güvenlik talebi dikkate alınmaktadır. Bu konuda çiftlikten sof-
raya her aşamada gıda denetim etkinliğinin artırılması ve üretici ve
tüketici haklarını koruyarak gıda güvenliğinin sağlanması çalışmala-
rının AB ile uyumda olmazsa olmaz önemli koşullardan biri olduğu
göz önüne alınarak, işletmeler ve piyasa denetimi konusunda etkin
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çalışmalar yapılmalıdır.
Bu amaçlar doğrultusunda, Dokuzuncu Kalkınma Planı çalışmaları sıra-

sında genel tarım ve sanayi politikalarına yön verilmekte, gıda sanayiinin
önemli sorun ve çözüm unsurları yansıtılmaktadır.

6. Sonuç
Gıda sanayiinde sorunlar hammadde işleme, üretim, kapasite, teknoloji,

araştırma ve geliştirme, maliyet, sermaye ve finansman olanakları, pazarla-
ma ve satış organizasyonu gibi konulardan oluşmaktadır. Hammadde açı-
sından genel olarak yurt dışı kaynaklara gerek duymayan gıda sanayii, ta-
rım sektöründe uygulanan politika ve sektörün sorunlarından doğrudan et-
kilenmektedir. Tarım sektöründe uygulanan politikalar, gıda sanayiinin ta-
rımla ilişki ve etkileşimini etkileyen unsurların başında gelmektedir. Sanayi-
nin hammadde yetersizliğini çözmenin tek yolu, gerek duyulan anda, mik-
tar, kalite ve fiyatta talebin karşılanmasıdır.

Bu bakımdan bir yandan sözleşmeli üretim, diğer yandan da ürün borsa-
larının geliştirilmesi önemlidir. Türkiye'de tarımsal ürünlerin yoğun olarak
sanayide işlenmesi ve üretici-işleyici arasındaki fiyat anlaşmazlıklarının gi-
derilmesi gerekmektedir.

İşletme içi üretim, satış, stok politika ve organizasyonları bakımından gı-
da sanayii, büyük ve dış pazara açılan işletmeler dışında yeterli araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinde bulunma şansına genel olarak sahip değildir.
Bu yapı mevcut potansiyelden yeterince yararlanmayı engellemekte, planlı
bir çalışma sisteminin kurulmasını önlemektedir.

Gıda sanayiinde çeşitli nedenlerden dolayı mevcut kapasitelerin kullanı-
lamaması (talep yetersizliği, hammadde azlığı, üretim zincirindeki sorunlar),
başta maliyet artışı olmak üzere, işgücü ve diğer verimliliğin artmasını en-
gellemektedir. Bu durum özellikle işletmeler arası rekabette olumsuzluk ya-
ratmaktadır.

Türkiye'de gıda sanayii işletmelerinin çoğunun küçük ve orta ölçekli iş-
letmelerden oluşu, teknolojik yapının modernizasyonunu etkilemektedir. Ar-
tan ve değişen talep yapısının karşılanması, ancak teknolojinin yakından ta-
kibi ile mümkündür. Bu bakımdan işletmelerin ekonomik ölçek büyüklüğüne
ulaşarak, Ar-Ge faaliyetlerine önem vermeleri gerekmektedir. Diğer yandan
Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerinin yetersizliği, yüksek finansman gereği, bilgi
ve yüksek teknolojilerin sanayide uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Bunun
sonucunda, yeni teknolojiler yerine yaygın teknolojiler benimsenmektedir.

Diğer taraftan, genel ekonomik yapı ve politikalar ile tarıma yönelik uy-
gulamalar, bölgesel yoğunlaşma ve kuruluş yeri, pazar ve rekabet, talep ya-
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pısı, bilim kurumlarıyla işbirliği gibi makro konular gıda sanayiini etkilemek-
tedir.

Tarım sektörü gıda sanayiinde, girdi temini ve sanayi ürünlerine talepte
bulunması yönleriyle sıkı ilişki içindedir. Tarıma yönelik alınan önlem ve po-
litikalar, sanayii etkilemektedir. Tarımsal üretimin devamı ve sanayide ürün-
lerin değerlendirilmesi bakımından üretimde verimliliğin artırılması ve üreti-
ci satın alma gücünün yükseltilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, tarım
sektöründe yeterli örgütlenmenin gerçekleşmeyişi, sektörün sanayie enteg-
re olmasını geciktirmekte hatta engellemektedir.

Geleneksel tarım ürünleri-gıda sanayii ilişkisi kadar son yıllarda gelişme
gösteren organik tarımsal üretim-sanayi ilişkilerinin de geliştirilerek teşvik
edilmesi önemlidir. Günümüzde artan tüketici taleplerinin de etkisiyle orga-
nik ürün işleme ve pazarlama alanında talep artışlarının oluşması, sanayi-
nin üretici ile organik ürün sözleşmelerine kaymasına ve ilişki kurmasına
neden olacağından, bu alanda organik ürün yönetmeliklerinin bilinmesi, uy-
gulanması ve işbirliği yapılmasının önemi artmaktadır.

Genel olarak gıda sanayiinde kuruluş yeri, hammadde olanaklarının ve
alt yapının (ulaşım, elektrik, su v.b.) yeterli olduğu bölgeler olmaktadır. Bu
bakımdan Türkiye'de işletmeler avantajlı durumdadırlar. Fakat, aynı bölge-
lerde çok sayıda işletmenin kuruluşu, bir yandan rekabeti olumsuz etkileye-
rek kaliteyi düşürmekte, diğer yandan da tarımsal kaynakların sürdürülebi-
lirliğinde sorunlar yaratmaktadır. Bu alanlarda sürekli aynı ürüne ait tarımın
yapılması, verimliliği azaltmakta, üretici gelirini düşürerek, alternatif ürün
deseninin oluşmasını olumsuz yönde etkilemektedir.

Gıda sanayii ürünleri, bir kısmı hayatın devamlılığını sağlayan ürünler ol-
duğundan talep elastikiyet katsayısı düşüktür, yani mutlak ihtiyaç maddesi
niteliğindedir. Özellikle gıda sanayii ürünlerini bu sınıf içinde değerlendirebi-
liriz. İşletmelerin üretimlerini ayarlayan unsurların başında, iç ve dış talep
potansiyeli gelmektedir. Ülkemiz mevcut nüfus potansiyeli ve nüfusun yaş
piramidi dikkate alındığında, çalışanların özellikle de kadının iş yaşamında
artarak yer aldığı göz önüne alındığında, talep yapısının sürekli değişebile-
ceği düşünülebilir. Bu bakımdan işletmeler açısından araştırma ve geliştir-
me faaliyetlerine önem verilmelidir. Ayrıca iç ve dış pazar bağlantılarının
sağlanmasında iletişim ağının geliştirilmesi zorunlu olmaktadır.

Gıda sanayii işletmelerine kalifiye işgücünü, bilim kuruluşları ve meslek
kurumları (üniversiteler başta olmak üzere orta ve yüksek öğretim) yetiştir-
mektedir. Ancak, ülkemizde genel olarak yeterli miktar ve kalitede insan iş-
gücünün verimli değerlendirildiğini söylemek zordur. Yapılan araştırma ve
uygulamalarda, işletmeler ile bilim kuruluşları arasında bir eşgüdüm yeterin-
ce sağlanamamaktadır. Sanayilerin teknoloji kapasitelerinin artırılması ve
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bilgiden yararlanılmasının sağlanması için üniversite-sanayi işbirliğinin yay-
gınlaştırılması, teknoloji destek ve geliştirme merkezlerinin kurulması sağ-
lanmalıdır.

Türkiye'de süreklilik göstermeyen piyasa yapısı, sanayinin rekabet gücü-
nü ve gelişmelerini olumsuz olarak etkilemektedir. Diğer yandan, işletme
yapısından kaynaklanan ölçek sorunları, üretim ve pazarlama organizas-
yonlarındaki yetersiz gelişme, girdi fiyatlarındaki artışa bağlı olarak finans-
man giderlerinin yüksekliği, teknolojik yenilik ve gelişmelerin izlenememesi,
sanayilerin günümüze değin süregelen temel sorunları olarak devam et-
mekte, bu alanda yapılan çalışmalarla sorunlar azalmaktadır. Ancak, gıda
sanayiinde yapısal değişimin ve gelişmenin hızlanması için;

• Tarım ve gıda sektörü entegrasyonunu yaygınlaştırıcı,
• Kaliteli hammadde üretimini artırıcı ve çeşitlendirici,
• Gıda kontrol uygulamalarını etkinleştirici,
• Haksız rekabeti önleyici,
• KOBİ'leri teknolojik yenilenme, kalite sistemleri, ürün geliştirme ve

pazarlama teknikleri açısından güçlendirici plan ve politikaların izlen-
mesi zorunludur.

AB müzakere sürecinde AB gıda güvenliği mevzuatına uyum ve bunla-
rın uygulanması için kurumsal yapının iyileştirilmesi konusu öncelikli görül-
mektedir. Önümüzdeki dönem sektördeki en büyük değişim ve yatırım ihti-
yacı da bu noktada ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin güvenli gıda üretimi için
daha fazla yatırım yapması, kamunun ise daha etkin bir denetim sistemi ku-
rarak güvenli gıda ticaretini garanti altına alması ve dolayısıyla bu konuya
önümüzdeki dönem daha fazla kaynak tahsis etmesi gıda ticaretimizin sür-
dürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.
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PROF. DR. MEHMET PALA

Sayın başkan, değerli konuklar önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. İk-
tisadî Araştırmalar Vakfı başkanı sayın hocam Orhan Dikmen'e teşekkür
ediyorum. Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı sayın Necdet
Beye de teşekkür ediyorum. Zannediyorum, bu toplantının adı strateji ne ol-
malıdır derken, çok bilinçli hareket ettiklerini düşünüyorum. Çünkü Türki-
ye'de biz kişi olarak, kurum olarak bundan sonraki yapacağımız işleri pek
planlama kültürüne sahip değiliz. Yani bugün bile şurada, bugün nereye gi-
deceğimizi bu toplantıdan sonra çoğumuz bilmeyebilir. Bunlardan birisi ben
olabilirim. Çünkü Dilek hanım dedi ki, bu akşam bir yere gidecektik kongre-
nin kokteyli var, şimdi oradan öbür tarafa gidiyoruz. Yani bu bizim kültürü-
müzde, bilinçli bir planımız, stratejimiz yok gerçekten. Dolayısıyla biz bu kül-
türü kazanmamız gerekiyor, yani strateji kültürünü kazanmamız gerekiyor.
Ne demektir strateji, bu noktadan bulunduğumuz noktayı iyi analiz edece-
ğiz, ulaşmak istediğimiz noktayı iyi belirleyeceğiz, yani bu çok önemli. Şim-
di gıda sanayiin sürdürülebilir kalkınma, bana bir şey söylemiyor, yani Türk
insanını yeterli gıdalarla beslemek, buda bir şey söylemiyor yani net olamı-
yoruz. O yüzden bizim gıda sanayiinde strateji belirlerken bunu toplu olarak-
tan düşünmek lazım. Tabi gıda sanayiin stratejisine etki eden bir sürü komp-
rentler var. Tabi bunlar birbirinden bağımsız olduğu gibi birbiriyle ilişkili. Do-
layısıyla burada da stratejinin ele alınması gerekiyor. Şimdi tabi burada,
stratejiler derken işte amaçlarımızı hedeflerimizi ve ulaşacağımız yöntemle-
ri belirlememiz lazım. Birde bu stratejiye, bu stratejinin paydaşlarının inan-
ması gerekiyor. Bu inanç olmadığı sürece başarılı olunmuyor. Ben şimdi siz-
lere biraz, çünkü arkadaşlarım Dilek hanım, Yaşar Holdingden arkadaşımız,
Taylan bey ve Ahmet bey size gıdanın genel şeylerini anlattılar. Ben bura-
da size bazı noktaları kendi düşünceme göre aktarmaya çalışacağım.

Tabi ki gıda Türkiye için çok önemli. Yani 70 milyon insanın sağlıklı, ye-
terli beslenmesi önemli, sosyoekonomik yanı çok ağır basıyor. Türkiye'nin
bulunduğu coğrafyada ihracat potansiyeli var. Ve dolayısıyla ihracat olma-
dan, üretim olmadan Türkiye'nin kalkınması mümkün değil. Yapacağımız
üretimi de iyi yapmamız gerekmektedir. Tabi gıda sanayiini ele aldığımız za-
man bana göre, herhalde Türkiye ekonomisinin % 15'i gıda sanayiin toplam
ekonomideki yeri % 15 diye düşünebilirsek, özellikle ilgilenen insan sayısı-
nı düşünebilirsek, ele alırsak oldukça önemli. Tarımda % 33 hala nüfus ça-
lışıyor. Amerika'da, Avrupa'da insanları besleyen nüfus % 2-3 civarında.
Demek ki, tarımdan bizim sanayie bir nüfusun transferi gerekmektedir. Bu
zor olmaktadır gerçekten, Türkiye'nin önünde en önemli sorunlardan birisi-
dir. Türkiye'de işsizliğin % 10-12 olduğu söyleniyor. Ama tarımdaki gizli iş-
sizlik bu rakamlar içerisinde değildir. Sadece başvurmuş insanların işsizliği-
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dir. Dolayısıyla, tarımı biz başka bir şekle dönüştürmemiz gerekmektedir. O
yüzden ben gıda sanayiini etkileyen faktörlerden başlarken, önce ham mad-
de dedim, üretim maliyetlerinin yüksekliği, markalaşma, pazarlama olayları,
arge, gıda denetim ve kontrol hizmetleri, eleman, Avrupa Birliği ilişkileri gibi
başlıklar var. Bunlar içinde bunları arttırmakta mümkün. Ben yalnız tarıma
bakacağım.

Tarımın Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir defa tarım
giderek gerileyen bir yapı gösteriyor Türkiye'de. Bunun nedeni de, işte glo-
bal dediğimiz, küreselleşme dediğimiz, yani pazarların birleşmesi dediğimiz
olayda tarım ciddi şekilde etkileniyor. Bugün Niğde'deki bir elma üreticisiy-
le, Çin'deki yada Brezilya'daki veya Arjantin'deki bir elma üreticisi yarış ha-
linde. Nasıl oluyor, binlerce kilometre uzakta evet, çünkü bunların ürettikle-
ri ürünler bir gün bu ortak pazarda, dünya pazarlarında karşı karşıya geli-
yor. Nedir, orada kalite fiyat ve hakikaten süreklilik burada çok önemli. Bu-
nu yapabiliyor muyuz işte bu çok önemli. O yüzden tarımda konular gerçek-
ten karmaşık. Türkiye'nin tarımı ben ihmal edildiğini düşünüyorum. Her za-
man konu ediyoruz. Ben bunun artık kendi kendine yeterli diye böyle bir şey
yok. Yeterli değil, Türkiye kendi kendine yeterli değil. Yeterli potansiyeli var,
bunu dememiz lazım. Daha öncede söyledik, yedi ülkeden biri falan, diğer
altıyı bilen yok. Artı, Türkiye kurulduğundan beri yağı ithal eder, yani 400-
500 bin ton Türkiye yağ ithal eder. Nasıl kendi kendine yetiyor. Ama ayçiçe-
ğini yeterli ekebilir, mısırı ekebilir, soyayı ekebilir ama bunları ekmiyor, ithal
eder duruma gelmiştir. Baklagiller ithal edilir duruma gelmiştir dolayısıyla.
Peki tarımın sorunu nedir, niye çözülemiyor, bu kadar zor oluyor bu dediği-
miz zaman, Türkiye'nin tarımının hakikaten çok derin sorunları var, sosyo-
ekonomik sorunları var. Yani sadece tarımı bir ekonomik olay olarak algıla-
mamak gerekiyor. Çünkü sosyal bir yapısı vardır. Bakın 2001 krizinin bu ka-
dar kolay atlatılmasının da tarımdaki nüfusu çok olmasının, çok büyük etki-
si vardır. Tabi ki, burada insan Türk kültürünün de etkisi vardır. Yoksa 2001
krizi Türkiye'de çok ciddi bir krizdir aslında. Bu nitekim atlatılmıştır. Üretim
gerilemiştir, birçok insan zarar etmiştir. Ama bu krizden de Türkiye birçok
şey öğrenmiştir. Bunlar her zaman bize bir ders olmuştur.

Şimdi tarımın sorunu nedir, tarımın sorunu Türkiye'de verimlilik ve ölçek
birimidir. Ölçek birimi küçük olduğu için yani işletme biriminin ölçeği küçük
olduğu için, buralarda verimi arttıramıyoruz, teknolojiyi kullanılır hale getire-
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miyoruz. Nitekim her alanda böyle. Her zaman söylüyorum, üç tane inek,
beş tane ağaç, el avucu kadar bir tarım arazisi ile bizim teknolojiyi getirme-
miz ve burada verimliliği arttırmamız mümkün değildir. Dolayısıyla, bunun
bir şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. Burada da ben şunu görüyorum,
üretici, yeni tarım kanunu çıktı biliyorsunuz 24 Nisan'da gerçekten çok iyi
şeyler gözüküyor içerisinde ama, içinin doldurulması gerekiyor. Yani kanun
çıkarılmakla yetmiyor içinin doldurulması gerekiyor. İşte bunun içinde iyi ça-
lışmak gerekiyor. Tarımda tabi destekler ayrı, tarım pahalıya mal oluyor.
Türkiye'de dediğim gibi ham madde miktarının yetersizliği söz konusudur.
Kalitesi yeterli değildir, artı Türkiye'deki tarımsal istatistiklikler tamamen
yanlıştır. Ben bun net söylüyorum. Buradaki tarımsal istatistiklere bakıpta,
ikiye böldüğünüz zaman gerçeğe daha yakınsınızdır. Kesinlikle bu böyledir.
Dolayısıyla Türkiye'de şu kadar ton elma var, bu kadar hayvan sayısı var
dediğimiz zaman bu rakamlar kesinlikle aldatıcıdır. Çünkü gerçeği yansıt-
mayan rakamlardır. Tabi burada, tarımda birde geleneksel ürünlerde sürek-
li verimlilik artışı olduğu için, yeni ürünlere yönelmede çok isteksiz ve bu ko-
nuda desteksiz kalmaktadır tarım. Tabi tarımla da gıda sanayiin entegras-
yonu, uyumu yoktur. Sadece salça ve bezelyede vardır. Onun dışındaki süt-
te bir miktar vardır. Ama onun dışındaki sanayilerde ciddi bir tarımla sanayi
arasında bir ilişki görülmüyor. Yani bu entegrasyonun sağlanması gerek-
mektedir. Tabi bir diğeri gıda sanayiin üretim maliyetleri yüksektir, gerçekten
yüksektir. Çünkü Türkiye'de şöyle bir yüksek lisans çalışması yapılması la-
zım aslında. acaba gıda sanayiin ham maddesi, yerli ürüne dayanmasına
rağmen ihraç edildiğinde, ne kadar döviz gerekmektedir. Bunun için, yani dı-
şarıdan alınan maddelerle bu üretim yapılabilmektedir. Bunu, baktığımız za-
man bunun çok düşük olmadığını görüyoruz. Bugün biliyoruz ki, işte otomo-
tiv sanayiin % 80'i ithal girdilerle sağlanmaktadır. Yani % 20'si sadece Tür-
kiye'de oluyor. Sanki Türkiye'de gıdanın da ihracatında sanki bu rakamlar
olmasa bile buna bayağı önemli bir payının döviz girdiliğiyle sağlandığını
düşünüyorum.

Tabi burada özellikle enerji giderlerinin çok yüksek olduğunu söylemek
zorundayız. Dünyada, Avrupa'da en pahalı enerjiyi kullanan yer burasıdır,
sanayi burasıdır. Dolayısıyla geçenlerde, Almanya'da baktım. 1,15 Euro ci-
varında, Türkiye'de 1,7 Euro. Benim Almanya'daki öğrencilik dönemimde
oysa Almanya'daki petrol benzin giderinin 3/1'i Türkiye'deydi. Yani devlet
burada kolaycılığa kaçıyor ve burada bununda pahalı, 70 dolara çıkması
önemli değil burada önemli olan, devletin buradan aldığı vergidir. Yani pet-
rolü, Türkiye'deki petrolü pahalı yapan içerideki vergidir. Çünkü devlet ne-
den, en rahat vergi toplama kanallarından birisi budur. Dolayısıyla, buna
yükleniyor. Kayıt dışı ekonomi tabi tam kontrol altına alınamadığı için, her-
kesten eşit vergi alınamadığı için, devlette tabi daha kolay vergi toplama ve-
ya alma yerlerine gidiyor.
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Şimdi gıda sanayiin çok önemli sorunlarından birisi, yine ölçek sorunu-
dur, büyüme sorunudur. Dışa açılmada da, markalaşma sorunudur. Yani
Türkiye gerçekten bu 2000 işletme bana biraz fazla gelmekle birlikte, belki
de 1500'ü hakikaten çok iyi durumda olan, Avrupa düzeyinde üretim yapan,
kaliteye önem veren ve adını, adresini rahatça koruyabilen Türkiye'de gıda
işletmeleri var. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Nitekim bugün Türkiye'deki
süper marketlere baktığımız zaman bu kaliteyi görebiliyorsunuz. Yani bun-
ları saptamak lazım. Türk gıda sanayiin geldiği noktayı göz ardı edemeyiz.
Gerçekten çok iyi çalışan, hem tüketicisine saygı duyan ve hem de işini çok
iyi yapan bir gıda sanayi var elimizde. Ama bunun yanında işte yüzde yarı-
sında kayıt dışı olan bir gıda sanayiimiz var. Bunlar küçük işletmelerdir. Da-
ha çok üç, beş veya yedi kişilik çalışan işletmelerdir. Bunlarında zaman içe-
risinde yeni gıda kanunuyla daha iyi duruma getirileceğini düşünüyorum.

Sanayiin bir diğer önemli sorunu da arge çalışmaları. Bakın bu iş hep ko-
nuşuluyor Türkiye'de, bunu kabul etmemiz lazım. Hiçbir gıda sanayi kurulu-
şunda araştırma yapılmamaktadır dememek için, az yapılmaktadır diyorum.
Yapılmamaktadır, sadece yapılanlar geliştirmeye dönüktür. Bu niye yapılmı-
yor, bu sanayilerin parasızlıktan mı, başka bir şey midir, hayır Türkiye'de ben
parasızlığa inanmıyorum. Hiçbir koşulda parasız olduğuna bu ülkenin inan-
mıyorum. Bunun altyapısının hazırlanmasında, yani şirketlerde diyelim ki,
bütün dünyada araştırma, geliştirme çalışmaları % 70-80 özel sektöre kay-
mış durumdadır. Yani devletin araştırmada daha çok temel araştırmalara,
herkesi ilgilendiren araştırmalara dönük yatırımları vardır. Devlet kurumları
bu konularda çalışırlar, ama özel şirketler kendi alanlarında daha yenilikleri
yaratıcı, üründe, hizmette aktif olan, daha rekabet gücü fazla olan konular-
da çalışma yapmaktadırlar. Ama peki Türkiye'deki gıda sanayi niye araştır-
ma yapmamaktadır dediğimiz zaman, çünkü araştırma sabır isteyen ve
uzun yılları alan ve çok iyi yetişmiş insanları gerektiren bir alandır. O yüzden
buna yatırım çok uzun vadelidir. Türkiye gıda sanayiinde maalesef bunu
söylüyorum, net söylüyorum, araştırmada yeteri kadar ileriye gidememiştir.
Ama bunun yanında da 28 tane bizim gıda mühendisliği bölümümüz var, Tü-
bitak var, böyle kurumlarımız var. Burada yetişmiş elemanlarımız var, peki
bunlar ne yapıyorlar, bunlar araştırma yapıyorlar. Bunların içerisinde kaliteli
araştırma yaptıklarını da biliyorum. Hepsi değil ama burada gerçekten bir
potansiyelin varlığını biliyoruz. Peki üniversiteler burada bir araştırma yapı-
yor, sanayi burada araştırma yapamıyor, geliştirme, peki sanayiiyle üniver-
sitelerin işbirliği ne durumdadır dediğimiz zaman, siz biliyorsunuz üniversite
sanayi işbirliği, böyle bir işbirliği yoktur. Yani üniversite rektörüyle, sanayi
odası başkanı imzaladığı sözleşmelerle sanayi, üniversite işbirliği olmuyor,
bunu gördük. Peki ne yapacağız dediğimiz zaman işte burada, şirketlerle
bizzat bunu daha organize üniversitelerin beraber bir araya getirilip bu araş-
tırmaların yapılması gerekmektedir. Bugün devletin argeye verdiği destek
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gerçekten çok iyidir. Burada ben dergide de çok yazıyorum bunu, gıda sa-
nayi Türkiye'de en az arge desteği alan sektördür. Alanları da biliyorum çün-
kü ben arada hakemlik yapıyorum. Destek alanlarında gerçek bir araştırma
değildir yaptıkları, yani tamamen işte kalite kontrole dönük yada daha da
başka şeylerde oluyor burada, üretime dönük bir aleti alma imkanı olabilir mi
diye bu tip şeylerde var. Bunun yanlışlığını ben özellikle söylemek istiyorum.
Burada da gıda sanayiin bu destekten daha fazla yararlanmasını istiyorum.
Buradaki üniversitelerle beraber, üniversite hangi alanda çalışacaksa, bu iş-
birliğine beraber yaklaşımını ben arzu ediyorum. Yalnız bunun daha düzen-
li, daha iyi olmasının gerektiğini düşünüyorum. Tabi denetimle ilgili burada
denetimleri ve kontrolü ile ilgili Türkiye'de tarım bakanlığının bir gıda strate-
jisi olması lazım, bu yoktur. Bunun yapılması lazımdır. Bu konuda girişimler
yapılmıştı ama onda çok başarı sağlanamadı. Yani tarım bakanlığı 2005 yı-
lından 2010 yılına, 2015 yılına kadar ne yapacak, neyi istiyor, Avrupa birliği-
ne uyum demekle bu iş çözülemez. Ben size söylüyorum, bakın şimdi Tür-
kiye Osmanlının 1856'da Paris kongresinde Avrupalı olduğu kabul edildi.
Bakın tam 150 yıl geçmiş, hala Avrupalımı, değil mi diye konuşuluyor ve do-
layısıyla, ben burada Nevzatçım sana da söylüyorum burada, Taylan sana
da söylüyorum, çünkü Avrupa Birliğiyle çalışmaları sizler yürütüyorsunuz.
Avrupalının her dediğini kabul etmek durumunda değiliz kardeşim, ben o ka-
nıdayım. Çünkü neden, koşullar farklıdır. Ama zaten bizi 10 seneden önce
almayacaklardır. Dolayısıyla ben şöyle de düşünüyorum. Avrupalının Türki-
ye'ye yönü Avrupa'dır. Bunu hiç tartışmasın, Atatürk bunu koymuştur ve bu-
nun değiştirilmesi de mümkün değildir bu ülkede. Peki, biz nasıl olacağız o
zaman, demek ki, biz kendi durumumuzu iyi analiz edeceğiz ve onlara kar-
şı bunu daha iyi ilerlemesi için savunacağız, bunu yapmamız gerekiyor. Bu
süreç içerisinde biz daha iyi duruma geleceğiz ve onlarda bizi ister istemez
alacaklar, bunu ben size söylüyorum. Bugün Avrupalıya oylama yapılsa her
ülkede hayır çıkar, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasına bunu net bili-
yorum. Televizyonlarda izliyorum, bakıyorum, her şey konuşuluyor, ikiye ay-
rılıyor, bir Türkiye tarafları, Türkiye karşıtı. Ama oyluyorlar, dinleyenler % 80
hayır çıkıyor. Yani bu şey Avrupalıda var, çünkü bu şuradan da kaynaklanı-
yor, Türkiye iddialı bir ulustur. Türkler, milliyetçilikte yapmak istemiyorum,
hiçbir zaman esaret altında kalmamış, Avrupa'ya gitmiş, bilmem ne yapmış
falan, tabi bunlar o insanların eğitimlerinde kafalarında önemli yer etmiştir.
Ve dolayısıyla kabullenmeleri zordur. Ama bizim eğer iyi gelişme yaparsak,
biz bunu çok hızlı bir yere getirebiliriz diye düşünüyorum.

Bir şey daha söyleyeceğim, çok önemli bir nokta. Bu gıda sanayiinde
eleman, Dilek Boyacıoğlu benim öğrencim olur, bugün konuşulanlar, ger-
çekten sorunlar çok iyi ortaya kondu. O yüzden ben, biraz işin dışına çıkma-
ya çalıştım. Şimdi eleman konusunda, bizim gıda mühendisi gerçekten Tür-
kiye'de iyi eleman sorunu vardır. Bugün bile birisi bana diyor ki, bana dil bi-
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len şöyle cevval bir gıda mühendisi bul, nasıl bulacağım şimdi ben bunu,
ben bunu bilmiyorum. İlan veriyorsunuz, yüz kişi başvuruyor, açıyor onları,
kimseyi alamıyor. Şimdi bizim burada bir eksiğimiz var. Üniversitelerimiz bi-
zim, gıda mühendisi yetiştiriyor, şöyle veya böyle. Yani bir sürü iyi yetişen
gıda mühendislerimiz var. Bunu ben biliyorum, görüyorum. Ama meslek içi
eğitime baktığımız zaman, sadece HACCP eğitimi var. Başka yok, ben bir
eğitim göremiyorum. Halbuki buradan, bu çocuk gıda mühendisliğini okudu,
ama ondan sonra fabrikada çalışıyor, yıllarca aynı bilgiyle devam ediyor.
Halbuki üniversitelerin, ben burada onu da davet ediyorum, onu da istiyo-
rum, derneklerin, ticaret odasının, sanayi odasının meslek içi eğitimleri ver-
mesi lazım. Bir helva nasıl yapılır kardeşim bilen birisi varsa gelsin anlatsın.
Yeni teknolojileri bu mühendislere aktarmamız lazım. Derneklerin bunu yap-
ması lazım. Türkiye'deki gıda derneklerinin yaptığı, ben biraz daha size
eleştiri yapayım, gidiyorlar Tarım Bakanlığından yönetmeliği değiştirmek vs.
başka ne yapılıyor, başka şeyler yapmaları lazım. Derneklerimizin kendi
üyelerindeki mühendisleri eğitmesi lazım. Kendi içerisindeki satışçıları eğit-
mesi lazım, pazarlamacıları eğitmesi lazım. Dolayısıyla bu şekilde bir, eğer
düzen kurabilirsek, yani şu demektir, demek ki stratejinin paydaşları var. Bu
paydaşların kendilerine düşen görevler vardır. Gıda sanayiine düşen görev
var, devlete düşen görevler var, derneklere, sivil toplum örgütlerine düşen,
üniversitelere düşen görevler vardır. İşte bu stratejilerin paydaşları bir ara-
ya gelip, bu görevlerinin ne olduğunu bilecekler ve o yönde çalışacaklar.
Ancak bu şekilde yürütebilirsek, ben gıda sanayiin çok daha iyi bir konuma
geleceğini düşünüyorum. Ve bugün Türk gıda sanayiin geldiği yeri hiçbir za-
man küçümsemiyorum, tam tersine çok takdir ettiğim bir düzeydedir. Bunu
içinde de olduğum için biliyorum, hoca olarakta biliyorum bunu, böyle oldu-
ğunu da görüyorum. Dışarıyı da izliyorum. Türkiye gerçekten ileriye dönük,
gelecek vaat eden bir ülkedir. Sadece biz, kendi işimizi daha iyi ne yapabi-
lirizin kavgasını veriyoruz. Onların işte bu podyumlarda, bu toplantılarda or-
taya koyuyoruz. Ama hakikaten hepimizin burada bir görevi var. Bu görevi
ben hepimizin daha iyi yapması gerektiğini düşünüyorum ve ileriye dönük,
çok ciddi bir geleceğin olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz içinde te-
şekkür ediyorum.

DR. SENA SAKLAR

Sayın başkan, değerli misafirler. Bende organizasyonda emeği geçen
kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Son sunuş olduğu için, elimden geldiği
kadar kısaltarak yapmaya çalışacağım. Bende gıda sektöründe özellikle
ARGE yönündeki stratejileri ağırlık vererek sunuşumu yapmaya çalışaca-
ğım. Türk gıda sanayiin AB ile müzakere sürecinde, güçlü Avrupa rekabeti-
ne karşı hazırlanması gerekmektedir. Türk gıda sektörü yeni koşullara
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uyum sağlayarak, uluslar arası pazarda varlığını koruyabilmesi ve rekabet-
te üstünlüğe ulaşması Avrupa standartlarında üretim, ambalajlama, depola-
ma, dağıtım ve kalite kontrolü yapmasına bağılıdır diyoruz.

Ben biraz Avrupa Birliğindeki gıda sanayiinden bahsetmek istiyorum. Ta-
rım ve gıda endüstrisi Avrupa'nın en büyük üretim sektörünü oluşturmakta,
yetişen tarım ürünlerinin % 70'den fazlası sanayi ürününe dönüşebilmekte-
dir. Buda yaklaşık 4 milyondan fazla insana işgücü yaratmaktadır. Avrupa
Birliğinde de endüstrinin çoğunluğu aynı Türkiye'deki gibi aslında KOBİler-
den oluşmakta. Avrupa'nın gıda endüstrisi, Avrupa'nın ekonomik gelişmesi-
ne katkı sağlamakta, birliğe yeni üye olan ülkelerle de ekonomiye olan kat-
kısının, bu sektörün ekonomiye olan katkısının artacağı beklenmektedir.
Avrupa birliğinde, tüketicilerin sağlıklı beslenme ile yaşam kalitesinin arttırıl-
ması, sürdürülebilir, çevreye zarar vermeyen üretim yöntemleri üzerine olan
ilgileri gün geçtikçe artmaktadır. Avrupa Birliğindeki sanayicilerde bunu çok
iyi bir şekilde analiz etmekte, takip etmekte ve yeni gıdaları geliştirirken, tü-
keticilerin ilgilerini, tercihlerini belirlemektedirler. Tüketicilerin çoğu gıda ter-
cihlerini yaparken gıdaların kalitesi, güvenliği, sağlık ilişkileri, çeşitlilik, kul-
lanım kolaylığı, etnik faktörler, çevreye olan etkinliklerini göz önüne alarak
yapmaya başlamıştır. Genel olarakta, gıda tüketimi taze ve dondurulmuş gı-
dalar, hazır yemekler, su ürünleri, beyaz et ürünleri, organik gıdalar ve tü-
ketilmeye hazır ürünler doğal katkı maddeleri kullanımı, yada daha az kim-
yasal maddesi kullanılarak üretilen gıdalar, düşük tuz, düşük şeker, asit, yağ
içeriği olan ürünler sağlıklı ve fonksiyonel gıdalar, markalı ve kalite olgusu-
nun öne çıktığı gıdalar yönünde gitmektedir. Avrupa Birliğindeki sanayi üre-
timi de bu çerçevede şekillenmekte, ARGE ve Pazarlama yöntemleri de ar-
tan ve değişen talebi karşılama yönünde çalışmaktadır. Avrupa Birliğinin gı-
da sektöründe strateji belgesi olan etp-food forland teknoloji platform ilgili
belge Avrupa Birliğinde gıda sektöründeki paydaşlarla birlikte hazırlanarak
taslak ara raporu olarakta yayınlanmıştır. 2007 yılının başında da resmi ola-
rakta basılacağı bildirilmiştir. Avrupa Birliğinde gıda sanayiinde yapılacak
yeniliklerin, araştırmaların başında belirlenen stratejilere göre yapılması he-
deflenmiştir. Bu belge hazırlanırken toplumun sosyal ihtiyaçları, tüketici ihti-
yaçları ve bilimsel ihtiyaçlar aynı zamanda da bunların birbiriyle olan etkile-
şimi göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Sosyal ihtiyaçlara bakacak olursak, sağlık harcamalarının azaltılması,
sağlıklı yaşlanma ki, bu Avrupa Birliğinde çok önemli, bütün stratejilerde bu
var, özellikle gıda ile ilgili stratejilerde. Sağlıklı yaşam bilincinin eğitimle
oluşturulması, yüksek eğitim programlarında gıda sağlık zinciri ilişkisinin iş-
lenmesi, toplum veya tüketici güveninin ölçülebilmesi, gıda ve sağlıkla ilgili
konularda toplumdaki ve kişiler arasındaki tüketiciler arasında iletişimin ge-
liştirilmesi, kobilerin gıda ve sağlıkla ilgili konularda daha etkili olması hedef-
lenmektedir. Tüketici ihtiyaçlarına baktıklarında, yapılan analizlerde tüketici-
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lerin lezzetli ve yerken zevk alacakları gıdaları istediklerini belirlemişlerdir.
Yine düşük tuz ve düşük yağ oranı olan gıdaları istemekteler. Gelişmiş ve
fonksiyonel ambalajı olan gıda ürünleri.

Diğer taraftan fiziksel aktivitelerine göre veya bir takım sağlık sorunları-
na göre geliştirilmiş gıdalara ihtiyaç duyulmakta, sindirim sistemi ve kemik
yapısını iyileştirici gıdalara ihtiyaç duyulmakta. Yine aynı şekilde bağışıklık
sistemini güçlendirici gıdalara ihtiyaç duyulmakta. Yaşam stiline göre deği-
şen gıdalar, vejeteryanlar yada farklı etnik guruplar, dini inançlara göre de-
ğişen farklı gıdalar, birde yaşlılıkla ilgili hastalıkların önlenmesine yönelik gı-
daların ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Bilimsel ihtiyaçlar yönünde ise
beslenme sistemleri, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, yeni görüntüleme
ve minimal işleme teknolojileri, gıda beslenme ve sağlık alanındaki veri ban-
kalarının kurulması ve bunların arasındaki bağlantıların incelenmesi, araş-
tırılması, tüketici tercihleri kabulü ve ihtiyaçları, bu bilimsel ihtiyaçları doğur-
muştur. Bu strateji belgesi, bu üç ana kategoride belirlenen ihtiyaçların etki-
leşiminin göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Bu strateji belgesine göre de, Avrupa Birliğinde gıda alanında araştırma
yapılması gereken yedi adet önemli fırsat alanı belirlenmiştir. Bunlardan bir
tanesi, gıda seçimi yapılırken sağlıklı gıdaların tüketiciler tarafından tercih
edilmesinin sağlanmasıdır. Bunun hedeflerine baktığımızda da, tüketicilerin
gıdalara karşı davranışlarının ölçülmesi hedeflenmektedir. Yine tüketici ter-
cihleri için modellerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Gıda ve beslenme
alanında tüketicilerin birbirleriyle etkileşimlerinin geliştirilmesi hedeflenmek-
tedir. Tüketici tercihlerinin sağlıklı gıdalar yönünde olması için tüketici dav-
ranışına yönelik, bu davranışların değiştirilmesine yönelik stratejilerin geliş-
tirilmesi hedeflenmektedir.

İkinci alan ise, insan sağlığını iyileştirici ve gıda ile ilgili hastalıkları ve
riskleri en aza indirecek, sağlıklı gıdaların geliştirilmesidir. Hedeflerinde ise
beyin fonksiyonları ve beslenme ilişkileri, yani beyin fonksiyonlarını hızlan-
dıracak, geliştirecek ne tür gıdalar geliştirilebilir, ne tür besin öğeleri bunla-
rı sağlayabilir, bu konuda araştırmalar yapılması, yine aynı şekilde bağışık-
lık sistemi, sindirim sistemi ve beslenme ilişkileri, metobolik aktivite, obezi-
te ve beslenme ilişkileri, işlenmesi, araştırılması hedeflenmektedir. Aynı za-
manda sağlık ve beslenme çerçevesinde tüketici davranışlarının analizi, bu
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kategoriye sokulmuş, bu hedefler altında yer almıştır.
Üçüncü alan ise, katma değeri yüksek, yüksek kaliteli, kullanımı kolay, fi-

yatı uygun gıdaların geliştirilmesidir. Bu alanın hedeflerinde ise tüketicilerin
tercih ve beslenme ihtiyaçlarına göre, yeni gıdaların geliştirilmesi hedeflen-
mekte. Gıda işleme, ambalaj ve proses kontrolün geliştirilmesi yeni teknik-
lerin, teknolojilerin geliştirilmesi gıda işleme teknikleri ve gıda yapısı ve
özellikle mikro straç arasındaki ilişkilerin irdelenmesi, yine tüketici gıda ka-
litesi ve üretim arasındaki ilişkilerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Dördüncü alan ise, tüketicilerin güvenle kullanabileceği, güvenli gıdala-
rın sağlanmasıdır. Hedefleri gıdalardaki biyolojik ve kimyasal tehlikelerin
belirlenmesi, modellenmesi ve izlenmesi, risk analizi yapılması, bununla il-
gili yöntemlerin geliştirilmesi, gıdaların güvenliğinin sağlanması için gıda
zincirinde kontrol mekanizmalarına ait, yeni araçlar geliştirilmesi yine izle-
nebilirlik mekanizmalarının sağlanabilmesi için yeni mekanizmalar, yeni
araçlar geliştirilmesi. Hile ve tahşişin önlenmesi, tüketicilerin gıda güvenliği
konusunda kaygılarının belirlenmesi ve ölçülebilmesi hedeflenmiştir.

Yine beşinci alan, sürdürülebilir gıda üretiminin sağlanmasıdır. Bunun
hedeflerine baktığımızda, Avrupa Birliğinde sürdürülebilir gıda üretiminin
sağlanması için yeni metotların geliştirilmesi ve bu yönde araştırmalar ya-
pılması hedeflenmektedir. Yine farklı çevresel koşullar altında gelişebilecek
gıda üretim senaryoları ve tüketici davranışları yani işte Avrupa'da bir ener-
ji krizi olduğunda yada büyük bir kuraklık olduğunda, yada herhangi bir do-
ğal afet olduğunda, oluşabilecek gıda üretim senaryoları veya insanlara gı-
da sağlama yönünde farklı senaryolar geliştirilmesi ve çözüm yöntemleri
üzerine araştırmalar yapılması hedeflenmektedir. Çevresel, ekonomik ve
sosyal güçlüklerin sürdürülebilir tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretimi
üzerine etkilerinin de araştırılması hedeflenmiştir. Yine, yeni gıda üretim sis-
temleri ve bunlarında sürdürülebilirliklerinde analizi hedefler altına alınmış-
tır.

Altıncı alan ise, gıda zincirinin yönetilmesidir. Gıda zinciri paydaşları ile
ilgili muhtemel senaryoların geliştirilmesi ve sorunların çözümüne yönelik
araştırmalar yapılmasıdır. Sizinde bildiğiniz gibi gıda zincirinde çok fazla
paydaş var. işte üreticiden başlıyor, dağıtım alanına tüketiciye gidene kadar
birçok kişi giriyor, KOBİler giriyor. Bunların herhangi birinde olan ufak bir ak-
saklık, üründe ne tür sorunlara ulaşıyor, yada tüketiciye nasıl yansıyor. Bu-
nun analizinin yapılması hedeflenmektedir. Yine gıda zincirinde inüvasyon
potansiyelinin geliştirilmesi, rekabetin arttırılması, küçük üreticilerin komp-
leks gıda zincirine etkileri nelerdir. Bunlar üzerine araştırmalar ve tüketici et-
kileri her alanda olduğu gibi burada da bunların davranışları hedeflenmiştir,
davranışların analizi.
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Yedinci alan ise, iletişim, eğitim ve teknoloji transferi alanıdır. Hedefleri
gıda zincirindeki paydaşların birbiriyle etkili bir şekilde iletişim kurulması için
yapılması gerekenler nelerdir. Nasıl yeni teknikler kullanılarak bu iletişim
arttırılabilir. Yine eğitim çok önemli Avrupa Birliğinde de. Bütün gıda zinciri-
nin paydaşlarının eğitimi ve teknoloji transferinin etkili olabilmesi için neler
yapılması gerekiyor. Avrupa Birliği de bu tür hedefleri, stratejik hedefleri
araştırma alanlarını belirledikten sonra, araştırma ve yenilik için finansal
kaynakların arttırılmasını talep ediyorlar. Özellikle eğitim ve bununla ilgili
kaynakların geliştirilmesi en ön planda bulunuyor. Burada da kütüphaneler
kurulması, ortak araştırmalar yapılması ve bilgi ağları oluşturulması öne çı-
kıyor.

Şimdi Türkiye'deki gıda sanayiine bakalım biraz. Türkiye'de gıda alanın-
da üretim yapan işyerleri genellikle KOBİ yapısında. Sayısı 25.000-40.000
arasında değişiyor. Yaklaşık 265.000 kişi bu sektörde çalışıyor. Önemli so-
runlardan birisi, ülkedeki tarımın sanayie istenilen kalitede ve miktarda
hammadde veremeyişi, üretemeyişi. Türkiye'de tarımsal ürünlerin sanayi
ürününe dönüşümü yaklaşık % 30 oranında. Buna karşılık Türkiye'nin ihra-
cat potansiyeli var. Buda yaklaşık % 20'lik bir paya sahip ve oldukça önem-
li. Uluslar arası pazarda önemli bir üretici konumunda olan Türkiye'nin, tü-
ketici ihtiyaçlarına ve tercihlerine karşılık verebilecek ürünleri üretmesi ve
çeşitlendirmesi gerekiyor. Aynı zamanda Avrupa Birliğine ihracat yapan fir-
malar içinde, Avrupa Birliğindeki gıda sanayiindeki gelişmeler ve araştırma
geliştirme stratejileri bunlarında yakından takip edilmesi gerekiyor. AB'ye
katılım sürecinde Türkiye gıda sanayiin gelişmesi ve rekabet gücünün art-
ması için, bir önceki sayın konuşmacılarında belirttiği gibi burada bir çok
madde var. Taylan Beyde bunları sıraladı. Bir daha üstünden geçmek iste-
miyorum, tekrar etmek istemiyorum. Ben sadece kendimde araştırmacı ol-
duğum için, ARGE kısmına biraz ağırlık vermek istiyorum. Paydaşların, büt-
çeden ARGE çalışmalarına ayırdıkları payın arttırılması gerekiyor. Sanayiin
bilim, teknoloji ve ARGEye dayalı faaliyetleri geliştirmesi gerekiyor. Çünkü
ARGE çalışmaları sanayiin gelişebilmesi için yeni stratejiler, yeni araştırma-
lar yapabilmesi için çok önemli bir yer tutuyor. Türkiye'deki işletmelerin,
özellikle de KOBİlerin ARGEye ayırdığı pay ve bu konudaki çalışmalar ma-
alesef çok yetersiz. Sanayi kuruluşlarının Tübitak, üniversiteler ve araştırma
enstitüleri ile işbirliğini arttırması ortak çalışmalara yönelmesi gerekiyor.
Türk gıda sanayiinde stratejik ARGE önceliklerini belirleyerek, ulusal tekno-
loji platformları oluşturması ve bu öncelikler doğrultusunda çalışmalara baş-
laması gerekiyor.

Ben biraz ARGE desteklerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. 8 Eylül
2004'te gerçekleşen Bilim Teknoloji Yüksek Konferansı toplantısında alınan
kararlar gereği kısaca aşağıda verilmiştir. Birincisi, vizyon 2023 adıyla bili-
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nen ulusal bilim ve teknoloji politikalarında, 2003-2023 strateji belgesi tas-
lağının BTYK üyesi kuruluşların resmi görüşleri de alınarak nihai hale geti-
rilmesi. İkincisi ise, ulusal gelirin ARGEye ayrılan payının, 2005'ten 2010'e
artarak % 2'ye ulaşmasının hedeflenmesi kararı alınmıştır ki, bu ikinci mad-
de aslında hepimizi ilgilendirmektedir. Yine araştırmacı insan sayısının
2010'a kadar 40.000 tam zaman eşdeğer insana yükseltilmesi hedeflen-
mektedir. Dördüncü madde olarakta, başbakan tarafından himaye edilmek
üzere savunma sanayi araştırmaları, uzay araştırmaları, bilim insanı yetiş-
tirme ve bilim parkları kurulması konularının öncelikle geliştirilecek alanlar
olarak öne çıkarılması kararı alınmıştır. Yine beşinci olarak araştırma ve ge-
liştirme faaliyetlerini sunan veya talep eden üniversiteler, kamu kuruluşları,
sanayi kuruluşları, araştırma kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ve bunlar
arasındaki ilişkiler ağı olarak tanımlanan, Türkiye araştırma alanının strate-
jik yönetimi için gereken sistematiğin oluşturulması kararı alınmıştır. Bu
bağlamda da TARAL diye bir araştırma alanı tanımlanmıştır. ARGE faaliyet-
lerini gerçekleştiren ve bunların sonuçlarını talep eden özel veya kamu ku-
rumları, sivil toplum kuruluşları gibi ve bu faaliyetlere kaynak sağlayan ka-
mu veya özel sektör olabilir, tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ve stratejik
odaklanmaları içinde etkinlik göstereceği bir Türkiye araştırma alanı tanım-
lanmıştır.

Kısaca, TARAL olarak ifade edilmiştir. Burada da amaç yine ortak amaç-
lar, ulusal öncelikler, hedefler ve ilkeler doğrultusunda, ARGE çalışmaları
yaparak sorunları çözmek, yaşam kalitesini yükseltmek, refah düzeyini art-
tırmak ve rekabet gücünü arttırmaktır. Bu bütün sanayi kuruluşları için ve
bütün sanayi kolları için geçerlidir. Tübitak'ın verdiği birçok ARGE destekle-
ri var. Sanayie verdiği destekler var, akademik proje destekleri var, kamu
proje destekleri var. Bunların hepsi Tübitak web sayfasında ilgili formları ve
açıklamalarıyla beraber bulabilirsiniz.

Ben burada çok kısaca gıda enstitüsünün belki birçok kişi tanıyordur
ama, çok kısaca gıda enstitüsünden de biraz bahsetmek istiyorum. Bizim
görevimiz gıda sanayiin teknolojik yönden gelişmesine, rekabet gücünün
arttırılmasına gıda ve tüketici güvenliğinin sağlanmasına, beslenme sorun-
larının giderilmesine yönelik ARGE çalışmaları yapmaktır. Yine ARGE pro-
jelerinin yanında danışmanlık hizmetleri vermek, eğitim vermek ve endüst-
riyel hizmet, kalite kontrol analizleri yapmakta görevlerimiz arasında. İki
adet stratejik iş birimimiz var. Bunlardan bir tanesi gıda işleme teknolojisi ve
beslenme, kendi içinde gıda işleme teknolojisi gurubunu muhafaza ve am-
balajlama gurubunu, beslenme gurubunu da içeriyor.

İkinci stratejik iş birimimiz ise mikrobiyoloji ve fermantasyon teknolojisi.
Birde pilot tesisimiz var. Bunu sanayiciye, pilot çalışmalarda kullanılmak
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üzere hizmet veriyor. Danışmanlık hizmetlerimiz var. İişletmelerde teknik,
teknolojik sorunların çözülmesine yönelik. Bunun yanı sıra IZO-HACCP-
CNP Danışmanlığı gibi hizmetlerimiz var. Gıdanın bir çok dalında eğitim
programlarımız var, sanayiden gelen arkadaşlara veriyoruz. Endüstriyel hiz-
metler yapıyoruz. Özellikle kimyasal fiziksel ve mikrobiyolojik analizler, ana-
lizlerimizde akratide, laboratuarlarımızda akratide, Almanya'nın DARDOP
kuruluşu tarafından akratide edilmiştir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyo-
rum.
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PANEL 
İKİNCİ TUR

Y.TEMEL ENDEROĞLU
Biz teşekkür ediyoruz. Panelin birinci bölümü bu şekilde bitti. Şimdi ikin-

ci bölüme geçtik. Sizden soru ve katkılarınızı alacağız. Soruyu kime yönel-
tiyorsanız, hangi paneliste, onun ismini de söyleyeceksiniz, lütfen kendinizi
de tanıtın, kitaba geçecek.

MUHTAR KATIRCIOĞLU
İsmim Muhtar Katırcıoğlu, gıda sektöründe dört tane ayrı şapkam var.

Bunların bir tanesini kafama geçirerek konuşmak istiyorum ve uluslar arası
Slofıl teşkilatı üyesi ve bir ara uluslar arası gıda hakemliği yapmış olan bir
kişi olarak konuşmak istiyorum. Panelde konuşan tüm arkadaşlara hitap et-
mek istiyorum. Hepinizi büyük bir dikkatle dinledim, bilmediğim bir çok şeyi
öğrenmiş oluyorum, hepinize teşekkür ederim. Fakat bakıyorum, özellikle
bir konuya dokunmuyorsunuz ki, benim için son derece mühim bir konu ve
bir şeyin farkına vardım, ben tamamıyla çağdışı kalmışım. Ve bugünkü kişi-
lere ve gıda sanayiiyle ilgilenenlere gözünde, eminim ki ben bir tür dinozo-
rum. Ve dolayısıyla hepinizin huzurunda özür dilerim. Benim bir dinleyici
olarak sizlerden birinizin dokunması gereken bir konuyu açmasını bekledim
ve sonunda Sena Saklar hanım konuşmaya başladığı zaman ve gıdadaki
bu yedi tane unsuru sıralamaya başladığı zaman tamam dedim, yakaladım.
Sena hanım bunu söyleyecek ve bu konuyu açacak, açmadı. Konu ne, ben-
ce yemek yiyen, pazara gidip, markete gidipte bir mamulü aldığı zaman,
başta gelen unsurlardan benim için bir tanesi lezzettir. Biliyorum Osmanlı-
ca, Türkçe lugatlarında lezzet kelimesi vardır. Daha gençler için belki de tat
kelimesi daha uygundur. Onu da kabul ediyorum. Ben bir markete, bir pa-
zara gittiğim zaman gözümle bir Amasya elmasını gördüğüm zaman zevk
alıyorum. Onun renginden, elma alıyorum, onun kokusunu alıyorum, zevk
alıyorum ve kokusundan lezzetini de az çok seçebiliyorum. Ve bu benim için
son derece mühim bir olaydır. Günümüzde maalesef bu tamamıyla unutul-
muştur. Gıda sanayi diyoruz, tekdüze tatsız, tuzsuz ürünler, eminim ki ga-
yet sıhhi şartlar altında üretilmiş, eminim ki en son sanayi makineleri ülke-
mize getirmişiz ve bu ürünleri üretiyoruz birde onlara bir lezzet katabilsek.
ARGE çalışmaları neticesinde taze kaşar diye bir şey uydurduk. Çok satılı-
yor evet, tebrik ederim. Bu ARGE çalışması neticesinde ama gözünü kapat-
sanız ve ağzına koysanız ne yediğinizi biliyormusunuz, kestirebeliyormusu-
nuz. İkincisi bugün gayet güzel biçimde, eminim ki, gayet sıhhi şartlar altın-
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da üretilmiş bir Çeder peyniri vardır. Kalıbı hoş, alın ağzınıza koyun ve emi-
nim ki hayatında Çeder yememiş uzmanlar tarafından üretilmiş bir nesne-
dir.

Üyesi olduğum kuruluşun ana gayelerinden bir tanesi yok olmakta olan
tahıl ürünleri, hayvan türleri, el yapımı peynirler, el ürünleri altizenal tabir et-
tiğimiz ürünlerin korunması, yaşatma imkanlarının araştırılması ve teşvik
edilmesi. Bizim iki tane büyük düşmanımız vardır. Birinci düşmanımız, sü-
per marketlerdir. Çünkü tekdüze bir ürün istiyor. Dört tane elma istiyor ki, bir
araya geldiği zaman tam olarak yarım kilo tartıda çıksın, güzel bir ambalaj
alsın ve sizin önünüze atsın. Siz o elmanın kokusunu alamazsınız ama ga-
yet güzel ambalajlanmış olarak bir elma türü karşınıza çıkıyor. Golden de-
lasüs diye bir elma türü uyduruldu ve dünyayı sardı geldi. Avrupa Birliğinde,
kalkıpta bu kurallar geldiği zaman, biz kalkıpta arap kızı olsun, Amasya el-
ması olsun, tamam, yok olup gidecek. Ve bunun gibi bir sürü şeyleri kaybe-
diyoruz. Yerel ürünlerimizi kaybediyoruz. Size Hindistan bir örnek vereyim.
Bundan otuz sene önce yüzün üstünde tür pirinç vardı, bu sayı ona indi. Te-
şekkür ediyorum.

SELÇUK MARUFLU
Benim Sorum Sayın Prof. Dr. Nevzat Artık'a. Bu 5179 sayılı gıda kanu-

nunda bazı eksiklikler var dediniz. O eksiklikler nelerdir ben onu merak et-
tim.

ENGİN BAŞARAN
Teşekkür ederim sayın başkan. Bir defa frankeştayn ürünlerin tüketici ör-

gütleri tarafından Türkiye'de söylendiği, söylendi hocamız tarafından. Avru-
pa Birliğinde özellikle çevre örgütleri tarafından dile getirilmektedir bu fran-
keştayn ürünler ve Türkiye'de de hem çevre örgütleri, hem tüketici örgütle-
ri bunu dile getirmektedir. Yalnız uzmanlarca dile getirilmekte bu, çünkü Av-
rupa'da tüketici örgütlerinin yan kurulları vardır. Ve bu yan kurullarda mutla-
ka uzman kişiler çalışmaktadır. Uzman kişiler bunu dile getirmektedir. Bir di-
ğeri ise bilinçli tüketiciler, tüketicilerin bilinçlenmesi konusu çok fazla konu-
şulmaya başlandı. Biz tüketici örgütleri zaten tüketicileri bilinçlendirmeye
çalışıyoruz ama bilinçli bir tüketici olun çıkın pazara, satılan ürünlerden alın.
Bilinçli tüketici ne kadar bilinçli olacak ki, pesitisleri tayin edebilsin, aflotok-
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sinleri tayin edebilsin. O halde, tüketicinin bilinçlenmesinden önce hükümet-
lerin, yetkililerin yapması gereken önemli şey, o tür ürünlerin pazara çıkma-
masını sağlamaktır. Bence Türkiye ortamında bu derece bilinçli olmakta hiç-
te iyi değil. Ben korkuyorum, ağzıma doğru dürüst bir meyve sebze koyamı-
yorum. Onun için tüketicilerin bilinçlenmesi önemli ama ondan daha önem-
li olan, yetkililerin hem denetimlerini çok sıkı yapmaları, hem de zaten izle-
nebilirlik kapsamında pazara bu tür ürünlerin çıkmamasını sağlamalarıdır.
Teşekkür ediyorum.

İHSAN YALÇIN
Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi değerli hocam evvela

böyle bir profesörün Genel Müdür muavini olmasını yadırgadım. Sizin müs-
teşar olmanız, genel müdür olmanız lazım. Değerli hocam, kayıt dışı işlet-
melerin çok olduğunu ifade buyurdunuz. Sebep olarak da, iki sebep ileriye
sürdünüz. Birincisi haksız rekabette bulunmak, diğeri vergi kaçırmak. Fakat
bunun yanında önemli olan, bürokrasiden bıkan insanların bu yollara baş-
vurduğunu lütfen hatırlayın. Benim çocuğum, yani tesadüfen geldim Selçuk
bey çağırdı. Benim hanımım İtalyan. Çocuk banka müdürü, dediler ki, İtal-
ya'nın nefis dondurmasını Türkiye'ye getirelim. Gittiler İtalya'da bir sene
dondurma yapmasını öğrendiler. Çocuğum üniversite mezunu, mastırda
yapmış kültürlü bir çocuk. Dedim ki, oğlum yapma yarın polisle uğraşırsın,
Tarım Bakanlığıyla uğraşırsın, mafyayla uğraşırsın, ticaret odasıyla uğraşır-
sın, maliyeyle uğraşırsın. Zaten belediye başkanı olduğum için, ben eski
Sarıyer belediye başkanıyım, kırk yerle uğraşırsın dedim. Çok anti parantez
maalesef mafyadan kurşunda yedi, bacağına para vermediği için, onu da
ifade edeyim. Maalesef hocam bürokrasiyi azaltın. Her gün bir tebliğ, her
gün Avrupa Birliği uyumu seksenbir tane tebliğ çıkarmışsınız. İnanmanızı
istiyorum, dört yıldır bürokratım. Ankara ve İstanbul'da onbir vali yardımcılı-
ğı, Siirt'te üç beş aylık bir valilik. Türkiye'nin onbeş yerinde kaymakamlık,
nahiye müdürlüğünden geldik. Doktora yaptım, Sarıyer belediye başkanlığı
yaptım. Gerçekten bürokrasi insanı illallah diyor ve dört senedir, kardeşim
Kosgeb'in eski genel müdürü Mahmut Esat Yalçın. O uğraştı, ben uğraştım
maalesef dükkan değiştirdi, tekrar gidiyor ama dediki sizden bahsetti çok
özür dilerim özel bir iş gibi ama değil genel bir durum. Gidiyor bir personel
şunu getir, getiriyor gittiği vakit o personel değişmiş başka birisi geliyor. Şu-
nu getir onu getiriyor bu sefer o görevden alınmış. Şimdi bu kadar tebliğle-
ri, siz personeli nasıl eğiteceksiniz de, nasıl bunları yani kontrol önemli el-
bette gıda tüketicinin korunması gerekir ama, bence personelinizin eğitimi
ve bürokrasinin azaltılması bence çok çok önemli olsa gerek hocam onu ifa-
de etmek istedim. Şimdi bir dondurma için şu kadar para yatır, çocuk yatırı-
yor, doksan çeşit dondurma üretecek. Yani .................. başvursa olmaz. Te-
min ediyorum, evini sattı çocuk borçlarını ödedi. Yani beceriksiz bir insanda
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değil. Onun için lütfen bürokrasiyi azaltın. Benim size söyleyeceğim o. Çok
teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

ALAATTİN GÜÇ
Çok teşekkür ederim sayın başkan. Ben kendi açımdan çok önemli gör-

düğüm bir hususun altını çizmek için ve bu konuda da katkıda bulunmak
için, gıda sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapmış ve şu anda da kendi şir-
ketiyle içecek sanayiinde iştigal eden bir arkadaşınızım. Altını çizmek iste-
diğim husus şu. Yaklaşık onbeş yıldır, bu tür çalışmaların hemen hemen ye-
tişebildiğim hepsine büyük bir iştahla katılmış arkadaşınızım. İzleyici olarak,
katılımcı olarak ve görevli olarak. Çok önemli bir tespitim var, sizlerle bunu
paylaşmak istiyorum.

Şimdi gıda sektörü tarım sektörüyle tabi ayrışmaz bir şey. İkisi bir arada
anılıyor. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri de dahil, halen en önemli ve çok
önem verilen bir sektör olduğunu sanıyorum, hepimiz kabul ediyoruz. Ancak
buralarda dahi sorunların tamamiyle çözüldüğünü, sorunların olmadığını
hiçbir şekilde söyleyemeyiz. Çünkü eşyanın tabiatına aykırı. Dolayısıyla biz
bu kadar geniş bu kadar önemli bir hususta bu tür çalışmalarda ayrıntılara
ve spesifik konulara son derece farkında olmadan boğuluyoruz. Bir nokta-
dan sonra çok küçücük ayrıntıyla zamanımızı yitiriyoruz. Ve buradan bu tür
çalışmalara bir sinerji yaratarak evlerimize, iş yerlerimize dönemiyoruz. Pe-
ki ne yapmamız lazım, benim önerim bu sinerjiyi hedef almamız lazım. Ya-
ni gıda sektörünün ve bağlı olduğu tarım sektörünün öneminin vurgulanma-
sı, öneminin anlaşılması ve bunun için üst politikaların vazgeçilmez ve de-
vamlılığı olan üst politikaların saptanmasına yönelik çalışmamız lazım. Ya-
ni bir taraftan sürdürülebilir ekonomi istiyoruz, sürdürülebilir tarım istiyoruz,
sürdürülebilir gıda sanayi istiyoruz ama onu sağlayacak çalışmaların sürdü-
rülebilirliği üzerinde gerçekten metodik olarak çalışmamız olduğunu iddia
eden varsa tartışmak isterim sabahlara kadar. Bunu yapamıyoruz. Şunu
söylemek istiyorum, bu sektörün sosyoekonomik açıdan istihdama katkısı-
nı ben bütün konuşmacıları dinledim ve daha öncede dinledim. Gerçek ma-
nada ifade edemiyoruz çünkü gerçekten kavramamışız. Biz istihdam deyin-
ce direk işçiliği esas alıyoruz. İstatistiki manada belki doğru ama, gerçeği
ifade etmiyor. Gıda sanayiinde bir direk istihdam vardır. Onun kat ve kat ya-
ni birse gıda sanayiindeki direk istihdam, endirek yolla yarattığı istihdam en
az on katıdır. Hatta çok daha fazladır. Bunun hesapları çok kolay yapılabi-
lir.

BAŞKAN: Y. TEMEL ENDEROĞLU
İkinci bir seminer yapalım.
ALAATTİN GÜÇ
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Efendim zaten söylemek istediğim o, ama bu bütünlüğü sağlamak ve de-
vamlılığı sağlamayı bir şekilde ben bu öneriyi tabi TUGİS ve İAV gibi çok üst
kuruluşların çok kapsayıcı kuruluşların yapabileceğine inandığım için bu
öneriyi getiriyorum. Yeterlilik ve güvenli gıda başlı başına çok önemli bir slo-
gandır. Çok ayrıntılara girmemize gerek yok. Biz güvenli gıdayı hedef aldı-
ğımız zaman, o saydığımız yüzlerce sorunun hepsini sağlamak zorunda ka-
lıyoruz zaten. Dolayısıyla dikkatlerimizi dağıtmamaktır benim önerim. Bir
çok temel özelliğini de sayıp bitireyim efendim. Bu yolla yapacağımız dış
satım getirisi, bütün sektörlerle mukayese ettiğiniz takdirde hepimiz görece-
ğiz ki içeriye bıraktığı, ülkeye bıraktığı net döviz girdisi bakımından en
önemli ve bizim sahip olduğumuz avantajları da dikkate aldığımızda sürek-
liliği bakımından en önemli sektör olduğunu vurgulamamız lazım. Bu konu-
da çalışmalarımızı, bu sinerjiyi yaratmak ve üst politika oluşturmak için sür-
dürmemiz lazım diyorum. Teşekkür ederim.
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PANEL 
ÜÇÜNCÜ TUR

PROF. DR. MEHMET PALA

Tarım Bakanlığı, gıda stratejisi olması için önceki yıl bir çalışma yapıldı.
Ama ondan sonra ne oldu bilmiyorum açıkçası. Çünkü bugün her kurumun
bir stratejisi var. Bizim Yıldız Teknik Üniversitesinin bakıyorum bir stratejisi-
ni hazırladılar. Yani önümüzdeki on yılda ne yapacağız. Şimdi gıdada ma-
alesef yok ama bu olmaz anlamına gelmiyor. Bunun çalışmasının yapılma-
sı lazım. Bilmiyorum, Nevzat bey bu konuda ne diyebilir. Ben bu kadarını
söyleyebilirim. Şahsen bu konuda katkılarımı yaptım. Yani bir taslak strate-
jisi hazırladım, herkese de dağıttım. Oradaki, Bakanlıktaki yetkili arkadaşla-
ra bu yeni Tarım Bakanına da verdim. Ama umuyorum ki bunun biran önce
yapılması lazım diye düşünüyorum. Bu bir eksikliktir, ama bunun biran ön-
ce ortaya konmasında büyük yarar görüyorum. Çünkü sadece, böylelikle
deminde anlattığım gibi ancak bu şekilde nereye gideceğimizi, ne zaman
nereye varacağımız konusunda hepimiz ortak bir karar verirsek, o zaman
sorunları çok daha hızlı çözmüş olabiliriz diye düşünüyorum.

Selçuk beyin diğer sorusu, süper marketlerde neler oluyor, bu kadar
ürünler satılmıyor derken şimdi Pınarı örnek verdiniz, Pınardan yetkili arka-
daşımız burada ama benim bildiğim Pınar çok iyi satıyor. Hatta son beş, al-
tı yılın en iyi dönemini yaşadığını tahmin ediyorum. Onlar benim dışarıdan
gözlediğim sadece, onlar satılıyor. Türkiye'de bir talep var, bu trendde artı-
yor. Tabi bu ekonomiyle de ilişkili. Yani tüketicinin ambalajlı gıdayı alması
aslında bir şeydir. 2001 yılında çok düşük, hatta o dönemde kayıt dışı çok
daha arttı. Neden, çünkü tüketicinin parası yoktu. Dolayısıyla ucuz ürünlere
yöneldi ve bu ucuz ürünler, kalitesiz ürünlerde genelde kayıt dışı işletmeler-
de üretiliyor. Ama şimdi görüyorum ki, ben sanayide şu anda daha kaliteli
ürünlere dönük bir talebin arttığını görüyorum. Ve dolayısıyla da bunun de-
vam edeceğini düşünüyorum. Bu ekonomik yapıyla da yakından ilgilidir di-
ye düşünüyorum. Bilmiyorum Nevzat bey ne diyeceksiniz birinci soruyla il-
gili. Teşekkür ediyorum.

PROF. DR. TAYLAN KIYMAZ
Teşekkür ederim. Daha sonra Nevzat hocama sözü bırakayım. Şimdi gı-

da stratejisi aslında var tabi Türkiye'nin. 2001 yılında hazırlanmaya başla-
nan gıda güvenliği, gıda güvencesi ve beslenme konularını kapsayan bir
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strateji metni çıktı. Tabi bunun gerçekleşmesinde bazı gecikmeler oldu.
Onunda nedeni birinci kırsal kalkınma boyutuyla ilgili konuların kapsanmış
olması, bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Diğer yönden gıda güvenliği
konusu, her gün yenilenen bir konu. Bu konuda Avrupa Birliği görüşmeleri
sonrasında stratejinin yenilenmesi gerekecek diye düşünüyorum. Artı, bes-
lenme konusu da daha çok sağlık bakanlığı tarafından yürütülen ve bu ça-
lışmaların sonrasında da otuz yıldır yenilenmeyen, bir sağlık gıda beslenme
araştırmasının yenilenmesi boyutuda gündeme geldi. Ve o konudaki çalış-
malar bu yıl sonuna kadar sonuçlanacak diye umuyorum, diliyorum. Bu yüz-
den gıda stratejisi var ama devamlı yenilenmesi gerekiyor. Bu stratejinin
gerçekten, o konuda bir eksikliğimiz olduğu doğru. Artı, Devlet Planlama
Teşkilatı koordinasyonunda hazırlanan planlarda tabi stratejiler ortaya ko-
nuyor. En azından ..................... komisyonlarında bunlar çok açıklıkla orta-
ya konuyor. Bu plana yansımaları oluyor. Bir takım gecikmeler oluyorsa
bunlar uygulama birimlerinin bazı sorunları olabiliyor yada yeteri kadar an-
latılmıyor olabilir, kamu oyuna paylaşılmıyor olabilir. Bunlarla ilgili kaygılar,
sorunlar var ama daha iyisi tabi ki olmalı, bunun içinde hepimiz çalışmalıyız
diye düşünüyorum.

Ben birde tat konusuna değinmek istiyorum. Sonuçta gerçi biz sorunla-
rımızı hep tüketici talebindeki değişimleri gözeterek bu tat konusunun ele
alındığını belirtmeye çalıştık ama, tabi o kadar detaya inmedik. Tüketici ta-
bi burada çok önemli, bütün dünyayı değiştiren bu hatta bio çeşitliliği azal-
tanda belki bu. Yani 2000 üründen 200 ürüne düşüyorsa dünyadaki üretim
çeşidi, daha doğrusu tarımsal üretim çeşidi bu tamamen tüketici talebiyle öl-
çülebilir. Tabi firmaların üretim tarzlarıyla da örtüştürülebilir. Ama ben bu şe-
kilde cevap vermiş olayım. Teşekkür ederim.

DİLEK EMİL
Bu kadar çok Pınar ismi geçtikten sonra söz almamak imkansızdı. Unut-

mayalım ki, Türkiye ekonomisi içinde bulunduğu dönemde bir normalleşme
süreci yaşamaktadır. Geçirdiğimiz iki büyük kriz vardır. Bu sadece Pınarı
değil, tüm sektörleri ilgilendiren bir sorundur. Ben belkide Gıda Sanayi İşve-
renleri Sendikası temsilcimizi şu şekilde formüle etmek istiyorum. Çok daha
büyük bir potansiyel vardır. Pınarla birlikte diğer tüm gıda üreticileri için bu
potansiyel mevcuttur. Bu kişi başına düşen milli gelir arttıkça, ambalajlı ürü-
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ne talep yükseldikçe, çok daha büyük miktarlara ulaşacaktır. Bugün Avrupa
Birliğinde kişi başına tüketimin gıdaya giden kısmı % 11. Türkiye'de % 25.
Bu hem bizim göreceli olarak daha düşük bir kişi başına milli gelirine sahip
olmamızdan kaynaklanıyor. Hem de göreceli olarak fiyatlarımızın rekabet
edilebilir düzeyde olmayışından kaynaklanıyor. Ben gene bu arada beye-
fendinin sorusuna dönmek istiyorum, kimse değinmedi dedi. Herhalde be-
nim sunuşumda birazcık dikkatiniz kaçmış. Çünkü ben gıdanın yeni ekono-
misini tanımlarken şöyle bir cümle kullandım. Artık her mevsimde her türlü
ürüne ulaşılıyor. Ama giderek birbirine benzerlik oluyor. Bunun içinde mar-
kalı gıda veya etnik gıda çok önem kazanıyor dedim. Belki bunu daha da
açmam gerekirdi ama geleneksel lezzetlerin korunması, bunun sanayie bo-
zulmadan geçirilmesi çok önemli. Giderekte bu noktaya buralarda rekabet
edebilir hale geleceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.

PROF. DR. DİLEK BOYACIOĞLU
Sayın başkan, ufacık bir cümle ilave etmek istiyorum. Aslında gıda nasıl

olmalı diye ek slaytımda tanımlarken, güvenli, sağlıklı olmalı ama duyusal
özellikleri de çekici olmalı demiştim. Ben onu genel anlamda söylüyorum.
Çünkü sadece lezzet değil, dokusu, görüntüsü sizinde işaret ettiğiniz gibi di-
rek olarak tüketiciyi etkileyen özellikler, biz hepsine birden duyusal özellik-
ler diyoruz. Teşekkür ederim.

PROF. DR. NEVZAT ARTIK
Gıdanın duyusal özelliği, güvenli gıdayı tanımladığımız zaman biz gıda

kalitesini tanımladığımız zaman, bu onun için nedir. Biz gıdadaki duyusal
özellikleri renk, görünüş, tat ve koku olarak tanımlamaktayız. Ve bununla il-
gili hem Türk gıda kodeksinde, hem standartlarda parametreler vardır. Ra-
kamsal değerlere de dökülmeye çalışılmaktadır. Yani göz ardı edilmiyor,
tam tersi çok önemlidir ve biz üzerinde duruyoruz ama burada artık onu bi-
reysel olarak hiçbir arkadaşım adlandırmadı, ama hepsinin sunumunda bu
var.

İkincisi, at etiyle ilgili işte basında izliyorsunuz, adliyenin adı atliye olarak
değiştirildi. Sürekli at eti yediriliyor diye. Hıfzısıhhada yapılan bir analizle bu
gündeme geldi. Konunun uzmanı olmayan bir kişinin verdiği rapor, etnik ve-
teriner araştırmada, veteriner hekim arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada bu-
nun böyle olmadığı ortaya çıktı ve üçüncü bir rapora gereksinim duyuldu.
Yine veteriner fakültesinden Prof. Dr. Erol hoca, dört farklı yöntemle bunun
olmadığını belirlemiş durumda. Dün kendisiyle beraberdik. Ancak mahke-
melik bir durum olduğu için bu mahkemeye iletildi. Ben affına sığınarak de-
ğerli meslektaşımın, ben sizlerle paylaşıyorum. Bazen basında çıkan ha-
berler çok ilginç oluyor. Ben bir anımla bunu size örnek vermek istiyorum.
Rakıyla ilgili bir denetim vardı. Biliyorsunuz insanlar öldü. Ben çok gözyaşı
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döktüm o ölen insanlara gerçekten uyumadım üç, dört gece. Aletin başında
.................... yanında metil alkol ve etil alkol analizi yaparken çok ünlü, he-
pinizin günde izlediği bir kanaldan birisi soru sordu. Hocam rakıyı içerek an-
layabilirmisiniz. Ben çok öyle rakı içen birisi değilim, hocalarım tanırlar. De-
dim ki, rakıyı içerek anlarım diyen yalan söyler. Bunu aygıt belirler, akşam
haberlerde benim ağzımdan rakıyı içerek anlarım kısmı verildi. Diğer kısım
silindi. Gerçekten isim verebilirim, hocam çok iyi reyting aldık, yarında aynı
konuda demeç verebilirmisiniz dendi. At etide böyle bir şey. Çok dürüst in-
sanlar, böyle sanayiciler, et satan insanlar lekeleniyor. Rapor çıktığı zaman
bunu göreceksiniz. Gerçekten o kadar at et bulsak keşke yedirebilsek. Ger-
çekten buna lütfen inanınız. Yani ben bilimsel verilere çok önem veren biri-
siyim. Dediğim gibi veteriner fakültesindeki İrfan Erol hocamız bizim aynı
zamanda ulusal gıda kodeks komisyonu üyesi bir arkadaşımızdır. Ben çok
net biliyorum ki, at eti bulmuş olsaydı bunun at eti olduğunu söylerdi ama
insanlara, üreticilere, tüketicilere hep bu şekilde zarar veriyoruz. Bilimsel
verilere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Saygılar sunuyorum.

5179 sayılı kanunla ilgili Avrupa Birliği uzmanlarıyla tartışıldı. Bu kanun-
da biz bütün hijyenik kuralları toplam vermeyi düşünmüştük. Ancak şöyle bir
öneride bulundular. Bir genel gıda kanunu yapılacak, bunun altında bir ve-
teriner çerçeve kanunu yapılacak, bir yem kanunu, bir hijyen kanunu yapı-
lacak ve hepsi kompak olacak. Ve kullanımda da birbiriyle çelişkiye düşme-
mesi için, Avrupa Birliği uzmanlarıyla ki onlara ................. uzmanlar geliyor
birlikte çalışıyoruz. Böyle bir yapılanmaya gitmek zorundayız. 178/2002'nin
genel çerçeve gıda kanununda eksiğimiz yok. Piyasa denetimi gözetimi yö-
netmeliği çıkartırken biz, 882-883-884-852 sayılı Avrupa Birliği direktifleri
bunların hepsi hijyenle ilişkilidir. Biz onları kanunlara yedirmiştik ve yönet-
meliği ayrı hazırlamıştık. Şimdi bazı hususları hijyen kanunu içine de almak
durumundayız. O nedenle, bunların tekrar bir harmanizasyonu yapıldı. Ara-
mızda yine görüşüyoruz ve bunun tamamlanmış olması lazım. Biz Avrupa
Birliğine söz vermiştik. Kasım ayında meclise sevk edilecek diye, bizim
meclise sevk ettiğimiz kanunlar hemen, yoğunluk nedeniyle Avrupa Birliği
ile ilgili ülkenin diğer işleri ile ilgili çok iş olduğu için ve acil istendiği için bi-
raz gecikti ama, meclisin gündeminde, umarım yüce meclisimiz bunun ya-
kın zamanda onayını yapacaktır.

Avrupa Birliği de, siz bir mevzuat hazırlıyorsunuz, Avrupa Birliği de bir
çok şeyi değiştiriyor. Yaşayan dinamik bir yapı, bazen kendileri gülüyor. Ben
proje seçici kurulundaydım. Almanya, Litvanya ve Hollanda'dan bir konsor-
siyum başvurmuştu. Onlara şunu sordum. Bize bir liste verdiler İngilizce.
Hocam bunları sorun diye. İşte yazmışlar on tane, ben bunları sormadım.
Sorduğum şu; sizin gıda kanununuzda veya gıda hizmetlerinde aksayan
hususlar ne dediğin zaman şaşırdılar, yarım saat aralarında tartıştılar. Çün-
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kü hepsinde bizim konuştuğumuz, tartıştığımız her şeyi onlarda tartışıyor.
Şimdi bize partner olarak Litvanya'yı verdi, çok saygı duyuyorum. İlk sorum
şu oldu; nüfusunuz kaç? Three point four million. Bizim İstanbul'da çocuk
vardır 3,4 milyon. Affınıza sığınarak bunu söylüyorum. Yani yaşayan bir sis-
temdir. Sayın başkanım, onlarda da değişiklik oluyor. Bizde istenmeyen ba-
zı şeyler Avrupa Birliğinin merkezinde görebiliyorsunuz. Ben bir hafta Brük-
sel'de kaldım. Hastalanmamak için özel tedbirler aldım. Çöplerden, pislikler-
den ortalık yerde pişirilmiş tavuklar satılıyor. Bizde hiç kimse, satılmasına
izin verilmiyor. 

Bakın frankeştayn tanımını kim söylüyor bilemiyorum. Ancak ben Avru-
pa'ya gittim, Amerika'ya gittim. Bütün ülkelere soruyorum öyle bir tanımla-
manın hiçbir şekilde olmadığı söyleniyor. Ben GMO'lu gıdanın nasıl üretildi-
ğini size uzun uzun anlatabilirim. Ben bu tip ürünlerin bir an önce ülkemize
girmemesi için halen kanunumuz olmamasına rağmen, GMO yazan bir ürü-
nü ülkeye sokmayan insanlardan birisiyim. Ancak böyle izafi laflar, tanımlar
yerine şunu deseniz; GMO'lu ürünlerin tüketiminde problem vardır. Bunun
bilinçli olarak irdelenmesi gerekir deseniz, frankeştayn gıdayı söylediğiniz
zaman kaç tane tüketici anlayacaktır. Lütfen öyle algılayınız. Bende bir tü-
keticiyim, oğluma yedirmediğim, eşime yedirmediğimi size yedirmeye çalış-
mıyorum.

Tüketicinin bilinçlenmesinden kastım şu; eğitimdir. Bir profesör, tıp fakül-
tesindeki profesörle beraber bir tebliğde yan yana geldik. Sokak sütünün
çok iyi olduğunu savundu bir tüketici olarak, oda bir tüketici. Çok ucuz malı
alanda bir tüketici. Bakın ekonomik güçlüğü de ben burada anlattım. Tüke-
ticinin eğitimi derken, sizi suçlamıyorum. Bizim televizyonda on dakika çık-
sın, insanlar konuşsun. Hala strik asitin kanser yaptığını savunan tüketici
dernekleri başkanları var. Konuşmalarda yan yana oturuyoruz. Ben bunlar-
la mücadele ediyorum. Strik asit limondaki ekşiliği veren maddedir. Bunun
kod numarasını Avrupa birliği E 330 vermiştir. Bu kanser yapar, meyve su-
yu içmeyiniz diyen tüketici derneği başkanı tanıtayım size. Söyleyin gıda sa-
nayicileri konuşsun burada. Yani ben tüketiciyim, tüketicilere çamur atmak
için söylemedim. Frankeştayn gıda yerine GMO'lu gıdalar önemlidir. Meyve
sularının pastörize edildiğini bir tane söyleyen tüketici derneği görmedim.
İçmeyiniz, yapmayınız. İçiniz diyeceksiniz. Ben okula gittim çocuk sordu. Bir
okula da gidiyorum ben. Şu anda ben 224. sunumumu yapıyorum, iki
senede 47.000 km yol aldım. Hanımım geçen gün kapıyı açtı, beyefendi
yanlış eve geldiniz. Böyle gönül vermiş birisiyim ve üniversiteden alıyorum
maaşımı, bakanlıktan bir ücret almıyorum. Politik ikbal beklemiyorum.
Sadece üniversiteye döneceğim günü dört gözle bekliyorum. Beni burada
tanıyan saygıdeğer hocalarım, büyüklerim sanayiciler var bilirler. O neden-
le tüketicilerin daha bilinçli program uygulamaları gerekiyor, bizimde. Bakın
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ilkokula gidip Ankara'nın göbeğinde yerini vereyim, Arjantin ilkokulu sayın
valim bilir. Çukurova'dadır, Arjantin yapmıştır o okulu Türkiye'ye yardım için.
Oraya gittiğimde çocuk dedi ki, hocam meyve suyu iç diyorsunuz ama bizi
korkutuyor öğretmenler, kanser yapar diye içemiyoruz dedi. Ankara'nın
göbeği, Kızılay'a 3,7 km. Affınıza sığınıyorum, yani size değil ben sizin söy-
lediklerinize katılıyorum. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN: Y. TEMEL ENDEROĞLU
Biz teşekkür ederiz. Evet efendim önce sabırlarınız için hepinize teşek-

kür ediyorum. İkincisi sayın panelistlere yaptıkları çok değerli katkıları için
şahsım ve İktisadî Araştırmalar Vakfı adına şükranlarımı sunuyorum. Bir
kokteylimiz olacak üst kattaymış. Oraya davet ediyoruz. İyi akşamlar.
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