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Đnsanoğlu yaşamını sürdürebilmek için beslenmek zorundadır. Bir başka deyişle 
beslenme insan yaşamında vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Ancak; “beslenme”, yeteri miktarda, 
sürekli ve rahatça ulaşılabilir güvenli gıdaların tüketilmesi olarak algılanmalıdır.    

“Gıda Güvenliği” gıdalarda olabilecek her türlü zararın insan sağlığı için sorun 
oluşturmayacak seviyelere çekilmesini ifade etmektedir.  Güvenli olmayan gıda maddelerinin 
insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri kısa sürede (gıda kaynaklı hastalıklar/zehirlenmeler, 
bağırsak enfeksiyonları....) görülebildiği gibi, kanser vakaları, kalp-damar rahatsızlıkları gibi 
uzun süreler sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Hatta kimi durumlarda, sonraki nesillerin 
sağlığı da tehlike altına girmektedir. Gıdada yer alan risklerin birçoğu gözle görülemez; 
normal tüketici bir yana uzmanlarca dahi analiz yapılmaksızın tespit edilemez risklerdir. Bu 
nedenle izleme ve denetimin önemini daha da artmaktadır.  

Böylesi önemli bir konunun tam merkezinde olan gıda maddelerinin gerek ulusal, 
gerekse uluslararası olarak ticarete konu olduğu ve sınır aşarak tüketicilere ulaştığı dikkate 
alınırsa; konunun önemi daha net algılanacaktır. Bu nedenledir ki; gıda güvenliği “yerel” bir 
konu değildir. Bu nedenledir ki; bu konuda insan sağlığını korumak amacıyla uluslararası 
kuralların uyumlaştırılmasına çalışılmaktadır.  

Gıda güvenliği; tohumdan ve yemden başlayarak tarla veya çiftlikteki birincil üretim, 
taşıma, depolama, işleme, satış, toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarını kapsayan 
bir konudur.  Tarlada fazla gübre kullanımı ile üretilen bir ürünün taşıdığı kalıntının soframıza 
kadar ulaştığı, vücudumuzda orta veya kısa vadede olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. 
Ahırdaki hayvana uygulanan ilacın ardından gereken süre geçmeden et veya sütünün 
kullanılması da aynı derecede önemli bir sorundur. Tabii yasaklı ilaç kullanımı ise başlı 
başına bir sorun alanıdır. Hasattaki ve kurutmadaki yanlışlıklardan kaynaklanan aflatoksin 
bulaşısı; anne sütüne kadar ulaşabilmektedir.  

Gıda güvenliğinin sağlanması; birincil üretimden başlayarak, tüm zincirde 
sağlanması gerekliliği konunun ne derece zor, karmaşık ve “işbirliği”, “koordinasyon”, 
“dayanışma-bilgi paylaşımı” gerektiren bir konu olduğunu gözler önüne sermektedir. Daha 
önce de vurgulandığı gibi; gıda maddelerinin sadece üretildiği bölgede tüketilmediği, yurdun 
her noktasına ulaştığı dikkate alındığında; konunun önemi çok daha iyi algılanacaktır.  
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Gıda güvenliğinin sağlanmasında; konunun birçok tarafı vardır.  

- Üreten, işleyen, nakleden, depolayan, satan kesim. Kısaca gıda işi ile 
uğraşan özel sektör.    

- Gıdaların kontrol ve denetiminden sorumlu olan, gerekli yasal 
düzenlemeleri yapmak ve gereğince uygulamaktan sorumlu kamu sektörü. 

- Her iki sektörde de görev alan, güvenli gıda arzının sağlanmasına 
uzmanlıkları kapsamında katkı sağlayan meslek erbapları 

- Bu ürünleri tüketen tüketiciler.   

Unutulmamalıdır ki; tüm bunlara ilaveten gıda güvenliğini önemli miktarda etkileyen 
bir başka konu da çevre kaynaklı sorunlardır.  

Bu sunumda; her bir başlık geneli ve Konya özelinde irdelenmeye çalışılacaktır.  

Özel Sektör’de durum  

Ülkemizde bilinen yaklaşık 50 000 adet gıda işletmesi ve yaklaşık 400 000 satış 
noktası mevcuttur. Bu rakama toplu tüketim yerleri, kantinler v.b. dahil değildir. Gıda 
işletmeleri, ağırlıkla tarımın da yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaşmaktadır. O nedenle; kimi 
illerde (Ankara da buna dahildir) işletme sayısı oldukça azdır.  

Đşletmelerin sayıca ağırlığı KOBĐ’lerden oluşmaktadır. Parçalı, çok sayıda küçük 
işletmeden oluşan ve hala geneli itibariyle örgütsüz bir yapı mevcuttur. DPT Gıda Sanayi 
Özel Đhtisas Komisyonu Raporuna göre Hububat (% 65) ve Meyve-sebze (% 12) işleme 
tesisleri sayıca en ağırlıklı gıda alt sektörleridir.  Ancak pazar payında ağırlık büyük 
firmalardadır. Sektörde kayıt dışı en önemli sorunların başında gelmektedir. Bu konuda bir 
rakam vermek mümkün değilse de hammadde üretim miktarı ile sanayiye giden miktar 
karşılaştırıldığında, konunun önemi anlaşılmakta ve tüm kesimlerce de ifade edilmektedir.  
Coğrafi anlamda oldukça geniş bir alana yayılan ülkemizin sınır komşuları da gelişmişlik, 
farkındalık ve gıda güvenliği anlayışı açısından büyük farklılıklar göstermektedir. Özellikle 
doğu bölgelerinde; dağlık arazideki uzun sınırlar kontrolleri güçleştirmekte ve kaçak hayvan 
ve gıda ürünü girişleri olmaktadır.  

Konya ili, gıda ve tarım sektörünün önemli illerinden birini oluşturmaktadır. 
Toplamda kayıtlı 1552 işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin ağırlığı un ve unlu mamuller 
(% 26), ekmek (% 14),  et ürünleri (% 14), şekerli mamuller (% 11) ve süt ürünleri (% 9,5) 
den oluşmaktadır. Toplamda Türkiye’deki gıda işletmelerinin yaklaşık % 3’ü Konya’da yer 
almaktadır. Ancak yeni adıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Konya Đl Müdürlüğü 
ile birlikte hazırladıkları Tarım Master Planı’nda Gıda Đşletmelerine dair ayrıntılı veriler 
bulunmamaktadır.  

Rapor incelendiğinde; ilde toplam 144.505 adet tarım işletmesi bulunduğu; tarım 
işletmelerinde ağırlığın bitkisel üretim ve hayvansal üretimi birlikte yürüten işletmelerde 
olduğu (% 68), bitkisel üretimle uğraşan işletmelerin bunu takip ettiği (% 29), sadece 
hayvansal üretimle uğraşan üreticinin oldukça az olduğu (% 3) görülmektedir. 
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Đşletmelerde genelde var olan ölçek sorunu Konya ilinde de görülmekte; bu durum 
izlenebilirliği ve kontrolleri zorlaştırmaktadır. Yine genelde Türkiye’de sorun olan çiğ sütün 
hijyenik kriterleri açısından taşıdığı sorunlar, Konya ili için de geçerlidir. Üreticinin örgütsüz 
oluşu sorunla baş edilmesini güçleştirmektedir.  

Kamu Sektöründe Durum 

Güvenli gıda arzının sağlanmasından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
sorumludur. 1995 yılına kadar birçok kurum arasında paylaşılmış olan yetki ve sorumluluklar; 
ilk kez 1995 tarihinde sadece o dönemdeki adı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı arasında paylaştırılmıştır. Yine aynı dönemde gıda güvenliğinin olmazsa olmazı 
olan teknik kriterler de yeniden belirlenmiş; bilim ve teknolojik gelişmelerin ışığı altında çok 
daha hassas limitler ve analiz yöntemleri oluşturulmuştur. Ancak zaman içerisinde yetki ve 
sorumlulukların tek bir kurumda olmayışının daima sorun alanı olduğu görülerek 2004 yılında 
yayımlanan 5179 sayılı Kanun’la bu konuda adres olarak tek bir bakanlık belirlenmiştir.  

Gıda güvenliğinin sağlanması için şüphesiz ki; gerekli mevzuat tam ve uygulanabilir 
olmalı, uygulayacak kurumun alt yapısı, olanakları ve hukuki gücü bu hizmeti yürütmeye 
uygun olmalıdır. Bu bakışla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı irdelersek; 

- Bakanlıkta gıda denetimlerinden sorumlu olarak ülke çağında 5000 
denetçi görev yapmaktadır. Konya ilinde, ilçeleri de dahil olmak üzere 142 adet 
denetim elemanı bulunmaktadır. Yani 5000 kişi, 550 000 noktayı kontrol altında 
tutmaya çalışmaktadır. Ya da yerel üzerinden gidilirse; 142 kişi sadece üretim noktası 
sayısı 1552 olan bir kentte hizmet vermeye çalışmaktadır.   Görüleceği gibi denetim 
elemanları nicelik olarak yetersizdir. 

- Denetimlerin yürütülmesinde en temel aşamalar konusunda yetkili olan 
meslekler arasında istihdam anlamında dengesizlik bulunmaktadır. Bakanlığın deyim 
yerinde ise “Ruhuna işlemiş olan” alışkanlıklar yıkılamamakta, zaman zaman bu 
durum alışkanlık tanımını aşarak meslek taassubu noktasına varmaktadır. Atamalarda 
kurum kültürü ve liyakat arayışından sapmalar olmakta, zaman zaman konusundan 
bihaber idarecilerle denetim politikaları belirlenmektedir. Bu nedenle bakanlık 
yetkilileri ve denetim elemanları nitelik olarak da yetersizdir.  

- Denetimde görev alan denetçiler; konu yaptırım uygulamaya geldiğinde 
yetkili değildirler. Đnsan sağlığı için ya da en basitinden ülke ekonomisi için son 
derece önemli ve sorunlu konularda denetçinin yaptırım uygulayabilmesi için, Đl 
Müdürü ve Vali onayı gerekmektedir. Bu noktada siyasi baskılar gündeme gelmekte; 
yaptırımların etkin olarak uygulanmasında sorunlar yaşanmaktadır.  

- Denetimlerde özele devir gündemdedir. Uyum sağlamak üzere 
düzenlemeler yaptığımız AB Mevzuatında; gıda güvenliğine yönelik denetimlerde 
yaptırım uygulamaya yönelik yetkilerin devredilemeyeceğine dair açıkça hüküm yer 
almaktadır. Denetimlerde tarafsızlığın, objektifliğin ve güvenilirliğin sağlanması 
amacıyla hangi alanlarda yetki devredilemeyeceği açıkça belirlenmeli, kamu da dahil 
olmak üzere denetim birimleri akredite olmalıdır.  
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- Denetimlerde belediyelerin görev alması her dönemde gündeme gelmiş, 
ancak hiçbir zaman gerçekçi biçimde hayata geçirilememiştir. Yapılması gereken çok 
başlılığı önleyerek; bu işin kural ve usullerini görev alan her kurum için tek mevzuat 
ile belirleyerek ve bu mevzuat çerçevesindeki kuralları uygulayarak denetim 
yapmaktır. Tanımlanan ilkeler doğrultusunda, ortak veri tabanı kullanılarak 
belediyelerle işbirliği yapmak mümkündür.   

- Güvenli gıda arzının sağlanmasında; gıda işletmelerinde gıda 
mühendisleri gibi konu uzmanlarının görev alması son derece önemlidir. Ancak 
yapılan düzenlemelerle küçük ve orta boyutlu işletmelerde istihdama yönelik 
zorunluluk maddesi kaldırılmış; işletmeler kendi bilgileri-insafları ile baş başa 
bırakılmıştır.  

- Gıda güvenliğinde teknik kriterlerin belirlenmesinde en önemli aşama 
riskin değerlendirilmesi aşamasıdır. Bu değerlendirmenin bağımsız, bilimsel bir 
otorite tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak; ülkemiz mevzuatı böylesi bir 
yapıyı oluşturmamakta; riski değerlendirecek uzmanlar komitesi Bakanlıkça 
oluşturulmaktadır. Liste Bakan imzası ile onaylanmaktadır.  

- Kontrol ve denetim sonuçlarının tüketici ile paylaşılmasında usul ve 
esasları belirleyen bir mevzuat oluşturulmamıştır. Risk iletişiminde önemli sorunlar 
yaşanmaktadır.  

- AB Müzakere süreci nedeniyle atılan her adımda, uyum sürecinin 
dikkate alınması gerekmektedir. Ancak uyum çalışmalarının yürütülmesinde AB 
kuralları ile çelişmeden, ülkemiz risk haritasını, avantaj ve dezavantajlarını görerek bir 
yol haritası belirlemek gerekmektedir. Bu da ancak katılımcı ve şeffaf bir anlayışla 
olacaktır. Katılımcılık ve şeffaflık sağlanamamıştır.  

Meslek erbapları açısından durum 

Gıda güvenliği birçok farklı mesleğin ortak çalışmasını gerektiren multidisipliner bir 
alandır. Tohumdan ve yemden başlayarak sofraya ulaşıncaya riski değerlendirmeden, mevzuat 
yayımı ve uygulamaya kadar çok sayıda meslek görev almaktadır. Ancak bu meslekler 
iletişim içinde olmadıkları gibi, var olan işsizlik nedeniyle her geçen gün daha muhafazakar, 
birbirini dışlar, alan kazanımı için mücadele eder hale gelmişlerdir.  

Neredeyse her ilde bir üniversite açılmakta; açılan üniversitelerin önemli bir 
bölümünde ikinci eğitimler de verilmekte, eğitim veren kurumların kimisinde sadece 2 
öğretim görevlisi bulunmaktadır. Tüm bunların sonucu olarak da eğitim düzeyinde birliktelik 
sağlanamamaktadır. Edindiği bilgiyi hayata somut olarak aktarmakta sıkıntı çeken, analitik 
düşünme yetisi konusunda önemli eksiklikleri olan mezunlar verilmektedir. Planlama 
yapılmadan açılan eğitim programları var olan işsizlik sorununu daha da büyütmektedir. 
Şüphesiz bu sorun hemen hemen her meslekte dile getirilmektedir. Bu çalışmada örnek olarak 
Gıda Mühendisliği bölümlerine dair rakamlar verilecektir. Ülke çapında 41 Adet üniversitede; 
ikinci eğitimler dahil olmak üzere 53 Adet öğretim programı devam etmekte; senede yaklaşık  
3500 adet gıda mühendisi mezun olmaktadır. Bölüm sayısının azaltılması; eğitimde kalitenin 
sağlanması şarttır  
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Görüldüğü gibi konunun boyutu çoktur. Sorunların çoğu ortak çözüm oluşturma 
kültürünün eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren böylesi 
önemli bir konuda sorunların gerçekçi bir biçimde tespiti, konuyla ilgili tüm tarafların bilgi 
paylaşımı eşliğinde çözüm yollarının tespiti, sürecin iyi yönetilmesi ve gıda güvenliğinin 
sürdürülebilirliğini garanti edecek bir yapının gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.  
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