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Tüketici ve Saðlýk odaklý çalýþmalarýmýz da diðer 3 odak

durumda. Bunlar; Gýda Güvenliði, Çevre, Tüketici ve Ticaret &

noktamýzdaki çalýþmalar gibi hýzla devam ediyor. Ocak 2011'de

Rekabet baþlýklarý altýnda toplanýyor. Gerçekleþtirdiðimiz tüm

baþlattýðýmýz sosyal medya kampanyamýz, "Sürdürülebilir

faaliyetlerin hedefinde; sektörümüzün rekabet gücünü yükseltmek,

Sorumluluðumuz"; kampanya döneminde 6.500 web sayfasý ve

ticaretimizin önündeki engelleri aþmak, halkýmýzýn saðlýklý geleceði

300 milyon gösterime ulaþtý. Beslenme ve Saðlýk iletiþimi bir baþka

için güvenilir gýda sunmak ve tüm bunlarý yaparken yaþanabilir

odak noktamýz oldu. Bu kapsamda Diyabet ve Obezite Eðitim

çevremizi korumak var.

Programlarýna destek vermeye baþladýk.

Son 2 yýlda, sanayimizin karþý karþýya kaldýðý önemli konulara

Bugüne kadar düzenlediðimiz en büyük organizasyon olan ve 21-

odaklý bir iletiþim amaçladýk ve Federasyon olarak bu konulardan

23 Kasým 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþtirdiðimiz TGDF Gýda

pek çoðu ile ilgili baþarýlý aksiyonlar aldýðýmýzý belirtmekten

Kongresi 2011 ise iletiþim çalýþmalarýmýzýn en önemlilerinden biri

memnuniyet duyuyorum.

oldu. 2013 Kongresinin hazýrlýklarý devam ediyor ve ilkinden daha

Örneðin; Ulusal Gýda Kodeksi Komisyonu ve ihtisas

Faaliyet Raporumuzun hazýrlanýþ süreci, dünya gýda ve tarým

255.837

Bildiðiniz üzere Federasyonumuz 4 temel odak üzerine yoðunlaþmýþ

sektörlerinde ilginç geliþmelerin yaþandýðý bir döneme denk geldi.
Bu döneme dünyanýn bazý bölgelerindeki kuraklýk, belli baþlý
tarýmsal ürünlerde öngörülemeyen bir rekolte kaybý ve tarýmsal
ürün ve girdilerdeki fiyat dalgalanmalarý damga vurdu. Bugün,
saydýðým risklerin devam ettiði bir dönemdeyiz. TGDF olarak
odaðýmýzý kaybetmeden tüm geliþmeleri yakýndan takip ediyor,

güçlü bir iletiþim platformu olacak.

komisyonlarýnda temsilcilerimiz vasýtasýyla kodeks ve mevzuat

Elde ettiðimiz pek çok kazanýmýn yanýnda son 2 yýldaki

çalýþmalarýna aktif þekilde müdahil oluyoruz. Önümüzdeki dönemde

çalýþmalarýmýz, gelecekteki faaliyetlerimiz için itici güç oluþturmaya

de bu çalýþmalarýmýz devam edecek. Farklý disiplinlerden çok sayýda

ve sanayimizin geliþimine katkýda bulunarak, paydaþlarýmýzla

bilim adamý ile doðrudan çalýþýyor, ayný zamanda Ulusal Gýda

aramýzdaki ortaklýk yaklaþýmýný güçlendirmeye devam ediyor.

Teknoloji Platformunun kurucu üyesi olarak etkinlik saðlýyoruz.

Son 6 yýldýr TGDF Gýda ve Ýçecek Sanayi Envanteri yayýnlýyor,

Bugün yürürlükte olan 5996 Sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki

sektörümüzdeki geliþmeleri yýl bazýnda ortaya koyuyoruz. Yaklaþýk

Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu hazýrlýk çalýþmalarýna yoðun katýlým

260 milyar TL'lik büyük bir iþ hacmimiz var ve sektörümüz ülke

saðladýk.

ekonomimizin en önemli ayaklarýndan biri olmaya devam ediyor.

gerekli aksiyonlarýmýzý alýrken ülkemizin bu geliþmelerden olumsuz

Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliðinin yenilenmesi ve

etkilenmemesi için de paydaþlarýmýzla neler yapýlmasý gerektiði

atýklarýn bedelsiz verilmesi zorunluluðunun kaldýrýlmasýný önemli

konusunda iþ birliði yapýyoruz.

bir geliþme olarak kabul ediyoruz.

Öncelikle þunu tekrar vurgulamak isterim ki; TGDF, 24 alt sektör

Geçen yýlki çalýþmalarýmýz neticesinde, sanayicimiz için özellikle

derneði ve 2 bine yakýn üye iþletmesiyle sektörün en büyük sivil

perakendecilerle iliþkilerinde büyük sýkýntýlara sebep olan ödeme

toplum örgütüdür. Federasyonumuz ayný zamanda; uluslararasý

süreleriyle ilgili yasal çerçevenin oluþmasýný saðladýk. Yýlbaþýnda

arenada gýda ve içecek sektöründeki en büyük oyuncu olan Avrupa

yayýnlanan Türk Ticaret Kanununda 60 gün içinde ödeme

Birliði Gýda ve Ýçecek Sanayi Konfederasyonu'nun

yükümlülüðü kanunda yer aldý ve sanayicimiz için en azýndan bu

(FoodDrinkEurope) 2006 yýlýndan bu yana üyesidir.

alandaki sýkýntýlar hafiflemiþ oldu.

Deðiþen dünya, Türkiye ve TGDF
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Deðiþen dünya, Türkiye ve TGDF

Bunun bilincinde olarak ve deðiþen dünya koþullarýný da izlemek
suretiyle bugün, karþý karþýya olduðumuz sosyo-ekonomik ve
çevresel sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmak amacýyla,
önümüzdeki yýllarda da paydaþlarýmýzla beraber çalýþmaya devam
edeceðiz.
Saygýlarýmla,
Þemsi Kopuz
TGDF Baþkaný
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TGDF'nin misyonu, ne büyüklükte
olursa olsun ülkemizdeki tüm gýda ve
içecek firmalarýnýn sürdürülebilir
büyümelerini gerçekleþtirdikleri ve
tüketicilerin ihtiyaçlarýný karþýladýklarý
bir ortamýn geliþtirilmesine yardýmcý
olmaktýr.

Stratejik Önceliklerimiz
TGDF, gýda kalitesinin, serbest piyasa ekonomisine dayalý

TGDF, sürdürülebilir bir geliþmenin; kaynaklarýn

TGDF, Türk Gýda ve Ýçecek Sanayinin güçlü ve sürdürülebilir

adil rekabet ortamýnýn, sorumlu pazarlamanýn ve çevre

verimli kullanýmýnýn saðlanmasý, sorumlu kurumsal

rekabet gücüne sahip olabilmesi için, tüketici ve paydaþlarýnýn

duyarlýlýðýnýn saðlandýðý, tüketicilerin gýda güvenliðinden

uygulamalarýn teþvik edilmesi, özellikle iklim

yüksek düzeyde güvenliðini saðlayacak üretim ve pazarlama

emin olduðu ve bilinçli gýda tercihleri yapabildiði bir ortamýn;

deðiþiklikleri, enerji, su, atýk yönetimi, sürdürülebilir

metodlarýnýn belirlenmesi ve etkili bir iletiþim saðlanmasý

bütüncül ve bilimsel bir yaklaþýmla oluþturulmasýna yönelik

tüketim ve üretim konularýna önem verilmesiyle

konularýna stratejik öncelikleri arasýnda yer vermektedir.

katkýlarda bulunmayý amaçlamaktadýr.

saðlanabileceðine inanýr.

TGDF, bu misyonunu gerçekleþtirirken üyeleriyle yakýn
iþbirliði içinde etkin ve sorumlu bir paydaþ ve Avrupa Gýda
ve Ýçecek Endüstrisinde de temsilcisi olarak Gýda ve Ýçecek
Endüstrimizin geliþtirilmesi için faaliyetlerine devam etmektir.

Stratejik Önceliklerimiz
Sektörün Mevzuat Ýhtiyaçlarýnýn Giderilmesi
Gýda Güvenliði, AB Mevzuatlarýna Tam Uyum
Ýstihdama Katký
Tarým-Sanayi Entegrasyonu
Serbest Piyasa Ekonomisi Þartlarýna Uyum
Adil Rekabet Ortamý
Sosyal Sorumluluk
Toplam Kalite Yönetimi
Hijyen ve Standartlara Tam Uyum
Tüketiciye Hizmet
Kayýtdýþý Ekonomi ile Mücadele
Eðitim
Bilim ve AR-GE
Sürdürülebilir Çevre ve Biyoçeþitlilik

Misyonumuz  Stratejik Önceliklerimiz

Misyonumuz
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Uluslararasý Ýliþkilerimiz

ekonomimize katký saðlamak, insanýmýzýn yaþam
standartlarýnýn yükseltilmesi ve geliþmiþ ülkelerle rekabet

TGDF, 2006 yýlýnda Avrupa Gýda ve Ýçecek
Sektörünün en büyük sivil toplum kuruluþu olan
Avrupa Gýda ve Ýçecek Sanayileri Konfederasyonu
(FoodDrinkEurope) (eski adýyla CIAA) üyeliðine
kabul edilmiþ ve FoodDrinkEurope Yönetim
Kurulunda görev almýþtýr.

edebilir noktaya gelmek konusunda hedeflerimize ulaþmak
yolunda çalýþmalarýný sürdürmektedir.

ve Ýçecek Sanayileri Konfederasyonu (CIAA) daha kolay
tanýnabilmek için adýný FoodDrinkEurope olarak deðiþtirdi.
CIAA yeni ismini, 2011 Haziran'ýnda Brüksel Le Belvue
Müzesi'nde AB kurumlarý, EFSA ve diðer paydaþlarý ile

üretim sektörü olan Avrupa gýda ve içecek sanayini temsil

basýna gerçekleþtirdiði bir kokteyl ile duyurdu. Yeni adýyla

eder. Avrupalý ve uluslararasý kurumlar nezdinde sanayinin

FoodDrinkEurope'in Baþkaný Jesús Serafin Pérez, Bu yeni

haklarýný korumanýn yaný sýra gýda güvenliði ve bilim,

kimlik, bizi dýþ dünyaya daha iyi anlatacak. Bu Avrupa gýda

beslenme ve saðlýk, çevresel sürdürülebilirlik ve rekabet

ve içecek endüstrisi için heyecan verici bir andýr dedi.

FoodDrinkEuropeun Öncelikleri:

 23 Ulusal Federasyon, 3 Gözlemci

TGDFnin 2006 yýlýndan bu yana üyesi olduðu Avrupa Gýda

FoodDrinkEurope, iþ hacmi ve istihdam açýsýndan en büyük

konularýnda üyelerini destekler.

FoodDrinkEurope
Organizasyonu

CIAA, adýný FoodDrinkEurope olarak deðiþtirdi

Ýçinde yaþadýðýmýz dünya her gün yeni yanýtlar bulmamýz
gereken birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bilim ve
bilime dayalý olarak hazýrlanan regülâsyonlar; bu sorunlarýn

Uluslararasý Ýliþkilerimiz

TGDF, FoodDrinkEurope ile iþbirliði içinde, ülke

FoodDrinkEurope, yeni kimliðinin tanýtýmýnýn ardýndan ilk
iþ olarak, AB Dönem Baþkaný Polonya'yý Avrupa gýda
endüstrisi için akýllý, kapsamlý ve sürdürülebilir bir büyüme
saðlamak için Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerini uygulamaya
çaðýrdý.

çözümünde önemli bir rol oynar, beslenme ve saðlýðý

 27 Sektör

iyileþtirebilir, tüketicilerin bilgili seçimler yapmalarýný saðlar.

 19 Firma

Üretim ve ürünler açýsýndan daha fazla çevresel sürdürülebilir
fýrsatlarý saðlayabilir ve sanayinin rekabet edebilirliðini
arttýrabilir. FoodDrinkEurope, büyüklüðü ne olursa olsun
tüm Avrupa gýda ve içecek þirketlerinin bu dört ana baþlýk
altýnda tanýmlanan konular çerçevesinde karþýlaþacaðý
zorluklarý kolaylaþtýrmayý amaçlar.

TGDF, FoodDrinkEurope üyesi olarak uluslararasý arenada
öncü çalýþmalarýný kesintisiz sürdürmektedir. TGDFnin
kongresine katýlan FoodDrinkEurope Baþkaný Jesus S. Perez,
sektör olarak AB ile Türkiye iliþkilerinde TGDFnin büyük
bir katkýsý ve rolü olduðunun altýný çizmiþtir.
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Uluslararasý Etkinliklerimiz

Ýnsanlar, Gezegen, Ortaklýk temasý odaðýnda gerçekleþtirilen
CIAA (AB Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Konfederasyonu)
2010 Yýllýk Konferansý'nda, her alanda inovasyonun,
Avrupa'nýn en büyük endüstrisinin rekabet gücünün
arttýrýlmasýnda ve gelecekteki zorluklara cevap vermesinde
en önemli faktör olduðu vurgulandý.

6. Beslenme ve Fiziksel Aktivite Konferansý,
27-28 Mart 2012, Brüksel
Forum Europe tarafýndan organize edilen ve TGDF tarafýndan

paydaþlarýndan oluþan katýlýmcýlarýn sorularýna verilen
cevaplarla proaktif bir þekilde 2 gün boyunca devam etti.

4. Avrupa Beslenme ve Yaþam Tarzlarý Konferansý,
23-24 Þubat 2010, Brüksel

Konferansa Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, üye

Forum Europe tarafýndan 23-24 Þubat 2010 tarihlerinde

Jesús Serafín Pérez; gýda ve içecek endüstrisinin rekabet

örgütleri, medya temsilcilerinden oluþan yaklaþýk 130 kiþi

gücünün desteklenmesi için inovasyon ve yeni fikirlere ihtiyaç

katýlým saðladý.

görülmemiþ ekonomik zorluklarýn yaþandýðý bu dönemde
altýn yumurtlayan tavuðu kesmememiz gerek. Endüstrimizin
rekabet edebilirliðinin kösteklenmeye deðil desteklenmeye
ihtiyacý var. Ýnovasyondan vazgeçmemeliyiz, yeni fikirlerin

nedeniyle, ILSI ev sahipliðinde 10 Temmuz 2010 tarihinde

sunumlarýn yer aldýðý oturumlar ve sektörün tüm

ülke resmi otoriteleri, üniversiteler, dernekler, tüketici

çözümlerin bulunmasýna yardýmcý olabilir ancak benzeri

Geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde hýzla artan obezite

izlenen konferans, konularýnda uzman konuþmacýlarýn yaptýðý

TGDF tarafýndan da izlenen konferansta, CIAA Baþkaný

olduðunu vurguladý. Pérez: "Gýda ve içecek endüstrisi

ILSI "Obezite, Anlama'dan Aksiyona - Global
Perspektif" Konulu Kongre, 10 Temmuz 2010,
Ýsveç-Stockholm

Brüksel'de 4'üncüsü düzenlenen Beslenme ve Yaþam Tarzlarý
Konferansý TGDF tarafýndan yakýndan izlendi. Konferans
gündeminde AB gýda ve beslenme regülâsyonlarý vardý.

AB'de gýda politikalarý konusunda yoðun çalýþmalarýn

Tüketicinin saðlýklý tercihler yapabilmesinin, düzenleyici

yapýldýðý bir yýlýn ardýndan bu konferansta etiketleme ve

regülâsyonlar ile mümkün olacaðý vurgulanan konferansta,

saðlýk beyanlarý konusundaki son düzenlemelerin, PARNUT

gýda ve beslenme biliminde yaþanan son geliþmeler ýþýðýnda

direktifinin ( Özel Beslenme Amaçlý Gýdalar) revizyonu

AB regülâsyonlarý ve geleceði masaya yatýrýldý.

konusundaki önerilerin deðerlendirilmesi imkaný oldu.

CIAA'ýn ve gýda ve beslenme ürünlerinin uluslararasý
regülasyonlarý konusunda uzman bir þirket olan EAS'ýn

önüne taþ koymamalýyýz" dedi.

partnerliði ile Forum Europe tarafýndan düzenlenen

Ýsveç'in Stockholm þehrinde yapýlan toplantýya "Türkiye
Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programý 2010-2014 "
raporu ile ulusal bir eylem planý hazýrlanmasýna öncülük
eden, bu konuda bilimsel kararlýðýn ve sektörler arasýndaki
faaliyetlerin güçlendirilmesini amaçlayan Saðlýk Bakanlýðý
yetkilileri TGDF tarafýndan davet edildi.
Kongrede ; global obezite giriþim programlarý, obezite risk
faktörleri, iþtah ve doygunluk, metabolik sendromlarýn
geliþmesini önleyici ulusal stratejiler, obezite izleme haritalarý
ve obezite verilerinin harmonizasyonu, hamilelik ve obezite,
fiziksel aktivite ve saðlýk gibi önemli konular uzmanlarca
çok detaylý tartýþýldý.

14.Vitafoods Europe 2011 Konferansý ,
10-13 Mayýs 2011, Ýsviçre-Cenevre
Fonksiyonel gýda sektörünün buluþtuðu 14. Vitafoods
Europe Konferansý 10-13 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda
Cenevre'de gerçekleþti. Konferansa TGDF adýna Prof. Dr.
Aziz Ekþi katýldý.
Konferansta, beslenme ve saðlýk beyanlarýna iliþkin yasal
düzenlemeler , fonksiyonel gýdalarýn pazarlanmasýndaki
fýrsatlar ve zorluklar konularý her yönüyle deðerlendirildi.
Obezite konusunda gelecekteki araþtýrmalarýn nasýl
geliþtirilebileceðinin ayrýntýlý olarak araþtýrýlmasý ve farklý
katýlýmcýlarýn obeziteyle savaþmada pratik ve etkili yollar
için iþbirliði yapmalarýnýn saðlanmasý amaçlandý.

Uluslararasý Etkinliklerimiz

CIAA Kongresi, Ýnsanlar, Gezegen, Ortaklýk,
18-19 Kasým 2010, Brüksel

konferansta, Avrupa'da beslenme regülasyonlarýnda obezite
ile mücadele etme anlamýnda ne gibi geliþmelerin yaþandýðý
konuþuldu. Obezite ile mücadele kapsamýnda baþarýlý
çalýþmalarýn yürütüldüðü ve gelecekte ortaya çýkabilecek
düzenleyici dengeler tartýþýldý.

EFSA Paydaþlar Danýþma Platformu Toplantýsý,
09 Aralýk 2010, Brüksel

18. Avrupa Obezite Kongresi (ECO 18th European
Congress on Obesity), 25-28 Mayýs 2011, Ýstanbul

EFSA'nýn, 14. Paydaþlar Danýþma Platformu toplantýsýna

Obezite konusunun yabancý uzmanlarýn da katýlýmýyla detaylý

katýldý. AB düzeyinde kurum ve STK temsilcilerinin katýldýðý

olarak deðerlendirildiði ve çözüm önerilerinin tartýþýldýðý

toplantýda EFSA'nýn son çalýþmalarý ve gelecekte planlanan

kongre TGDF tarafýndan yakýndan takip edildi.

aktiviteler tartýþýldý.

TGDF Mevzuat Direktörü Nazan Maraþ gözlemci olarak
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Odaklandýðýmýz Konular
TGDF, Türk Gýda ve Ýçecek Sektörünün küresel ligde rekabet

Gýda ve Ýçecek Sektörünün her alanda

gücünü arttýrabilmek, ülke ve sektör imajýmýza katký saðlamak

sürdürülebilir büyümesine katký saðlamayý
hedeflemektedir.

amacýyla tüm çalýþmalarýný FoodDrinkEurope ile entegre bir
anlayýþla sürdürmektedir.

TGDF, ambalajlý gýda üretim ve tüketiminin
sürdürülebilir gýda güvenliðinin esasý olduðunu
savunmaktadýr.
Tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de gýda güvenliðinin
saðlanmasýnda temel sorumluluk özellikle gýda iþleyicilerinde yani
gýda sanayisindedir. Bu sorumluluðun ve artan gýda güvenliði
endiþelerinin bilincinde olan Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii
Dernekleri Federasyonu (TGDF), gýda güvenliðine gereken önemi
vermekte ve çatýsýný oluþturduðu 24 dernek altýnda etiketli,
tanýmlanabilir ve izlenebilir ürün üretimi gerçekleþtiren ambalajlý
gýda üreticileri olan üyeleri ile gýda güvenliðinin tüm ilke ve
gerekliliklerini büyük bir hassasiyetle yerine getirmektedir.

TGDF'nin Gýda Güvenliðine Bakýþý
TGDF; ülkemizdeki ve CAC, EFSA, FAO, FDA ve Avrupa
Komisyonu'ndaki gýda güvenliði ve tüketicinin bilgilendirilmesi
konularýnda tüm geliþmeleri yakýndan takip etmektedir. Üyesi
olduðu Avrupa Gýda ve Ýçecek Sanayileri Konfederasyonu
(FoodDrinkEurope) ile iþ birliði içerisinde çalýþmalarýný sürdüren
TGDF, düzenlediði çeþitli konferans ve seminerler ile AB ve Türk

Gýda Güvenliði

TGDF, temsil ettiði 24 alt sektör derneði ile Türk

gýda sektörü temsilcilerini, akademisyenleri bir araya getirirken,
mevzuat konusunda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn
tüm ilgili birimleriyle yürüttüðü ortak çalýþmalarýn yanýsýra ambalajlý
gýda ve etiket okuma alýþkanlýðýnýn ortaya konulmasý için yaptýrdýðý
ve kamuoyu ile paylaþtýðý "Ambalajlý Gýda ve Ýçecek Ürünlerinde
Tüketici Etiket Algý Araþtýrmasý-2008" ve "Toplumun Gýda
Güvenliði Algý ve Bilinç Düzeyi Araþtýrmasý-2011" ile konuya
gereken önemi vererek, ilerideki çalýþmalarýna temel oluþturacak
verileri saðladý.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn 2009 yýlýný "Gýda
Güvenliði Yýlý" ilan etmesiyle beraber baþlattýðý "Güvenilir Gýda,
Saðlýklý Yaþam Kampanyasý" çerçevesinde yürüttüðü çalýþmalarý
da destekleyen TGDF, ülkemizde gýda kalitesinin, rekabet
edebilirliðin, sorumlu pazarlamanýn ve çevre duyarlýlýðýnýn
saðlandýðý, tüketicilerin gýda güvenliðinden emin olduðu ve bilinçli
gýda tercihleri yapabildiði bir ortamýn "bütüncül ve bilimsel" bir
yaklaþýmla oluþturulmasýna yönelik katkýlarda bulunmaktadýr.
Gýda güvenliðinde rolü yadsýnamayacak olan ve AB katýlým

TGDF Gýda Güvenliði Raporu Yayýnlandý...
Kurulduðumuz günden bugüne elde ettiðimiz
deneyimlerden yola çýkarak; tarým, gýda
üretimi, taþýma, satýþ noktalarý, daðýtým ve
tüketiciler olarak tanýmladýðýmýz gýdanýn yaþam
döngüsünün her basamaðýnda gýda
güvenliðini arttýrabilmek için fýrsatlarýn yaný
sýra risklerin belirlenmesi ve çözümüne yönelik
öneriler sunduk.

müzakerelerinde de ön planda olan AB hijyen tüzüklerinin ülkemiz
mevzuatýna uyarlanmasýnýn öneminin farkýnda olan TGDF, Bakanlýk
ve özel sektör temsilcileri ile iþ birliði içinde Hijyen Rehberlerinin
hazýrlanmasýna öncülük etti.
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13 Haziran 2010'da 5996 sayýlý Veteriner
Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu'nun
yayýnlanmasý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý'nýn yeniden yapýlanmasý ile gýda
güvenliði, hijyen ve resmi kontroller gibi konularda
alt mevzuat hazýrlýk çalýþmalarý hýzlandý. Gýda
Güvenliði, Veterinerlik ve Bitki Saðlýðý Faslý
30 Haziran 2010da müzakereye açýldý.

5996 SAYILI VETERÝNER HÝZMETLERÝ, BÝTKÝ SAÐLIÐI, GIDA VE YEM KANUNU
TGDF, faaliyet konusu gýda olan en büyük sivil toplum örgütü

kendi kontrolleri altýndaki faaliyet alanýyla ilgili Tarým ve Köyiþleri

olarak Ulusal Gýda Kodeks Komisyonunda (UGKK) yer alýyor.

Bakanlýðýnca belirlenen genel ve özel hijyen esaslarýna uyacaklar.

Yapýlan çalýþmalarda Ulusal Gýda Kodeks Komisyonu (UGKK)

Kayýt ve Onay Þartý

Yönetmeliði ile Komisyonun çalýþma usul ve esaslarý ile gýda

Ýþletmelere kayýt ve onay þartý geldi. Yasa kapsamýnda daha

kodeksi hazýrlama usul ve esaslarý belirlendi.

önceki uygulama olan üretim izni kaldýrýlarak, gýda ve yem

Gýda Kodeksinin hazýrlanmasý için Ulusal Gýda Kodeksi

iþletmeleri onaya tabi olanlar ve kayýtlý iþletmeler olarak iki

Komisyonu tarafýndan oluþturulan Ýhtisas Alt Komisyonlarý;

gruba ayrýlýyor. Onaya tabi iþletmeler, faaliyete geçmeden önce

Avrupa Birliði Mevzuatý öncelikli olmak üzere, Kodeks

Bakanlýktan izin alacak. Kayda tabi iþletmeler ise faaliyetleri ile

yaklaþýmlarý, ulusal ve uluslararasý mevzuat ile ülke koþullarýný

ilgili iþlemleri Bakanlýða bildireceklerdir.

dikkate alarak gýda kodeks taslaklarýnýn hazýrlanmasý,hazýrlanan

Diðer Hususlar:

gýda kodeks taslak metinlerinin konu ile ilgili kurum ve

TGDF açýsýndan geliþmeler
TGDF Ýktisadi Ýþletmesi GDOsuz olduðu halde kaçýnýlmaz

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat
ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararname

bulaþmadan kaynaklanan sorunlarý çözmek amacýyla ABde

Bakanlýðýn adý "Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý" oldu.

Bilimsel Risk Deðerlendirme Komitesi ve Sosyo-Ekonomik

Bakanlýk bünyesinde Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü yerine

Deðerlendirme Komitesi tarafýndan hazýrlanan genetiði

onaylý 3 soya, 21 mýsýr, 3 kolza 1 þeker pancarý ve 1 patates
geninin onaylanmasý için 28 Ekim 2010da Bakanlýða baþvurdu.

kurulan Gýda Kontrol Genel Müdürlüðü (GKGM) yapýsal

Biyogüvenlik Kanunu Yayýnlandý...

deðiþtirilmiþ 21 mýsýr ve 3 soya çeþidine ait hazýrlanan raporlar

deðiþiklikler ile çalýþmalarýna hýz verdi.

5977 Sayýlý Biyogüvenlik Kanunu 26 Mart 2010'da

22 Aðustos 2012 tarihine kadar süre verilerek Biyogüvenlik

Sorumlu yöneticilik kalkarken, tüm sorumluluk iþletme sahibine

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile Gýda, Tarým ve

yayýnlandý. Biyogüvenlik Kanunu'na dayanarak hazýrlanan

Kurulu duyurular sayfasýnda 1 Aðustos 2012de kamuoyu

kuruluþlara görüþe açýlmasý, görüþlerin Bakanlýða ulaþmasýný

verildi.

Hayvancýlýk Bakanlýðý, ana hizmet birimleri itibariyle 7 genel

"Genetik Yapýsý deðiþtirilmiþ Organizmalar ve Ürünlerine

görüþüne açýldý.

takiben Ýhtisas Alt Komisyonu Baþkanýnýn ilgili Ýhtisas Alt

Yeni Kanunla 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya en az

müdürlük olarak yapýlandýrýldý:

Dair Yönetmelik" 13 Aðustos 2010'da Biyogüvenlik

Kamuoyunda tepki ile karþýlanan TGDF Ýktisadi Ýþletmesinin

aþamalarýnda görüþlerimiz yetkili otorite ile

Komisyonunu toplantýya çaðýrmasý ve Ýhtisas Alt Komisyonunun

10 kiþiden fazla personel çalýþtýran iþ yerleri konu ile ilgili eðitim

paylaþýldý.

gelen görüþleri deðerlendirmesi, gýda kodeks taslak metinlerine

alan lisans mezunu istihdam edecek.

Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü, Hayvancýlýk Genel Müdürlüðü,

son þekli verilerek UGKK'na sunulmasý ile görevlendirildi.

Ürünün kalan raf ömrü 7 günden az olan gýdalar, mikrobiyolojik

Risk Deðerlendirme Komisyonlarý

incelemeler ve ürün miktarýnýn þahit numunenin analizinin

Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü, AB ve Dýþ Ýliþkiler

5996 Sayýlý Kanun ile birlikte Risk Deðerlendirme Komisyonlarý

yapýlabilmesi için yetersiz olduðu durumlarda analiz sonucuna

Genel Müdürlüðü.

oluþturulmaya baþlandý. Ýnsan, hayvan ve bitki saðlýðýný korumak,

itiraz edilemeyecektir.

gýda ve yem güvenilirliðini saðlamak üzere, bir riskin bildirimine

Asli ve sürekli görevleri hariç olmak üzere bazý denetimleri özel

iliþkin sistemler, Bakanlýk tarafýndan kurulacak. Komisyonlarýn

kuruluþlara devredilebilecektir.

yapacaðý risk deðerlendirme sonuçlarý ise tavsiye niteliðinde

TGDF Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda
ve Yem Kanunu hazýrlýk aþamalarýnda gerek
TBMM gerekse Bakanlýk nezdinde tüm komisyon
toplantýlarýna katýlým saðladý. Kanunun tüm hazýrlýk

Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel Müdürlüðü, Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüðü, Tarým Reformu Genel Müdürlüðü, Tarýmsal

Kurulu ve Komitelerin Çalýþma Usul ve Esaslarýna Dair
Yönetmelik 13 Aðustos 2010 tarihli, 27671 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýnlandý Kanun ile GDO'lu bitki ve hayvan
üretimi, bunlarýn gýda ve yem amacýyla kullanýmý ve satýþý
yasaklandý.
Kanun gereðince her bir GDO ve ürününün ilk ithalatý için

TGDF Tüm Müzakere Süreçlerine Aktif Katýlým
Saðladý

gen sahibi veya ithalatçý, yurt içinde geliþtirilen GDO ve

Bakanlýk, kanun kapsamýnda yürütülen faaliyetler ve yapýlan

Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu'nun

baþvuru yapýlmasý þart tutuldu. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk

olacak.

resmi kontrollerin karþýlýðýnda ücret alabilecektir.

yayýnlanmasýnýn ardýndan Bakanlýk tarafýndan 102 adet yönetmelik

Bakanlýðýyla yürütülen görüþmeler sonucunda GDO'larýn

Hijyen Kurallarý

Cezalar 5996 Sayýlý kanunla yenilendi ve daha da aðýrlaþtýrýldý.

ve 18 adet teblið yayýnlandý. Sektörümüzü ilgilendiren mevzuatýn

gerek yem gerekse de gýda amaçlý kullanýmý için, gen sahibi

Birincil üretim yapan iþletmelere de hijyen kurallarý geldi. Birincil

Kanunda belirtilen idari yaptýrýmlarý uygulamaya, Ýl Tarým

hazýrlýk aþamalarýnda Bakanlýk nezdinde görüþmeler, toplantýlara

veya ithalatçý firmalarýn baþvurmamasý durumunda ilgili

üretim yapanlar, perakende iþ yerleriyle, gýda ve yem iþletmecileri,

Müdürlükleri yetkilendirildi.

katýlým ve sektör görüþlerinin hazýrlanarak Bakanlýða iletilmesinde

STK'larýn müracaat etmesi ile de sürecin baþlatýlacaðý

TGDF aktif olarak yer aldý.

öngörüldü.

ürünü için ise gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan Bakanlýða

Gýda Güvenliði

Gýda Güvenliðinde Yeni Bir Dönem Baþladý

yapmýþ olduðu baþvuru, bulaþý kaynaklý sorunlarýn çözümü
konusunda paydaþlara yapýlan iþbirliði çaðrýsý ile geri çekildi.
Hâlihazýrda ABde onaylý hiçbir gen ülkemizde gýdalarda
kullaným amaçlý onaylanmadý ve eþik deðer belirlenmemiþtir.
TGDF, hammadde ithalat aþamasýnda sadece var/yok analizi
yapýlarak karar verilmesi sonucunda aslýnda GDO içermediði
ve GDOsuz olduðu resmi belgelerle bildirilen birçok ürünün
GDO'lu olduðu gerekçesiyle geri çevrilmesi; yine ayný þekilde
yurt içinde üretilen ve GDOsuz olan bir hammadde veya bu
hammadde ile üretilen bir ürünün bulaþma nedeniyle GDOlu
olarak deðerlendirilmesi karþýsýnda sektörümüzün yaþadýðý
olumsuzluklarýn çözümü konusunda Bakanlýkla görüþmeleri
sürdürmekte.
11

çabalarýmýz, çalýþmalarýmýz
"6. Gýda Mühendisliði
Kongresi"
6-8 Kasým 2009, Ankara

Dünya Bankasýnýn, "Gýda Güvenliði Programý

Gýda Mühendisleri Odasý tarafýndan iki

"1. Gýda Güvenliði
Kongresi" 04 Aralýk 2009,
Ýstanbul
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn 2009 yýlýnda baþlatmýþ

yýlda bir gerçekleþtirilen Gýda Mühendisliði Kongresi, sektörü,

olduðu "Güvenilir Gýda, Saðlýklý Yaþam" kampanyasý kapsamýnda,

Ýþletmelerinin Gýda Güvenliði Yönünden AB Standartlarýna

bilim çevresini ve kamu kuruluþlarý yetkililerini bir araya getirdi.

Uluslararasý Gýda Koruma Birliði'nin (IAFP-International

Uyumu" amacýyla yapýlacak boþluk analizi gezilerine baþlanmadan

Kongrede Gýda Mühendisliði alanýnda dünyada ve ülkemizde

Association for Food Protection) desteðiyle düzenlenen kongreyi

önce planlanan oryantasyon toplantýsý ve eðitimi, Orta Doðu

yapýlan çalýþmalarýn, yeni bilimsel araþtýrmalara iliþkin bulgular

500'ün üzerinde yerli ve yabancý katýlýmcý izledi. Gýda güvenliði

Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapýldý. Tarým

paylaþýldý ve tartýþmaya açýldý. TGDF adýna Ýsmail Mert, Gýda

ve iliþkili konularýn bilimsel bir platformda tartýþýldýðý kongre

ve Köyiþleri Bakanlýðý, STK'lar, Devlet Planlama Teþkilatý uzmanlarý,

Politikalarý konusunda düzenlenen panelde bir konuþma yaptý.

TGDF temsilcileri tarafýndan takip edildi.

ile Ýlgili Teknik Yardým" kapsamýnda "Gýda

Dünya Bankasý heyeti ve yabancý uzmanlarýn katýldýðý toplantýya

"Dünya Gýda Günü 2009
Sempozyumu",
15 Ekim 2009, Ankara

"Gýda ve Yem Amaçlý GDO ve
Ürünlerinin Ýthalatý, Ýþlenmesi,
Ýhracatý, Kontrol ve Denetimine
Dair Yönetmelik" Toplantýsý,
Kasým 2009, Ankara

Ulusal Biyogüvenlik Kanunu Tasarýsý Taslaðý
Hakkýnda Toplantý, Türkiye Yem Sanayicileri Birliði,
11 Aralýk 2009, Ankara

Ziraat Mühendisleri Odasý tarafýndan Dünya

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý

Gýda Günü Etkinlikleri kapsamýnda Ankara Çaðdaþ Sanatlar

Müsteþarý Vedat Mirmahmutoðullarý tarafýndan yapýlan açýlýþ

Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Kriz, Türkiye ve Gýda Güvencesi"

konuþmasýnda, 26 Ekim 2009 tarihinde yayýnlanan Genetiði

temalý sempozyuma TGDF'yi temsilen Kurumsal Ýliþkiler Direktörü

Deðiþtirilmiþ Gýda ve Yem Yönetmeliði hakkýndaki tartýþmalarýn

Ýlknur Menlik katýldý. Menlik sempozyumda, "TGDF ve Gýda

deðerlendirilmesi için tüm ilgili taraflarýn bir araya getirildiði

Güvenliði" konulu bir sunum gerçekleþtirdi. Sempozyumda ayrýca,

vurgulandý. Biyoçeþitliliðin korunmasý ve gýda arzýnýn tekel olmamasý

"Kriz, Türkiye, Tarým ve Gýda", "Kriz Ortamýnýn Tarým ve Gýda

konusunun Bakanlýk için önemi vurgulanarak, Yönetmeliðin,

Sektörüne Yansýmalarý", "Tarým ve Gýda Sektöründe Yeni Arayýþlar"

kaynaklarýmýzýn sürdürülebilir olarak korunmasý, sürmekte olan

konulu oturumlar yapýldý.

düzeni disipline etmek amacýyla hazýrlandýðý belirtildi.

TÜGÝS tarafýndan organize edilen Dünya Gýda Günü, Tarým ve
Köyiþleri Bakanlýðý, Birleþmiþ Milletler FAO teþkilatý Türkiye
Temsilciliðinin iþbirliðiyle 16 Ekim 2009 günü, The Marmara
Hotel / Ýstanbul'da yapýldý.TGDF tarafýndan toplantýya katýlým
saðlandý.

TBMM, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen "Biyogüvenlik
Kanunu Tasarýsý" hakkýnda toplantý, 19 Ocak 2010, Ankara
Toplantýya Komisyon tarafýndan sivil toplum örgütleri davet edildi. TGDF adýna Baþkan Yardýmcýsý Rint Akyüz katýlarak,

TGDF adýna Dr. Ýsmail Mert katýldý.

Dünya Gýda Günü, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý,
FAO, 16 Ekim 2009, Ýstanbul

TBMM sektör gündemini kesintisiz takip ettik...

GDO'lu Gýda ve Yemin Ticareti Hakkýnda Bilgi
Alýþveriþi Toplantýsý, 18 Kasým 2009, Ankara
Türkiye Yem Sanayicileri Birliði tarafýndan düzenlenen toplantýda
tüm ilgili taraflar yer alarak 26 Ekim 2009 tarihinde yayýnlanan
Genetiði Deðiþtirilmiþ Gýda ve Yem Yönetmeliðinin aksayan yönleri
tartýþýldý.

TGDF görüþlerini komisyon üyeleri ile paylaþtý.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliði tarafýndan düzenlenen toplantýda

TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu tarafýndan oluþturulan Biyogüvenlik Kanunu Tasarýsý
Alt Komisyonu toplantýsý, 27 Ocak 2010, Ankara

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan düzenlenecek

Toplantýya TGDF adýna Ersin Taranoðlu ve Ýlknur Menlik katýldý. Toplantýda tasarý madde madde incelendi. TGDF'nin talebi

olan Ulusal Biyogüvenlik Kanunu (UBK) tasarýsý tanýtým

doðrultusunda canlý organizma tanýmýndan enzimlerin çýkarýlmasý uygun bulundu.

toplantýsýnda ortak izlenecek yolun ne olacaðý konuþuldu.

UBK Tasarýsý Taslaðý Toplantýsý,
11 Aralýk 2009
11 Aralýk 2009 tarihinde Tarým ve Köyiþleri
Bakanlýðý Müsteþarý Vedat Mirmahmutoðullarý

TBMM Tarým Orman ve Köyiþleri Komisyonunda görüþülmeye baþlanan Tarým ve Gýda Bakanlýðýnýn
Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý hakkýnda toplantý, 25 Þubat 2010, 3 Mart 2010, 11
Mart 2010, 17 Mart 2010, Ankara
Tarým ve Gýda Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý 18.02.2010 tarihinde komisyonda görüþülmeye baþladý
ve alt komisyona havale edildi. Alt komisyon ilk toplantýsýný 24.02.2010 tarihinde yaptý. Tüm hazýrlýk toplantýlarýna TGDF adýna
katýlým saðlandý ve görüþlerimiz paylaþýldý.

Tasarýsý Taslaðý hakkýndaki toplantýda TAGEM Daire Baþkaný

"Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda Ve Yem Kanunu Tasarýsý" Meclis görüþmeleri,
31 Mart 2010, 08-09-12 Nisan 2010, Ankara

Vehbi Eser tarafýndan taslakla ilgili kýsa bir sunum yapýldý. Sunumda

Tarým, Orman ve Köyiþleri Alt Komisyonu tarafýndan yapýlan toplantýlarda Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu

Kanun Tasarýsý Taslaðýnýn 4 kýsým, 6 bölüm, 18 maddeden oluþtuðu,

Tasarýsý görüþüldü. TGDF temsilcileri Kanun tasarýsý ile ilgili görüþ ve çekincelerini toplantýlar boyunca dile getirdi.

baþkanlýðýnda düzenlenen Biyogüvenlik Kanun

Gýda Güvenliði

"Dünya Bankasý Gýda Güvenliði
Programý Oryantasyon Toplantýsý,
14 Ekim 2009, Ankara

temel prensiplerinin ön tedbirlilik, her bir GDO veya ürünün tek
baþýna deðerlendirilmesi, tam eþdeðerlilik olduðu anlatýlarak, bazý
maddelerinin Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve AB regülasyonu
ile uyumlu olduðunu gösteren karþýlaþtýrmalar yapýldý.
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"Gýda Endüstrisi Açýsýndan Biyoteknoloji Kongresi",
14-16 Aralýk 2009, Antalya

"Uluslararasý Yem Kongresi ve Yem Sergisi",
22-25 Nisan 2010, Antalya

Biyoteknoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem'in

TUYEM 10. Kongresine, yem sektörü mensuplarý, yem sektörüne

öncülüðünde, iki yýlda bir düzenlenmekte olan ve konusunda

hizmet sunanlar, sivil toplum kuruluþlarý, akademisyenler ile Tarým

ülkemizdeki en büyük organizasyon konumundaki Biyoteknoloji

ve Köyiþleri Bakanlýðý ve baðlý kuruluþ temsilcilerinin yer aldýðý

Kongresi'nin 16.'sý, 14-16 Aralýk 2009 tarihleri arasýnda Antalya'da

750 kiþi katýldý.

gerçekleþtirildi. Kongre boyunca, bildiri ve poster sunumlar gibi

Kongrenin açýlýþ konuþmalarý, Türkiye Yem Sanayicileri Birliði

bilimsel aktivitelerin yaný sýra, ilgilenen firma ve araþtýrma gruplarýný

Baþkaný M. Ülkü Karakuþ, Avrupa Yem Sanayicileri Federasyonu

bir araya getirecek etkinlikler de gerçekleþtirildi. Kongre TGDF

(FEFAC) Baþkanlýk Divaný Üyesi Aurelio Sebastia, Tarým ve

temsilcileri tarafýndan 3 gün boyunca takip edildi.

vekili Mesut Köse ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Müsteþar

TÜGEM tarafýndan düzenlenen
"Fransa'da Hayvancýlýk
Sektörünün Organizasyonu,
Süt Sektörü Örneði" Konulu
Konferans
10 Þubat 2010, Ankara
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Tarýmsal Üretim ve Geliþtirme Genel
Müdürlüðü (TÜGEM) koordinatörlüðünde, Fransa Hayvancýlýk
Enstitüsü Baþkaný Marguet MARTIAL ve Genel Müdür Claude
ALLO' nun katýlýmlarý ile 10 Þubat 2010 tarihinde "Fransa'da

"Türkiye Tohum Gen Bankasý" Açýlýþ Töreni,
02 Mart 2010, Ankara

Yardýmcýsý Dr. Nihat Pakdil tarafýndan yapýldý.

Dünyanýn 3. büyüðü olan "Türkiye Tohum Gen Bankasý" Tarým

Besleme Programlarý", "Peletleme Teknolojisi ve Son Geliþmeler",

ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn Yenimahalle Kampüsü'nde 02 Mart

"AB ve Türkiye'de Biyoteknoloji Mevzuatý", Türkiye ve Dünyada

2010 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açýldý. Açýlýþ törenine

Hayvansal Üretim ve Ürün Fiyatlarý" ile "Koyun ve Keçi Yetiþtiriciliði

katýlan Baþbakan Erdoðan yaptýðý konuþmada, 250 bin kapasiteli

Sorunlarý ve Çözüm Önerileri" konusunda sunumlar yerli ve yabancý

bankanýn faaliyetlerine 10 bin adet tohum örneðiyle baþladýðýný

konuþmacýlarca sunuldu ve katýlýmcýlarla tartýþýldý.

ve gerekli görülmesi halinde kapasitenin 300 bine çýkarýlabileceðini
belirtti. Erdoðan, ilk etapta Ýzmir'de bulunan gen bankasýndaki
55 bin tohum gen örneðinin birer kopyasýnýn da bu bankaya
taþýnacaðýný ifade etti.

Hayvancýlýk Sektörünün Organizasyonu, Süt Sektörü Örneði"
konulu konferansa katýlým gerçekleþtirildi.

TUYEM boyunca "Süt Üretiminin Artýrýlmasý Ýçin Tasarlanmýþ

IPA 1. Bileþeni Hakkýnda Toplantý,
29 Nisan 2010, Ankara
AB Geniþleme Genel Müdürlüðü, AB delegasyonu yetkilileri ilgili
kamu kurum/kuruluþlarý ve Sivil Toplum Kuruluþu temsilcileri,
TGDF temsilcisinin katýldýðý toplantýda "Avrupa Birliði'nin
2007/2013 mali döneminde "Katýlým Öncesi Mali Yardým
Aracý"(IPA) kapsamýnda saðlanan AB fonlarýnýn seçilen hedef
sektörler ve gýda sektörünü ilgilendiren alt öncelikleri anlatýldý.

Konferansta Fransa'nýn hayvancýlýk sektöründeki organizasyon

Gýda ve Yem Amaçlý GDO ve Ürünleri Hakkýnda
Yönetmelik Taslaðý Hakkýnda Toplantý,
02 Nisan 2010, Ankara

yapýsý hakkýnda, süt sektörü ana baþlýðý temel alýnarak, iþleyiþ

Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Dr. Nihat Pakdil

sözcüleri vasýtasýyla kýsa bir bilgi verildi. Gýda Güvenliði, Veteriner

biçimleri hakkýnda kapsamlý bilgi verildi.

Baþkanlýðýnda , DTM, ABGS, Saðlýk Bakanlýðý, Sanayi ve Ticaret

ve Bitki Saðlýðý çalýþmasýný Tarým Bakanlýðý Dýþ iliþkiler ve Avrupa

Bakanlýðý, Gümrük Müsteþarlýðý yetkililerinin katýlýmýyla gerçekleþen

Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý'ndan Þube Müdürü Güher

Sektörün geliþiminde izlenen adýmlar, Ulusal Kuruluþlar, Çiftlik

toplantýda TGDF temsilcileri, bulaþanlar için bir eþik deðerin

Çeltek sundu.

Hayvancýlýðý Organizasyonlarý, Uygulama, Araþtýrma ve Geliþtirme

belirlenmesi ve AB'nin kabul ettiði "Gýda veya yemin, GDO'lardan

Merkezleri ve Mesleki Kuruluþlar gibi iþbirliði içindeki yapýlar

biri ya da birkaçýný toplamda en az %0,9 oranýnda içermesi"

arasýndaki iliþki açýklandý.

koþulunun kabul edilmesinin önemini vurguladý.

Daha sonra 12 alt sektör bazýnda þimdiye kadar neler yapýldýðý ve
neler yapýlmasý gerektiðini kamuda oluþturulan komisyonlarýn

Kodeks Alimentarius Komisyonu - Gýda
Maddelerindeki Bulaþanlar Kodeks Komitesinin
4'üncü Oturumu,
26-30 Nisan 2010, Ýzmir

Gýda Güvenliði

Köyiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý ve TMO Genel Müdür

Kodeks Alimentarius Komisyonu - Gýda Maddelerindeki Bulaþanlar
Kodeks Komitesinin 4'üncü Oturumu, 26-30 Nisan 2010'da
Ýzmir'de Türkiye'nin ev sahipliði ile gerçekleþti. Türkiye'nin Koruma
ve Kontrol Genel Müdürlüðü'nün toplantýlarýn daimi ev sahibi
Hollanda Tarým Bakanlýðý ile gerçekleþtirdiði iþ birliði çerçevesinde
ilk defa ev sahipliði yaptýðý oturuma, 74 üye ülke ve 13 uluslararasý
organizasyondan toplam 270 uzman katýlým saðladý. TGDF
temsilcilerinin de katýldýðý toplantýda Türkiye açýsýndan en önemli
gündem maddesi "diðer iþler, gelecekteki çalýþmalar" baþlýklý
gündem maddesinde deðerlendirilen "Türkiye tarafýndan hazýrlanan
kuru incir için maksimum aflatoksin limitlerinin belirlenmesine
yönelik ülke görüþü" oldu.
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çabalarýmýz, çalýþmalarýmýz

Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn Dünya Bankasýndan talep ettiði
teknik danýþmanlýk neticesinde hazýrlanan Türkiyedeki TarýmGýda Ýþletmelerinin Boþluk Analizi Raporunun sunulmasý amacý

Kýsa adý ADEPTA olan Fransa Tarým

ile 18.06.2010 tarihinde Ankara da düzenlenen seminere TGDF

Ürünleri ve Tarýmsal Gýda ve Teknikleri Uluslararasý Ticaretini

olarak katýlým saðlandý. Rapor, Dünya Bankasýnýn Türkiye Gýda

Geliþtirme Derneði ev sahipliðinde Federasyonumuz iþbirliðiyle ,

Güvenliði Teknik Yardým Programý çerçevesinde Gýda

"Gýda Sanayinde Verimliliðin Arttýrýlmasý ve Gýda Güvenliði"

Ýþletmelerinin Modernizasyonu Ýçin Gerekli Ýhtiyaçlarýn

konulu Çalýþtay 4 Mart 2011 tarihinde Ýstanbul Çýnar Otel'de

Hesaplanmasý amacýyla hazýrlandý.

gerçekleþtirildi. Konferansta TGDF Ýletiþim Direktörü Ýlknur

Gýda Güvenirliliði Türkiye'deki Genel Durumun Deðerlendirilmesi

Menlik tarafýndan bir sunum yapýldý.

(KKGM/TKB), Gýda Endüstrisinin Konulara Bakýþ Açýþý ve

"Yaðlý Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yaðlar Konferansý
2010", 15 Eylül 2010, Ýstanbul

Beklentileri (SETBÝR), Ýþletmelerin Deðerlendirilmesi ve
Modernizasyon Gereksinimleri Hakkýndaki Rapor (DB), AB

(DB) konulu sunumlar ilgili kurum temsilcileri tarafýndan yapýldý
ve sonrasýnda sonuçlar, atýlacak adýmlar, sorumluluklar ve gelecekte
yapýlacaklar üzerine tüm katýlýmcýlarýn dahil olduðu bir panel tartýþma bölümü gerçekleþtirildi.

2010 yýlýnda 7.'si düzenlenen "Gýda ve Ýçecek Sektöründe Risk

"Yaðlý Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yaðlar Konferansý 2010" sektörel
piyasalara bakýþ toplantýsý 15 Eylül 2010 Çarþamba günü Ýstanbul
Sheraton Ataköy Hotel'de gerçekleþtirildi. Konferansa TGDF
Baþkanvekili Rint Akyüz bir sunumla katýldý.

Yönetimi" konulu NART Risk Management Forum'da hýzla geliþen
gýda ve içecek sektöründe en zorlu süreçlerinden biri olan risk

Rint Akyüz; hýzla geliþen gýda ve içecek sektöründeki risk
yönetiminin hem zorlu hem de maliyetli bir süreç haline geldiðini

Toplantý Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ ile Tarým

ifade etti. Akyüz: "Öncelikle buradaki temel yükümlülüðümüz,

ve Köyiþleri Bakaný M. Mehdi Eker'in açýþ konuþmalarý ile baþladý.

tarým, gýda sanayi, lojistik, perakende ve tüketiciden oluþan gýda

Bakanlar AB ile 12. Faslýn açýlmasýnýn önemli olduðunu, bu fasýldaki

zincirinin tüm aþamalarýnda standartlarýn yükseltilmesidir" dedi.

þartlarýn yerine getirilmesinin her þeyden önce Türk insanýnýn

Rint Akyüz, sektörün AB sürecine ve 12. Fasýl olan Gýda Güvenliði,

saðlýðý için önemli olduðunu ve ayný zamanda bu faslýn müzakereye

Veterinerlik ve Bitki Saðlýðý baþlýðýnýn müzakereye açýlmasýyla

açýlmasý ile AB sýnýrlarýnýn Türkiye'nin sýnýrlarýna doðru geniþlettiðini

birlikte önümüzdeki yeni döneme dair görüþlerini dile getirdi.

ifade ettiler.

Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Baþkanvekili

Beyaz et sektörünün üretimden tüketime kadar tüm yönleriyle ele
alýndýðý kongrenin açýlýþýnda konuþan BESD-BÝR ve STBP Baþkaný
Zuhal Daþtan, Türkiye beyaz et sektörü olarak Cumhuriyetin
kuruluþunun 100. yýlýnda 3 milyon üretim ve 2,5 milyar dolarlýk
ihracat hedeflediklerini açýkladý. Ülkemiz hayvancýlýðýnýn yüz aký

devamlý revize ediyor. Entegrelerimiz kapsamýnda çiftlikten çatala
üretimin hemen her aþamasýnda tutulan kayýtlar, saðlýklý ve kaliteli

TUSÝAD Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Uygulamalarýnda Neredeyiz? Semineri,
21 Nisan 2011

üretim seviyesini yükseltiyor. Ülkemizde AB standartlarýnda kaliteli
üretim yapýlýyor, tüketim de hýzla artýyor dedi.

Seminerde Piyasa Gözetimi ve Denetimi konusunda bilgilendirme
yapýldý ve denetimlerde mükerrerlik olduðu ve bunun DTÖ

Türkiye-AB Müzakere Sürecinde Kamu- STK iþbirliði
"Gýda Güvenilirliði, Veterinerlik ve Bitki Saðlýðý
Politikalarý", 21 Aralýk 2010, Ankara

yönetimi ve çözüm önerileri konuþuldu. Foruma katýlan Türkiye

Uluslararasý Beyaz Et Kongresi, Antalyada yapýldý.

yenilikleri çok yakýndan ve sürekli olarak takip ediyor ve teknolojisini

ve ham yaðýn üretim, stok, tüketim, fiyat vb. konularýnýn tartýþýldýðý

"Gýda ve Ýçecek Sektöründe Risk Yönetimi"
NART Risk Management Forum,
14 Eylül 2010, Ýstanbul

Saðlýklý Tavuk Bilgi Platformu (STBP) tarafýndan düzenlenen I.

geliþme ve ilerleme kaydettiðini belirten Daþtan, Sektörümüz

olarak her yýl Eylül ayýnda düzenlenen ve yeni sezonun yaðlý tohum

(DB), Gýda Ýþletmeleri Modernizasyon Planý ve Rekabet Analizi

Beyaz Et Sanayicileri ve Damýzlýkçýlar Birliði (BESD-BÝR) ve

sektörü olarak nitelenen tavuk eti endüstrisinin son yýllarda önemli

Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði (BYSD) tarafýndan geleneksel

Üyeliðinde Ülke Deneyimleri ve Durum Deðerlendirme Çalýþmalarý

I. Uluslararasý Beyaz Et Kongresi
11-15 Mayýs 2011 Antalya

Gýda Güvenliði

ADEPTA,TGDF iþbirliði ile Gýda
Sanayinde Verimliliðin
Arttýrýlmasý ve Gýda
Güvenliðinin Saðlanmasý
Konferansý,
4 Mart 2011, Ýstanbul

"Türkiye'deki Tarým-Gýda Ýþletmelerinin Boþluk
Analizi Raporu"nun Tanýtým Toplantýsý,
18 Haziran 2010, Ankara

anlaþmasýna aykýrý olduðu, kaynak israfýna sebep olduðu gündeme
getirildi. Yabancý konuþmacýlar yurt dýþý uygulamalarý anlattýlar.
TGDF temsilcisi tarafýndan da ülkemizdeki gýda güvenliði açýsýndan
ilgili Bakanlýk tarafýndan yürütülen çalýþmalar anlatýldý.
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3. Gýda Mühendisliði
Koordinasyon Kurulu
Toplantýsý,
30 Nisan 2011

Gýda Teknolojileri Çalýþtayý, Türkiye Ýhracatçýlar
Meclisi, 10 Ekim 2011, Ýstanbul

7. Gýda Mühendisliði
Kongresi,
24-26 Kasým 2011, Ankara

TAGEM Proje Deðerlendirme Toplantýsý ,
Antalya, 11-15 Mart 2012

"Gýda Güvenliði Kongresi" , 3-4 Mayýs 2012,
Ýstanbul

Biyoteknoloji ve Gýda Sanayisi Konferansý,
17 Mayýs 2012, Ankara

Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü tarafýndan

Kongre, Gýda Güvenliði Derneði öncülüðünde Uluslararasý Gýda

TGDF tarafýndan desteklenen ve Gýda Teknolojisi Derneði

orta yüksek teknolojiye doðru çevrilmiþ durumda. Ýddialý hedeflere

TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý'nýn 24-26 Kasým 2011 tarihleri

Antalya'da düzenlenen 2012 Yýlý Program Deðerlendirme

Koruma Birliði (IAFP- International Association for Food Protection)

tarafýndan düzenlenen konferansta 'GDO'lar konusunda

Çukurova Üniversitesi ev sahipliðinde Gýda Mühendisleri Odasý

ulaþmanýn üretimde yüksek teknolojiye geçiþle saðlanacaðý gerçeðiyle

arasýnda Ankara'da düzenlediði 7. Gýda Mühendisliði Kongresi'nde,

Toplantýlarý kapsamýnda, Gýda ve Yem Araþtýrmalarý Program

iþbirliði ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý desteði ile

kamuoyunda oluþan negatif algýya vurgu yapýldý.

tarafýndan gerçekleþtirilen toplantýda Gýda Mühendislerinin

mevcut tabloyu deðiþtirmeye yönelik giriþimlerden birisi, TÝM'in

gýda güvenliði, gýda güvenliði konusundaki bilgi kirliliði,

Deðerlendirme Toplantýsý 12-16 Mart 2012 tarihleri arasýnda

düzenlendi. Kongrede gýda ve saðlýk iliþkisi ve bu konudaki risk

"Alan tümüyle bilim dýþý iddialara terk edildi" diyen Gazi Üniversitesi

sorunlarý ve çözüm önerileri tartýþýldý. Toplantýda basýnda yer alan

düzenlediði Gýda Teknolojileri konulu çalýþtay oldu. Çalýþtayda bir

ülkemizdeki risk deðerlendirme sistemi ve gýda denetimleri ele

Antalya'da gerçekleþtirildi TGDF adýna toplantýya katýlan

iletiþimi her yönüyle ayrýntýlý biçimde ele alýndý. Kongrede

Eczacýlýk Fakültesi, Toksikoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr.

sunum yapan Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu

alýndý. TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü Ýlknur Menlik kongrede

Dr. Ýsmail Mert tarafýndan, Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar

TGDF Ýletiþim Direktörü Ýlknur Menlik tarafýndan ülke

Ali Esat Karakaya; GDO'lu gýdalar konusundaki risk algýsýnýn

Baþkanvekili Rint Akyüz TGDF'yi ve sektörün önündeki fýrsatlar

"Gýda Güvenliði: Tüketiciler ve Sektör Açýsýndan Risk Ýletiþiminin

Genel Müdürlüðü'nün araþtýrma deðerlendirme kurulunda Gýda

ekonomisinin lokomotifi durumunda olan gýda ve içecek sektörüne

giderek gerçeklerden uzaklaþtýðýný vurguladý. Biyoteknoloji Derneði

ve riskleri anlattý.

Önemi" baþlýklý bir sunum gerçekleþtirdi.

Sanayinin en büyük temsilcisi olan TGDF'nin yer almasý gerektiði

iliþkin Gýda Güvenliði mevzuatý ve ihtiyaçlarý hakkýnda sunum

Baþkaný Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem de biyoteknolojinin, GDO

belirtildi.

gerçekleþtirildi.

konusundaki negatif algý nedeniyle zararlý gibi algýlandýðýný; bu

bilgi kirliliðinin çok önemli bir sorun olduðu, medyada tarýmgýda konusunda uzmanlaþmýþ kiþi eksikliðinin ve televizyonun en
çok izlendiði saatlerde tarým ve gýda konusunda bilgilendirme
programý olmayýþýnýn büyük eksiklik olduðu, üniversiteler ve

Türkiyede sanayileþmenin ilk yýllarýndaki düþük teknoloji kullanýmý,

odalara çok iþ düþtüðü, kurumsal anlamda ses çýkarmanýn ve
gündem oluþturmanýn son derece önemli olduðu vurgulandý.

nedenle ülkemizde bu teknolojinin geliþtirilemediðini belirtti.

Gýda Denetim Sistemine Yönelik Politika ve Strateji
Belirleme Toplantýsý, 14-18 Kasým 2011, Antalya

Dünya Bankasý Modernizasyon
Toplantý ve Eðitimi,
1-2-3 Þubat 2012,Ankara

Gýda denetim sistemine iliþkin politikalar ve stratejiler oluþturarak
geliþmeleri takip etmek, denetim ve kontrol hizmetlerinin etkin

Toplantýda Türkiye Gýda Güvenliði Teknik

ve verimli bir þekilde yürütülebilmesi için alýnmasý gereken tedbirleri
belirlemek, gýda sektörüne yönelik sorunlarý tespit edip bu
sorunlarýn çözümüne iliþkin olarak eylem planlarý hazýrlamak üzere;
14-18 Kasým 2011 tarihleri arasýnda Antalyada bir çalýþma
düzenlendi. Toplantýda, baþta et ve süt ürünleri olmak üzere 15
farklý ürün bazýnda stratejik planlar oluþturularak Gýda Denetim

Destek Programý kapsamýnda, Gýda
Ýþletmelerinin Modernizasyonu ile ilgili Dünya Bankasý uzmanlarý
tarafýndan hazýrlanmýþ olan Gýda Ýþleme Ýþletmeleri için bir
Modernizasyon Planý Hazýrlanmasýna Yönelik Kýlavuz Doküman
paydaþlarla paylaþýldý.

Stratejik Planý'nýn alt yapýsý oluþturuldu.

Gýdada Yeni Eðilimler ÝTÜ, 19 Mart 2012, Ýstanbul
TMMOB Gýda Mühendisleri Odasýnýn 24-26 Kasým 2011 tarihleri

III. Geleneksel Gýdalar Sempozyumu,
10-12 Mayýs 2012, Konya

arasýnda Ankara'da düzenlediði 7. Gýda Mühendisliði Kongresi'nde,

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü,

gýda güvenliði, gýda güvenliði konusundaki bilgi kirliliði,

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar Genel

ülkemizdeki risk deðerlendirme sistemi ve gýda denetimleri ele

Müdürlüðü, Gýda Mühendisleri Odasý ve Ziraat Mühendisleri

alýndý. Kongrenin ilk gününde Gýda Güvenliði: Tüketiciler ve

Odasý tarafýndan 10-12 Mayýs tarihlerinde Konya'da gerçekleþtirilen

Sektör Açýsýndan Risk Ýletiþiminin Önemi baþlýklý bir sunum

III. Geleneksel Gýdalar Sempozyumu'nda da geleneksel gýdalarýmýzý

yapan TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü Ýlknur Menlik,

korumanýn ve dünya piyasalarýna sunmanýn yolunun gýda

konuþmasýnda TGDF nin gýda güvenliði açýsýndan önceliklerini

güvenliðinden geçtiðine dikkat çekildi.

anlattý.

"Dünya Gýda Günü Küresel Gýda Fiyatlarý Krizden Ýstikrara, 18 Ekim 2011, Ýstanbul

Miras Hukuku Çalýþtayý, 29 Þubat 2012, Ankara

Küresel Gýda Fiyatlarý -Krizden Ýstikrara temasýyla FAO, TÜGÝS

Politikalar Genel Müdürlüðü'nün düzenlediði çalýþtayda Tarým

ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan organize edilen toplantý

arazilerinin bölünmesi konusu ele alýndý.

TGDF tarafýndan takip edildi.

Toplantýda günümüz global beslenmesindeki son durumun resmini

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar ve

Ankara Ünv. Gýda Mühendisliði Bölümü Danýþma
Kurulu Toplantýsý,13 Haziran 2012l
TGDF Genel Sekreteri Ersin Taranoðlunun katýldýðý Danýþma
Kurulu toplantýsýnda sektör açýsýndan Gýda Mühendisliði
bölümünden beklentilerimiz ve önerilerimiz paylaþýldý.

ortaya koyan Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Baþkaný Prof. Dr. Funda Elmacýoðlu ise dünyada beslenme
konusunda yaþanan çarpýklýklara dikkat çekerek "Beslenme ve
diyetetik bilimi profesyonelleri olarak biyoteknolojiye ihtiyaç
duyulduðunu ve bu alanýn daha yakýndan takip edilmesi gerektiðini

Gýda Güvenliði

çabalarýmýz, çalýþmalarýmýz

vurguladý.

2010-2014 Stratejik Planý Tanýtýmý Basýn
Toplantýsý, 26 Mayýs 2012 Ankara,
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Strateji Geliþtirme
Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan 2010-2014 Stratejik Plan'da ana
hedeflerinin arz ve gýda güvenliði olduðunu açýklayan Eker, 20102014 Stratejik Planý tarýma büyük katký saðlayacak dedi. Hükümet
olarak tarým sektörünü günlük politikalarla, popülist yaklaþýmla
ele alýnan bir sektör olmaktan çýkartýp, kalýcý, uzun vadeli bir sektör
haline dönüþtürmeyi hedeflediklerini kaydeden Eker, 2011 yýlýnda
tarýmda yüzde 4'lük bir büyüme beklediklerini de açýkladý.
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güvenliði gerek saðlýk ve beslenme gerekse
ekonomik açýdan korunmasý ilkesi ile
sürdürmektedir.

Tüketiciler satýn alma kararlarýyla tedarik zincirini dolaylý olarak
etkilerler. Gýdalarla ilgili güvenilir bilgiler sayesinde tüketiciler
bilinçli seçimler yapabilir ve kendi tercihlerini belirleyebilirler.
TGDF bu amaçla, gýda ve içecek sanayisinin, bilimsel verilere
dayalý, uygulanabilir, tüketici tarafýndan anlaþýlabilir iletiþim
araçlarýnýn geliþtirmesine öncülük etmektedir.

Diyet, Beslenme ve Saðlýk
Geçtiðimiz yüzyýlda sanayileþme ve kentleþmeye paralel olarak
artan hareketsiz yaþam tarzlarý, yoðun iþ ve yaþam koþullarý içinde
yetersiz ve dengesiz beslenme beraberinde birçok sorunu da gündeme
getirmiþtir.
Saðlýklý diyetler ve fiziksel aktivitenin geliþtirilmesinde baþarýlý
olmak için kaynaklarý ve güçleri bir araya getirmenin en etkili yolu
uygun bir iç düzenleme ve paydaþlarla gönüllü iþbirliði yapýlmasýdýr.
TGDF, kamu otoriteleri de dâhil olmak üzere ilgili tüm paydaþlar
arasýnda etkin bir iþbirliðinin geliþtirilmesi için konunun ülke
stratejisi olarak benimsenmesinin önemine inanmaktadýr.

Beslenme, Saðlýk ve TGDF Yaklaþýmý
Beslenme politikalarýnýn oluþturulmasýnda yetkili otoriteler
ve tüm paydaþlarla iþbirliði içinde:
Tüketicilerin yeterli ve dengeli beslenme konusunda
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
Saðlýðý teþvik edici yeni gýdalarýn geliþtirilmesi, yað, þeker
ve tuz vb oraný azaltýlmýþ nitelikte besinlerin üretiminin
arttýrýlmasý,
Gýda ürün etiketlerinde uluslar arasý yaklaþýmlar dikkate
alýnarak tüketicilerin bilgilendirilmesi,

Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan Obezite yüzyýlýn en önemli
salgýn hastalýðý olarak ilan edilirken ülkemizde baþta Saðlýk Bakanlýðý
olmak üzere deðiþik kurumlar da konuya dikkat çekmekte ve
önleyici tedbirler almaktadýrlar.
DSÖ verilerine göre dünyada 400 milyonun üzerinde obez ve
yaklaþýk 1,6 milyar fazla kilolu bireyin bulunduðu, 2015 yýlýnda

Tüketicilerin Bilgilendirilmesi ve
TGDF Yaklaþýmý
TGDF tüketicilere doðrudan , bilimsel, açýk ve anlaþýlýr
bilgi verilmesini desteklemekte ve teþvik etmekte,

bu rakamýn sýrasýyla 700 milyon ve 2,3 milyara ulaþacaðý

Tüketicilerin bilgilendirilmesi, eðitimi ve ürün

bildirilmektedir. Dünyada her yýl 3 milyona yakýn insan aþýrý kiloya

etiketlemesiyle ilgili olarak tutarlý, bilimsel ve yoruma

baðlý hastalýklardan hayatýný kaybetmektedir. Dünya nüfusunun

açýk olmayan bir yaklaþýmý savunmakta,

%35i kilolu sýnýflamasýna girmektedir.
Ülkemizde ise uzmanlar tarafýndan yapýlan deðerlendirmeler,
yetersiz ve dengesiz beslenmeye baðlý saðlýk sorunlarýnýn ekonomik

Gönüllü Günlük Karþýlama Miktarý-GKM etiketleme
sistemininin yaygýn kullanýlmasýný teþvik etmekte,

güçlüklerden ziyade, bilgi eksikliði ve uygulamada yapýlan hatalarýn

Saðlýk ve Beslenme beyanlarýnýn ayrý bir teblið

uygulamalar dikkate alýnarak tüketicilerin doðru seçimler

etken olduðunu ortaya koymaktadýr

kapsamýnda deðerlendirilmesi için gerekli çalýþmalarý

yapmalarýný saðlayacak þekilde geliþtirilmesi ve gerekli

TGDF, ülkemizde görülme sýklýðý giderek artan yetiþkin, çocuk

desteklemekte,

ve gençlerde obezitenin önlenmesine yönelik bilimsel ve politik

Gýda ve içecek endüstrisinin beslenme ve saðlýk

Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin uluslararasý

önlemlerin alýnmasý,
Fiziksel aktivitenin teþvik edilmesi konularýnda çalýþmalarýný
sürdürmektedir.

kararlýlýðýn oluþturulmasý ve sektörler arasý faaliyetlerin
güçlendirilmesi amacýyla Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan

konusundaki çabalarýný desteklemekte,

hazýrlanan Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat

Beslenme ve saðlýk konularýnda ilgili kurum

Programýný 2010-2014 (Obezite ile Mücadele ve

ve kuruluþlarla kesintisiz iþbirliði içinde

Kontrol Programý)'nýn bireyin kendi saðlýðýnýn farkýnda

çalýþmaktadýr.

olmasý, kendisine sunulan hizmetlerden yararlanmayý
bilmesi ve olumlu yönde davranýþ deðiþikliði
geliþtirmesine öncülük edeceðine inanarak
desteklemektedir.

Tüketici

TGDF çalýþmalarýný, tüketicinin gerek gýda

TGDF Yeterli ve Dengeli Beslenme Raporu
Yayýnlandý...
Saðlýklý yaþam tarzlarýnýn oluþmasýnda hýzlý
ve etkili sonuçlara ulaþmak için; saðlýklý yaþam
tarzlarýnýn teþvik edilmesi, tüketicilerin
bilgilendirilmesi, araþtýrma ve geliþtirme,
reformülasyon ve inovasyon,
pazarlama iletiþimi, paydaþ iþbirliði gibi birçok
konuya dikkat çekiyoruz.
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çabalarýmýz, çalýþmalarýmýz
Saðlýk Bakanlýðýnýn çocukluk ve adolesan döneminde yeterli ve
dengeli beslenmenin saðlanmasý için temel besin gruplarýnda yer
alan besinlerin tüketiminin özendirilmesi stratejisi ile baðlantýlý
olarak hazýrlanan Þarkýlarla Besleniyorum projesinin hazýrlýk
çalýþmalarý, TGDF ve Milli Eðitim Bakanlýðý iþbirliði ile devam
etmektedir.

Tüketicilerin Bilgilendirilmesi
Ürün bilgileri, tüketicilerin bilinçli seçimler ve kiþisel tercihler
yapmasýný saðlar. Gýda ve içecek firmalarý tüketicileri ürünlerin

Etiketlerde Günlük Karþýlama Miktarý Sistemi'nin yer almasý

Günlük Karþýlama Miktarý (GKM) Beslenme Etiketlemesi Sistemi

konusunu 2008 yýlý baþýnda Ulusal Gýda Kodeks Komisyonu
gündemine taþýyan Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri

TGDF yetersiz beslenme ve yaþam tarzýyla iliþkilendirilen,

GKM etiketlemesinde ürünün bir porsiyonundaki enerji

Federasyonu, GKM etiketlemesi ile tüketicilerin, bireysel

toplum saðlýðýný büyük ölçüde olumsuz etkileyen ve son

ve diðer önemli besin öðeleriyle ilgili tam ve kesin bilgiler

20 yýlda artýþ gösteren kanser, kalp-damar hastalýklarý,

verilmektedir. Dolayýsýyla GKM etiketlemesinin

þiþmanlýk ve obezite gibi hastalýklarla mücadelede Günlük

baþarýsýnýn en önemli yanlarýndan biri de porsiyonun

Karþýlama Miktarý Beslenme Etiketlemesi Sistemi (GKM)

belirlenmesidir. Araþtýrmalar porsiyonun belirlenmesinde

etiketlemesini önemli bir araç olarak görmektedir ve

ve porsiyondaki gýda miktarýna göre tokluk ve tatmin

GKM sisteminin tüm gýda ve içecek sanayi tarafýndan

olma hissinin oluþmasýnda psikolojinin önemli bir rol

kullanýlmasýný teþvik etmektedir.

oynadýðýný göstermektedir.

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ve ilgili taraflarýn

Endüstri doðru porsiyon büyüklükleriyle tüketicilerin

uzun zamandýr üzerinde çalýþtýðý Türk Gýda Kodeksi

saðlýklý beslenme tercihleri yapmasýna yardýmcý olabilir.

Gýda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme

Günümüzde pek çok firma ürünlerini çeþitli porsiyon

Yönünden Etiketleme Kurallarý Tebliðinde Deðiþiklik

büyüklüklerinde sunarak tüketicilerin kalori alýmlarýný

reklamlar, broþürler, internet siteleri yoluyla da bu bilgilendirmeyi

Yapýlmasý Hakkýnda Teblið, birçok yeniliði beraberinde

kontrol etmelerine yardýmcý olmaktadýr.

yapmaktadýr. Bu bilgilendirmeyi yaparken karþý karþýya kalýnan

getirdi. Taslaktaki önemli yeniliklerin baþýnda da

en önemli zorluk, tüketicilerin alýþveriþleri sýrasýnda bilgili bir

TGDF'nin öncülük ettiði ve gýda üreticilerinin tüketiciyi

þekilde karar vermelerini, seçimlerini basit ve hýzlý yapmalarýný

daha basit ve anlaþýlýr bir þekilde bilgilendirmesine imkan

kalite, güvenlik, saðlýk, besin deðeri, çevresel etkileri gibi
özellikleriyle ilgili bilgilendirme konusuna gerekli önemi
göstermektedir. Ürün bilgilerini sunmak için web siteleri, ambalajlar,
raflar gibi çok çeþitli araçlar kullanýlabilir.

Proje ile Ýlköðretim birinci kademe seviyesindeki öðrencilere

Gýda Etiketlerinin Önemi

beslenme ve fiziksel aktivite konusunda temel bilgilerin verilmesi,

Tüketicilerin daha açýk bir þekilde bilgilendirilme ihtiyacýna olan

öðrenilen bilgilerin davranýþa dönüþtürülmesi, yanlýþ beslenme

talepleri her geçen gün artmaktadýr. 2008 yýlýnda TGDF ve

alýþkanlýklarýna zamanýnda müdahale edilmesi, hareketsiz yaþam

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafýndan

tarzýnýn önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

gerçekleþtirilen "AMBALAJLI GIDA ÜRÜNLERÝNDE TÜKETÝCÝ
ETÝKET ALGI ARAÞTIRMASI", tüketicinin bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi noktasýnda etiket bilgilerinin önemini net olarak
ortaya koymuþtur.
Türk gýda ve içecek üreticileri sadece etiketler yolu ile deðil

saðlayacak bilgileri saðlamaktýr.
TGDF tarafýndan yürütülen çalýþmalar neticesinde 29 Aralýk 2011
tarihli 28157 Sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanan "Etiketleme
Yönetmeliði" 22 Kasým 2011 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde
yayýnlanan 1169/2011 sayýlý "Tüketicilerin Gýda
Bilgilendirmesinin Koþullarýný Veren Tüzük ile uyumlu
olarak hazýrlandý.

ihtiyaçlarý ve yaþam tarzlarýna uygun olarak dengeli
beslenmelerinin saðlayacaðýna inanmaktadýr.

Enerji

Þeker

Yað

Doymuþ
yað

Sodyum

saðlayacak olan "Günlük Karþýlama Miktarý-GKM"
etiketlemesi geliyor.

Tüketici

Þarkýlarla Besleniyorum

Avrupa Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Konfederasyonu
(FoodDrinkEurope) tarafýndan Haziran 2006'da ortaya
konan GKM gönüllü etiketleme sistemi, son yýllarda
tüm Avrupa'da da yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Zaman
içinde Avrupa'da binlerce üretici ve birçok büyük

GKM ; "tüketicinin market rafýndan satýn aldýðý gýdanýn

perakendeci GKM etiketlemesini kullanmaya baþlamýþtýr.

bir porsiyonundan, enerji ve besin öðeleri için önerilen

Günümüzde GKM kullanýmý bazý AB marketlerinde

günlük alým düzeylerinin yüzde olarak ne kadarýný

%70'e ulaþmýþtýr ve bir düzine büyük firmanýn tüm ürün

karþýladýðýný" gösteren gönüllü bir etiketleme sistemidir.

etiketlerinde uygulanmaktadýr.
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çabalarýmýz, çalýþmalarýmýz
Bakanlýkça belirlenecek. Saðlýk beyaný yapýlan gýdanýn

TGDF, tüketicilerin ürünlerin besinsel ve saðlýk ile ilgili faydalarý

porsiyonunun büyüklüðü ve beyana esas olan bileþenin bir

konusunda bilgilendirilmelerinin saðlanmasý amacýyla beslenme

porsiyondaki miktarý, etiket üzerinde belirtilecek. Gýdanýn

beyanlarý ve saðlýk beyanlarýný daima destekledi.

bir porsiyonunun, enerji ve besin ögeleri/bileþenleri için önerilen

TGDF, AB ile paralel olarak ülkemiz mevzuatýnda yer alan beyan
listesinin güncellenmesinin gýda sanayine yasal belirlilik
saðlayacaðýna ve bu sayede; ileriye dönük planlama yapýlmasýnýn,
araþtýrma-geliþtirme bölümlerine yatýrým yapýlmasýnýn, ürünlerde
inovasyona gidilmesinin ve piyasaya yeni ürünlerin sunulmasýnýn

günlük alým düzeylerinin yüzde olarak ne kadarýný karþýladýðý ise
Günlük Karþýlama Miktarý-GKM olarak etiket üzerinde gönüllü
olarak yer alacak.
TGDF yeni porsiyon büyüklüklerinin belirlenmesi sürecinde
Bakanlýk nezdinde tüm çalýþmalara aktif olarak katýldý.

kolaylaþacaðýna inanmaktadýr.

Reklamlar

TGDF, Etiketleme Yönetmeliði ile getirilen beyan koþullarýnýn

TGDF, Saðlýklý yaþam tarzlarýnýn geliþtirilmesi, yeni ürün ve

(Besin profili) sektörün inovasyona gitmesinin önünü kapayacaðýna
inanmaktadýr.

Avrupa Komisyonu 16 Mayýs 2012de resmi olarak
izinli saðlýk beyanlarý (Article 13.1) listesini kabul etti.
Bu tüzük ile 222 adet saðlýk beyaný ve kullaným
koþullarý belirlendi. ABde izinli saðlýk beyanlarý
listesinde yer almayan beyanlarý içeren ürünleri
piyasadan çekmek için 6 ay geçiþ periyodu verilmiþtir.
Porsiyon büyüklüðü
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan,
29/12/2011 tarihli Türk Gýda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliði
gereðince birlikte besin öðelerinin miktarlarý, etiket üzerinde 100
gram veya 100 mililitre için verilecek. Buna ilave olarak, besin
öðelerinin miktarlarý, paketteki porsiyon adedinin belirtilmesi

seçeneklerin sunulmasý, tüketicilerimizin bilinçli tercihlere yönelmesi

Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer tarafýndan 21 Temmuz 2011

Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý
Taslaðý, Temmuz 2012

6112 Sayýlý Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve
Yayýn Hizmetleri Hakkýnda Kanun, 03 Mart 2011

tarihinde yayýnlanan Okul Kantinlerinde Gýda Satýþý konulu genelge

Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan 08.03.1995 tarihli Resmi

Bu Kanun, reklamlar ile Çocuklarýn fiziksel, zihinsel veya ahlakî

ile doðal maden sularý hariç, enerji yoðunluðu yüksek, besin deðeri

Gazete'de yayýnlanan 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda

geliþimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya saflýklarýný

düþük olan (enerji içecekleri, gazlý içecekler, aromalý içecekler ve

Kanun, AB mevzuatýna uyum saðlanmasý, uygulamada yaþanan

istismar ederek, çocuklarý bir ürün veya hizmeti satýn almaya veya

kolalý içecekler) ile kýzartma ve cipslerin okul kantinlerinde satýþýna

sýkýntýlarýn çözülmesi, Türk Borçlar/Türk Ticaret Kanunu'na uyum

kiralamaya doðrudan yönlendirmemek; çocuklarý reklamý

yasaklama getirildi. Bilindiði gibi, Türkiye Saðlýklý Beslenme ve

saðlanmasý amacýyla yeniden revize edildi. Cezalandýrmak yerine

yapýlmakta olan ürün veya hizmetleri satýn almak için ebeveynlerini

Hareketli Hayat Programý toplumun her kesiminin yeterli ve

ýslah etme ve bilgilendirme anlayýþýnýn hakim olduðu yeni taslak

veya baþkalarýný ikna etmeye doðrudan teþvik etmemek; çocuklarýn

dengeli beslenme, fiziksel aktivite konusunda bilgilendirilmesi,

TGDF tarafýndan olumlu deðerlendirildi.

ebeveynlerine, öðretmenlerine veya diðer kiþilere duyduðu güveni

Kanun Taslaðý ile Reklam Kurulu, ticari reklamlarýn yaný sýra diðer

istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocuklarý tehlikeli durumlarda

Okul Kantinleri Genelgesi

obezitenin önlenmesine yönelik bilimsel ve politik kararlýlýk
oluþturulmasý ve sektörler arasý iþ birliðinin güçlendirilmesini
öngörmektedir.

haksýz ticari uygulamalarýn da denetimi görevini de yüklenecek.
Tüketicinin Bilinçlendirilmesi maddesi ile radyo ve televizyon

ve reklam-pazarlama faaliyetlerimizin geliþtirilmesi konularýna

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan konunun gündeme getirilmesinden

kuruluþlarýnýn, 07-23 saatleri arasýnda ayda 10 dakikadan az

odaklanmýþ bulunmaktadýr.

sonra, MEBin gündemine ivedilikle alýnarak ve siyasi otoritenin

olmamak üzere tüketicinin eðitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacýyla

bir kararý olarak hazýrlanan bu uygulama ile ilgili olarak TGDF

yayýnlar yapmasý zorunluluðu getirildi.

Gýda ve Ýçecek sanayimiz ürün pazarlama stratejilerini sürekli
gözden geçirmekte ve tüketicinin endiþeleri konusunda somut
adýmlar atmayý amaçlamaktadýr. Bu konuda þirketler kendi
kýsýtlamalarýný koymakta, sorumlu gýda ve içecek pazarlama
iletiþimini saðlayacak temel prensiplere uymayý taahhüt etmektedir.

her platformda tepkisini gösterdi.TGDF bu konuda ilgili
Bakanlýklarla görüþmeler yaparak, Saðlýklý Beslenme ve Hareketli
Hayat Programýnýn herhangi bir gýdanýn yasaklanmasýný
öngörmediðini, okul kantinlerinde yasaklarýn yerine yeterli ve

Hâlihazýrda yönetmelikle düzenlenmiþ olan ve 4077 sayýlý Kanun'da
daha önce yer almayan tüketici ödülleri ilk kez bu madde ile Kanun
kapsamýna alýndý.

dengeli beslenmenin ve fiziksel aktivitenin özendirilmesinin yaný

Bakanlýk dýþýndaki kurumlar tarafýndan verilen ödüllerin reklamlarda

Bazý gýda ve içecek sanayi þirketleri medya okuryazarlýðýnýn

sýra okul beslenme programlarýnda da çocuklarýmýza bu konularda

kullanýlmasý yasaklandý.

geliþtirilmesi yoluyla pazarlama iletiþiminde davranýþ deðiþikliði

eðitim verilmesinin önemini ilgili Bakanlýklarla paylaþtý. Saðlýklý

saðlama hedefiyle kendi pazarlama ve reklam kurallarýný
oluþturmuþtur.
TGDF, tüketiciyi koruyacak yeni pazarlama stratejileri
geliþtirmesi konusunda üyelerini desteklemektedir.

Beslenme ve Hareketli Yaþam Programýnda yer alan, daha
uzun vadeli ancak etkinliði çok daha fazla olacak
aksiyonlar üzerinde çalýþýlmasý gerektiði vurgulandý.

göstermemek, koþulunu getirdi.

AB TAAHHÜDÜ

Tüketici

Saðlýk Beyanlarý

Sorumlu Pazarlama ve Çocuklara Yönelik Reklamlar
Konusunda Global Taahhüt; Dünya Saðlýk Örgütü'nün
Diyet, Fiziksel Aktivite ve Saðlýk konulu Global
Stratejisinin uygulanmasýna destek olmak amacýyla 11
büyük gýda firmasý tarafýndan oluþturulan gönüllü bir
giriþimdir. Bu platform, DG-Sanco tarafýndan Avrupada
obeziteyle mücadele için aksiyon alýnmasý amacýyla
2007de oluþturulan ve paydaþlarýn katýldýklarý bir
forumdur.
Bu taahhütlerin gözetimi için baðýmsýz ve tarafsýz
üçüncü bir taraf görevlendirilmiþtir.

koþuluyla, etiketin üzerinde belirtilen net miktar için veya bir
porsiyon için de verilebilecek.
Porsiyon büyüklüðü olarak yönetmelikte yer alan miktarlar dikkate
alýnacak. Taslakta yer almayan ürünler için porsiyon büyüklükleri
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çabalarýmýz, çalýþmalarýmýz
Þapla Mücadele Kampanyasý
Çalýþma Grubu Toplantýsý,
12 Kasým 2009, Ankara

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gýda Mühendisliði

Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan

Bölümü tarafýndan düzenlenen Gýda Etiketleme/Beslenme

2008 yýlýnda baþlatýlan Türkiyede Þap

Fiziksel Aktivite, Beslenme ve
Saðlýk Kongresi, Baþkent
Üniversitesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü,
20-22 Kasým 2009, Ankara
Üniversitenin Baðlýca Kampüsünde gerçekleþtirilen Kongreye

Gýdanýn Ambalajý Üzerinde
Test Edildiðine Dair Ýþaretleme
Sisteminin Oluþturulmasý
Projesi Toplantýsý,
21 Haziran 2010,
14 Temmuz 2010, Ankara

Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Diyabet Kontrol Programý
Çalýþtayý,
15-17 Þubat 2010, Ankara

Tüketici Hakkýný Arýyor mu? Paneli

Ulusal Diyabet Kontrol Koordinatörü

Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe

Doç. Dr. Serdar Gülerin açýþ konuþmasý

Ýletiþimi Çalýþtayý, 22 Ekim 2009 tarihinde Ankarada yapýldý.

Hastalýðýnýn Kontrolü Projesi kapsamýnda Türkiye'de Þap Hastalýðý

katýlan hemen tüm konuþmacýlar, düzenli fiziksel aktivitenin;

Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan, mevcut gýda kontrol

Prof. Dr. Aziz Ekþi ve Prof. Dr. Tanju Beslerin baþkanlýðýnda iki

konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek üzere

saðlýklý beden aðýrlýðýnýn sürdürülmesi, vücut dayanýklýlýðý ve

sistemine bir ara hizmeti getirebilmek ve bu amaçla belirlenecek

Saðlýkta Dönüþüm Projesi 2. faz çalýþmasý olarak Dünya Bankasý

oturum halinde düzenlenen toplantýda TGDF Genel Sekreteri

yapýlacak faaliyetler için kamu kurum ve kuruluþlarý, uluslararasý

esnekliðinin arttýrýlmasý gibi faydalarýnýn yaný sýra baþta obezite

yeterli alt yapý ve kapasiteye sahip STKlarla üyelerinin teknik ve

desteði ile Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen Ulusal Diyabet

Ersin Taranoðlu; beslenme etiketlerinin önemini, AB mevzuatýna

örgütler ve sektör temsilcilerinden oluþan bir Stratejik Çalýþma

olmak üzere kalp-damar, diyabet ve kanser gibi kronik hastalýklara

hijyenik düzeyleri ile ürün güvenliðini geliþtirmek üzere yetki

Programý kapsamýnda Türkiye Diyabet Kontrol Programý Stratejik

uyum ve sektörün beslenme etiketleri konusundaki çalýþmalarýný

Grubu oluþturuldu.

yakalanma riskini azalttýðýný belirttiler.

vermek, aktive etmek amacýyla, Bakanlýk yetkilileri ve TGDF ile

Plan ve Eylem Planý hazýrlanmasý amacýyla düzenlendiði açýklandý.

Toplantýda KKGM Hayvan Saðlýðý Hizmetleri Daire Baþkaný

Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF)

Haluk Aþkaroðlu tarafýndan yapýlan Þap hastalýðý ile ilgili

ile Herkes için Spor Federasyonu tarafýndan desteklenen kongrede

bilgilendirme sunumunun ardýndan, iletiþim grubundan beklentiler

4 davetli sempozyum ve Fiziksel Aktivite ve Saðlýðý Geliþtirme

dile getirildi. Toplantýya katýlan TGDF temsilcileri sektörün

Politikalarý baþlýklý bir panel gerçekleþtirildi. Panelde bir konuþma

iþbirliðine hazýr olduðunu vurguladý.

yapan TGDF Kurumsal Ýliþkiler Direktörü Ýlknur Menlik; Türk

anlattý. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Dr.
Nihat Pakdil ise Bakanlýk çalýþmalarýný ve yaklaþýmlarýný anlattý.

gýda ve içecek sektörünün Toplum Saðlýðýnýn Geliþtirilmesindeki
Rolünü anlattý.

daha önce yapýlan görüþmelerde ele alýnan konularýn ýþýðýnda
gerçekleþtirilen toplantýda TGDF tarafýndan denetimlerin temel
amacýnýn tüketicinin korunmasý olduðu, sektörün bu konuda
üzerine düþen her türlü sorumluluðu yerine getirdiði vurgulandý.

ile baþlayan çalýþtayda bu projenin;

Toplantýya TBMM Saðlýk Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Cevdet
Erdöl, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, SGK Genel Saðlýk Sigortasý Genel
Müdürü Dr. Hasan Çaðýl da katýldý. Uzmanlar tarafýndan stratejik
plan ve eylem planý konusunda temel bilgi aktarýmýnýn ardýndan
10 adet çalýþma grubu oluþturuldu.
Diyabetin önlenmesi ve iyi yönetiminde gerekli yaþam tarzý
deðiþikliklerinin saðlanmasý konusunda temel sorunlar nelerdir?
konulu çalýþma grubuna TGDF temsilcisi de katýldý. TGDF olarak
tüketicilerin bilinçli beslenme konusunda bilgi ve farkýndalýk

Türk tüketicisinin hak arama bilinci ve
karþýlaþtýðý sorunlar, Dünya Tüketiciler Günü
etkinlikleri çerçevesinde Tüketici ve Çevre
Üniversitesi Tüketici-Pazar-Araþtýrma-Test
Eðitim Merkezi (TÜPADEM) iþbirliði ile
gerçekleþtirilen Tüketici Hakkýný Arýyor mu? panelinde
akademisyen, sivil toplum, sanayi ve bürokrasi temsilcileri tarafýndan
ele alýndý. 17 Mart 2010 tarihinde Ankarada gerçekleþtirilen ve
Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF)
ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn da katkýda bulunduðu panelin
açýþ konuþmalarý TÜKÇEV Baþkaný Beyhan Aslan ve TÜPADEM
Müdürü Prof. Dr. Müberra Babaoðul tarafýndan yapýldý.
Konuþmasýna, geçtiðimiz yýl Dünya Tüketiciler Gününde
TÜPADEM iþbirliði ile gerçekleþtirdikleri Tüketicinin Korunmasý

Tüketici

Gýda Etiketleme/Beslenme Ýletiþimi
Çalýþtayý, 22 Ekim 2009, Ankara

ve Tüketici Haklarýna Ýliþkin Bilinç Düzeyi Araþtýrmasý ile Tüketici
Haklarýnýn Neresindeyiz? sorusunu cevapladýklarýný hatýrlatarak
baþlayan Beyhan Aslan; bu panel ile günümüz tüketicisinin hak
arama bilincini ortaya koymaya çalýþtýklarýný belirtti.

eksikliði, fiziksel aktivite eksikliði, bilimsel bilgi kirliliði, gýda ürün

Türkiyedeki Beslenme Alýþkanlýklarý ve Kanser
Ýliþkisi Sempozyumu, Beslenme ve Kanser Günleri
7 Kasým 2009, Ankara
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalý,

etiketleri ile ilgili, basit, anlaþýlýr ve uygulanabilir mevzuat eksikliði,
üreticilerin inovasyon gücünün teþvik edileceði mevzuat eksikliði,
etiket okuma alýþkanlýklarý gibi hususlarýn yaþam tarzý
deðiþikliklerinin saðlanmasýnda önemi vurgulandý.

Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Ulusal Kanser
Danýþma Kurulu, Türkiye Diyetisyenler Derneði, Baþkent
Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalý, Gýda
Mühendisleri Odasý, Gýda Güvenliði Derneði katýlýmýyla
düzenlenen sempozyumda; Beslenme ve Saðlýk konusunda çok
boyutlu bilimsel teblið sunuldu. TGDF tarafýndan standlý katýlýmýn
saðlandýðý programda çok sayýda akademisyene tanýtým yapýldý.
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çabalarýmýz, çalýþmalarýmýz
7. Uluslararasý Beslenme ve Diyetetik Kongresi,
14-20 Nisan 2010, Ankara

Tuz Tüketiminin Azaltýlmasý Ulusal Strateji
Belirleme Çalýþtayý, 21-22 Haziran 2010, Ankara

XI. Metabolik Hastalýklar ve Beslenme Kongresi,
14-16 Nisan 2011, Ýzmir- Çeþme

Hacettepe Üniversitesi tarafýndan düzenlenen konferansta konuþan

Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü,

Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneði ile Ege Üniversitesi Týp

Saðlýk Bakanlýðý, Gýda Etiketlerinde Beslenme
Etiketlemesi konulu toplantýlar, 21 Eylül 2011,
11 Ekim 2011, 27 Ekim 2011,Ankara

TGDF Kurumsal Ýliþkiler Direktörü Ýlknur Menlik, Türk gýda

Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Baþkanlýðýnýn düzenlediði

Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Beslenme

Gýda etiketlerinin tüketicilerin bilgilendirilmesi yönünde bir araç

ve içecek sektörünün toplum saðlýðýnýn geliþtirilmesindeki rolünü

Tuz Tüketiminin Azaltýlmasý Strateji Belirleme Çalýþtayý, 21-22

Metabolizma Bilim Dalýnýn birlikte düzenlediði kongrenin

olduðu ve bu nedenle gýdanýn içerdiði enerji ve besin öðesi deðeri

anlattý. Beslenme odaklý saðlýk sorunlarýnýn gýda ve içecek sanayi

Haziran'da Ankarada gerçekleþtirildi.

baþkanlýðýný Prof. Dr. Mahmut Çoker yaptý. TGDF adýna Prof Dr.

ile ilgili bilginin olasý renk kodlarý veya çeþitli simgeler kullanýlarak

açýsýndan önemli mücadele konularý olduðunu vurgulayan Menlik;

Çalýþtaya Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Milli

Funda Elmacýoðlunun katýldýðý kongrede, Türkiye'nin doðumsal

TGDF olarak beslenme ve saðlýk konularýnda toplum bilincini

Eðitim Bakanlýðý ve Sanayi Bakanlýðý yetkililerinin yaný sýra;

metabolizma hastalýklarý ve beslenme konusunda önde gelen

geliþtirmek amacýyla sektörün ARGE ve inovasyon çalýþmalarýna

Beslenme, Saðlýk ve Gýda akademisyenleri ve çok sayýda sivil

akademisyenlerinin katýlýmý ile doðumsal metabolik hastalýklar ve

öncülük ettiklerini belirtti.

toplum örgütü temsilcisinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

bu hastalýklarýn tedavisinde yurtdýþý uygulamalarý anlatýldý.

Aþýrý tuz tüketiminin

Saðlýk Bakanlýðý Obezite
Koordinasyon Kurulu Toplantýsý,
25 Mart 2011, Ankara
Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri
Genel Müdürlüðü, Beslenme ve Fiziksel

hipertansiyon, kardiyovasküler
hastalýklar, gastrit, kanserler,
osteoporoz, böbrek hastalýklarý ve
diyabete yol açabileceðine dikkat
çekilerek; tuz tüketiminin azaltýlmasýnýn ülkemiz için çok önemli

Kongresinde tamamen beslenmeye ayrýlan 2 ayrý panelde; Saðlýklý
Çocukta Vitamin, Mineral, Fonksiyonel Ürün Desteði, Hasta
Çocukta Vitamin, Mineral, Fonksiyonel Ürün Desteði, Nörolojik
etkilenmesi olan çocuðun beslenmesi, Medya Beslenmeyi Etkiliyor
mu?, Beslenme Genetik Yapýyý Etkiliyor mu? ve Hastalýklardan
korunmada Beslenme adlý konular akademik çerçevede sunuldu.

Saðlýk ocaðý, aile hekimliði merkezleri, ana-çocuk saðlýðý merkezleri
gibi 1. basamak saðlýk kuruluþlarýnda görev yapan aile hekimlerine
yönelik düzenlenen Obezite ve Diyabet Eðitim Kursu, 30 Eylül
- 2 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Yalova'da gerçekleþtirildi. Türk
Diabet Cemiyeti ve Türkiye Obezite Araþtýrma Derneði, diyabet
ve obezite konusunda vatandaþý bilgilendiren, onlara beslenme
danýþmanlýðý hizmeti veren ve 1. basamak saðlýk hizmetlerini
yürüten aile hekimlerine yönelik Yalova'da gerçekleþtirdiði Diyabet
ve Obezite Eðitim Kursu ile Bakanlýðýn obezite ve diyabet ile

bir husus olduðu vurgulandý. Oluþturulan çalýþma gruplarýnda,

mücadelesine katkýda bulunuyor. Saðlýk çalýþanlarýnýn eðitimine

tuz tüketiminin azaltýlmasýna iliþkin yapýlabilecekler ilgili kurumlar

yönelik olarak Yalova Ýl Saðlýk Müdürlüðü iþ birliðiyle

Programýnýn Ulusal ve Yerel Düzeyde Politik Ýstek ve Kararlýlýðýn

tarafýndan belirlenmeye çalýþýldý.

gerçekleþtirilen kursa Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri

Saðlanmasý ve Uygulamaya Konulmasý baþlýðýnýn ilk stratejisi

Türkiye gýda ve içecek sektörünün en büyük temsilcisi TGDFnin

gereði Makam Onayý ile oluþturulan Türkiye Saðlýklý Beslenme

söz konusu projede çok önemli bir rolü olduðu vurgulandý. Tuz

ve Hareketli Hayat Programý Koordinasyon Kurulu toplantýsýna

tüketiminin bir miktarýnýn da iþlenmiþ gýdalardan alýndýðý ve

TGDF adýna katýlým saðlandý.

sektörün tuz içeriði azaltýlmýþ ürünler için adým atmasý gerektiði

Aktiviteler Daire Baþkanlýðý tarafýndan
hazýrlanan Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat

vurgulandý. TGDF'nin çalýþtay ile ilgili bilgilendirmeleri tüm
üyelerine iletmesi de etkin bilgi alýþveriþinin saðlanmasý açýsýndan
önemli bir nokta olarak deðerlendirildi.

47. Ulusal Diyabet
Kongresi,
11-15 Mayýs 2011,
Antalya
Türkiye Diyabet Vakfý ve Türk
Diabet Cemiyeti tarafýndan düzenlenen 47. Ulusal Diyabet
Kongresine TGDF adýna Prof. Dr. Funda Elmacýoðlu katýldý.
Diyabet, yurdumuzda ve dünyada görülme sýklýðý hýzla artan,
önemli mortalite ve morbiditesi olan bir sistemik hastalýk olup
diyabetin gerek nedenleri ve tedavisi, gerekse komplikasyonlarýnýn
önlenmesi dinamik araþtýrma konularýdýr. Kongre boyunca diyabet
konusu tüm detaylarý ile gözden geçirildi.

tüketicilerin bilgilendirilebileceði görüþü kapsamýnda etiketleme
yönetmelik taslaðýnýn deðerlendirilmesi amacýyla Saðlýk
Bakanlýðý'nýn düzenlediði toplantýlara katýlým saðlandý. Etiketleme
yönetmelik taslaðýnda yer alan Günlük Karþýlama Miktarý (GKM)

Toplantýda sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, ilgili
Bakanlýklarýn ve Saðlýk Bakanlýðýnýn konuya iliþkin görüþ ve
deðerlendirmeleri müzakere edildi.

etiketlemesine ilaveten tüketicinin algýsýnýn arttýrýlmasýna yönelik
yeni bir etiketleme sistemi oluþturmak üzere Saðlýk Bakanlýðý

Tam Buðday Ekmeði
Yaygýnlaþtýrma
Sempozyumu,
06 Mart 2012,Ankara

tarafýndan oluþturulan çalýþma gurubu toplantýlarýnda, etiketlemede
pratik algýnýn arttýrýlmasýna yönelik neler yapýlabileceði tartýþýldý.
Yapýlan sunumlar ile GKM etiketlemesinin ve renk kodlarýnýn
avantaj ve dezavantajlarý yeniden gözden geçirildi. TGDF olarak

Tarýmsal Araþtýrmalar ve

taslakta yer alan gönüllü Günlük Karþýlama Miktarý etiketlemesinin
tüketicilerin beslenme açýsýndan bilgilendirmesinde önemli bir araç
olacaðý belirtildi. Trafik ýþýklarý benzeri sistemlerin tüketiciler
tarafýndan yanlýþ anlaþýlacaðý vurgulandý.

Tüketici

Uluslararasý Katýlýmlý XI. Metabolik Hastalýklar ve Beslenme

Obezite ve Diyabet Eðitim Kursu,
30 Eylül - 2 Ekim 2011, Yalova

Bitkisel Gýda Takviyelerinin Kronik
Hastalýklarýn Tedavisinde Kullanýmý
Hususundaki Medya, Reklam ve
Pazarlamalarýnýn Yapýlmasýnýn
Bilimsel Açýdan Deðerlendirilmesi
toplantýsý, 8 Kasým 2011,
Saðlýk Bakanlýðý

Politikalar Genel Müdürlüðü
tarafýndan düzenlenen ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý
yetkilileri, Üniversiteler, TZOB, Birlikler, Ürün Konseyi temsilcileri,
Ticaret Borsalarý, Odalar, STK, özel firmalar gibi konunun paydaþ

Federasyonu destek verdi. Kurs kapsamýnda 65'i doktor olmak

temsilcilerinin katýldýðý toplantý TGDF tarafýndan da izlendi.

üzere toplam 97 saðlýk personeline eðitim verildi. Eðitimin ilk

Toplantý boyunca tam buðday ununun yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla

gününde gýda sanayinin beslenme ve saðlýk üzerine yürüttüðü

mevcut durum deðerlendirilerek önerilerde bulunuldu.

çalýþmalar hakkýnda saðlýk çalýþanlarýný bilgilendiren TGDF
Kurumsal Ýletiþim Direktörü Ýlknur Menlik, sektörün gýda ve
içecek ürünlerinde seçenekleri arttýrmak suretiyle tüketici saðlýðýnýn
geliþmesine olumlu katkýda bulunduðunu kaydetti.

"Türk Kalp ve Damar Hastalýklarýný Önleme ve
Kontrol Programý", 13 Eylül 2011, Ankara

Türk Gýda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliði
Porsiyon Büyüklükleri Toplantýsý,
28 Aðustos 2012, Ankara
29.12.2011 tarihli ve 28157 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak
yürürlüðe giren Türk Gýda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliði

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen programýn eylem planýndaki

kapsamýnda Ek-12de yer alan gýdalarýn porsiyon büyüklükleri ile

aktivitelerin güncellenmesi ve 2011-2012 yýllarý içinde uygulanmak

ilgili olarak Bakanlýða ulaþan yeni taleplerin deðerlendirilmesi

üzere öncelikli aktivitelerin belirlenmesi amacýyla düzenlenen

amacýyla yapýlan toplantýya TGDF adýna Mevzuat Direktörü Nazan

"Çalýþma Gruplarý Toplantýsý"na TGDF temsilcisi de katýldý.

Maraþ katýldý.
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Ýstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil
paylaþan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip,
bilgi toplumuna dönüþen, ABye üyelik için uyum
sürecini tamamlamýþ bir Türkiyeye sahip
olabilmek için ekonomik ve sosyal geliþmeyi
saðlayacak en önemli faktörlerden biri de serbest
piyasa ekonomisine dayalý adil rekabet ortamýnýn
geliþtirilmesi ve haksýz rekabetin önlenmesidir.

TGDF serbest piyasa ekonomisine dayalý adil
bir ticaret ortamýnýn saðlanmasý için kesintisiz
çabalamaktadýr. Bu amaçla;
 Tarýmsal pazarlardaki sorunlarý azaltmayý teþvik ederek,
global ekonomi içinde Türk Gýda ve Ýçecek Endüstrisinin
sürdürülebilir geliþimini desteklemekte,
 Rekabet edebilir fiyatlarla yüksek kaliteli hammaddelere
kesintisiz eriþimi saðlamaya ve tarýmsal hammaddelerin
gýda sanayinde kullanýmýna öncelik vermekte,
 Türkiyenin WTO, WHO ve Codex gibi kurumlarda
etkinliðini arttýrmak için giriþimlerde bulunmakta,
 Perakende sektörü ile gýda endüstrisi arasýnda dengeli
ve yapýcý bir iliþki kurmaya çabalamakta,
 Yetkili otoritelerle gýda tedarik zincirindeki adil olmayan
ticari uygulamalarýn çözümleriyle ilgili çalýþmalar
gerçekleþtirmektedir.

Girdi Maliyetleri ve Tarýmsal Ham Madde Temini
78 milyon hektar yüzölçümü ile Avrupa ülkeleri arasýnda Türkiye,

(GÝTES) Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planý

uygun ekolojik koþullar, tarýmsal üretimde miktar ve ürün çeþitliliði

Ekonomi Bakanlýðýnca yürütülmekte olan Girdi Tedarik Stratejisi (GÝTES) eylem

yönünden büyük ve seçenekli bir potansiyele haizdir. Bu baðlamda

planý taslaðý üyelerimizle Aðustos 2012de paylaþýlmýþ olup, bu konuda çalýþmalarýmýz

ürünün büyük bir bölümünü üretebilmektedir.
Gýda sektörünün ham madde ihtiyacýnýn büyük bir bölümünün
karþýlanmasýna raðmen, üretilen ham maddelerin niteliðinde ve
kalitesinde sorunlar yaþanmaktadýr. Bunun yanýnda tarýmda yaþanan

Perakende sektörü ve hýzlý tüketim mallarý tarýmdaki üretimden
nihai tüketiciye ulaþan tüm süreçte oluþan deðer zinciri içinde

komþu ve AB üyesi ülkeler ile kýyaslandýðýnda coðrafik yapý ve

tarýmsal üretim gýda sanayinin talep ettiði çeþitlilikte ve miktardaki

Perakende Sektörü ve Hýzlý Tüketim Mallarý

hala devam etmektedir.
Girdi Tedarik Stratejisi ile sanayinin ihtiyaç duyduðu girdilerin tedarikinde
sürekliliðin saðlanmasý ve etkinliðin, verimliliðin artýrýlmasý, ithalat baðýmlýlýðýnýn
azaltýlmasý, ihracatta rekabet gücünün iyileþtirilmesi amaçlanmaktadýr. Bu Strateji

alt yapý sorunlarý, uygulanan plansýz ve programsýz teþvik ve

ile dünya girdi kaynaklarýndaki belirsizliklerin, girdi tedarik kaynaklarýnda ülke/bölge

yatýrýmlar, kaynak israfý, atýl kapasite ve çevre sorunlarýna neden

bazlý baðýmlýlýk gibi dengesizliklerin, girdi niteliðindeki doðal kaynaklarýn geleceðine

olmaktadýr.

dair kaygýlarýn, emtia piyasalarýndaki geliþmelerin girdi fiyatlarý üzerinde oluþturacaðý

TGDF, sürdürülebilir ham madde temini konusunda tüm hükümet

dalgalanmalarýn yaratacaðý risklerin en aza indirgenmesi, ülke ihracatýnýn gelecek

politikalarýný yakýndan takip etmekte, sektör açýsýndan sorun olan

vizyonunda önemli yer tutacak yeni ürün ve teknolojilerin getireceði sürdürülebilir

hususlarýn çözümünü oluþturmak üzere aksiyonlar almaktadýr.

girdi tedarik ihtiyacýnýn belirlenmesi ve güvenceye alýnmasýný saðlamaya yönelik
eylem planlarýnýn geliþtirilmesi ve bunlarýn uygun politika araçlarýyla uygulamaya

temel rol oynamaktadýr. Perakende sektörü sadece Türkiyede deðil
diðer birçok ülkede de hem ekonomiye katkýsý hem de saðladýðý
iþ alanlarý açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr.

Türkiye Hýzlý Tüketim Ürünleri Perakendeciliði
Sektör Ýncelemesi Raporu
Mayýs 2012de yayýnlanan Rapor'daki en çarpýcý tespit, marketlerin
alým güçlerini orantýsýz olarak tedarikçilere yansýttýklarý oldu.
TGDF, Hýzlý Tüketim Mallarý Perakendeciliði Sektörü ile yaþanan;
ödemelerin geç yapýlmasý ve sözleþme dýþý bedel taleplerinin
sanayiciyi beklenmeyen maliyetlerle karþý karþýya býrakmasý gibi
bir çok sorunun tespit edilmesi, ve çözülmesi amacýyla Rekabet

Ticaret & Rekabet

Dokuzuncu Kalkýnma Planý vizyonu doðrultusunda

Kurumu tarafýndan yürütülen bu çalýþmanýn her aþamasýnda aktif
olarak yer aldý.

aktarýlmasý hedeflenmektedir. Yatýrým Teþvik Politikalarýnýn GÝTES sonuçlarý da
dikkate alýnarak yeniden þekillendirilmesi hedeflenmektedir.

TGDF Ticaret ve Rekabet Raporu Yayýnlandý...
Ülkemiz Gýda ve Ýçecek Sanayi'ndeki geliþmeleri,
yakýndan izliyor ve sanayimizin gelecekteki rekabet
gücünün geliþtirilmesi için tavsiyeler sunuyoruz.
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ARGE ve ÝNOVASYON
6 Nisan 2012 tarihinde Baþbakan ve Ekonomi
Bakaný tarafýndan ana hatlarýyla yeni yatýrým
teþvikleri açýklandý.

1535 maddelik 6103 sayýlý Türk Ticaret Kanunu 13

TGDF Yeni Teþvik Sistemini son derece olumlu buldu.

Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul

Yeni teþvik sisteminin bölgesel farklýlýklarý giderme,

edilerek yasalaþtý

kümelenme ve ortaklýk kültürünü destekleme,

TGDF, 6103 sayýlý Türk Ticaret Kanunu hazýrlýk
çalýþmalarýný yakýndan takip etti.
Ödeme süreleri ile ilgili yasal bir çerçeve çizilmesi
konusunda TGDF'nin yoðun çalýþmalarý sonucunda
Kanunun 1530. Maddesi 5.Fýkrasý ile Perakende
sektörüne 60 gün içinde ödeme yükümlülüðü getirildi.

sanayinin ihtiyaç duyduðu teknolojik dönüþümü
Kayýt dýþý Ekonominin Azaltýlmasý
Türkiye ekonomisinin yapýsal bir sorunu haline gelen, kayýt dýþý
ekonominin temelinde, ülkemizde uzun süre yaþanan

yatmaktadýr.
Makroekonomik istikrar ve enflasyon konusunda geliþmeler
saðlanmasýna raðmen, iþletmelerin çok büyük bölümünün küçük
ölçekli olmasý, yoksulluk, iþsizlik, bürokratik formaliteler, ekonomide
nakit kullanýmýnýn geliþmiþ ülkelere göre yüksek olmasý, denetim

olumlu bir yaklaþýmla hazýrlandýðý görüldü.

5957 Sayýlý Sebze ve Meyveler Ýle Yeterli Arz Talep
Derinliði Bulunan Diðer Mallarýn Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun 26 mart 2010
tarihinde 27533 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlandý.
Kanunun birinci maddesinde 

Bu Kanun, sebze

sisteminin etkinsizliði, kamu kurumlarý arasýndaki koordinasyon
eksikliði, sýkça çýkarýlan aflar, kayýt dýþý ile mücadelede toplumsal

belirlenecek diðer mallarýn her ne þekilde olursa

ve siyasi iradenin oluþmamasý, kýrdan kente göç gibi yapýsal ve

olsun alýmý, satýmý ve devrini

sosyal nedenler kayýt dýþý ekonominin boyutlarýnýn artmasýna yol

bütün gýda ve gýda dýþý ürünlerin, Kanun kapsamýna

kapsar ifadesi

TGDF, ARGE ve inovasyonu desteklemektedir.
Bu amaçla,

Son yýllarda gýda endüstrisindeki firmalar,

 Özellikle KOBÝ'ler için teknoloji transferini ve

pazarlama stratejilerinde köklü deðiþiklikler
yapmakta, iþ modellerini gözden geçirmekte ve
ARGE çalýþmalarýný arttýrmaktadýr.

teknolojik araþtýrmalarý desteklemekte,
 AB'nin 7. Araþtýrma Çerçeve Programý ve Yaþam
Ýçin Gýda Avrupa Teknoloji Platformunun ve
Ulusal Gýda Teknoloji Platformunun stratejik

özellikler taþýdýðý , yerli ve yabancý yatýrýmcýyý özendiren

ve meyveler ile arz ve talep derinliðine göre

açmaktadýr.

en önemli unsuru haline gelmiþtir.

saðlama açýsýndan olumlu olduðu , maliyeti düþürücü

makroekonomik istikrarsýzlýk, yüksek enflasyon, yüksek vergi ve
prim oranlarý, idari-mali-yasal yükler gibi ekonomik nedenler

Küreselleþen dünyada ARGE ve inovasyon rekabetin

gündemlerini takip etmekte,
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 Sanayicilere yol gösterecek veri toplama ve izleme
mekanizmalarý oluþturulmasýný desteklemekte,
bütüncül bir yaklaþýmý teþvik etmekte,
 Yeni ürünlerin pazara sunulmasý sürecini kýsaltan
çabalamaktadýr.

araþtýrma kurumlarýnda yer almakta ve araþtýrma faaliyetlerinin

kurulmuþtur. 25 Ekim 2011'de Ulusal Gýda Teknoloji Platformu'nun
açýlýþ toplantýsý ile organizasyonun çalýþmalarý resmen baþlatýlmýþtýr.
TGDF, sektördeki Ar-Ge çalýþmalarýný teþvik edecek olan Ulusal
Gýda Teknoloji Platformu'nun kurucu üyesidir.
Ulusal Gýda Teknoloji Platformunun Misyonu


Gýda ve beslenme, gýda ve saðlýk, gýda kalite ve güvenliði,
gýda ve tüketici konularýna odaklanmýþ araþtýrma ve geliþtirme
(ARGE) faaliyetlerinin etkin biçimde entegrasyonunu saðlamak,



Gýda endüstrisinin çeþitli alt sektörlerinin ARGE faaliyetlerini
tüketici ihtiyaçlarý ve beklentilerini karþýlayacak þekilde organize
etmek,



Ulusal ve uluslararasý piyasalara yönelik kaliteli ve saðlýklý,
sürekliliðini saðlamak,



gerek ulusal gerekse uluslar arasý rekabetçi yapýsýný olumlu

Tarým Bakanlýðýnýn uygun görüþü alýnarak

arasýnda güçlü bir bað kurulamamýþ olmasý nedeniyle, ARGE

Sektör içi eðitim ve teknoloji transferi mekanizmalarý
geliþtirmek,

çoðunluðu buralarda gerçekleþtirilmektedir. ARGE faaliyetlerini
sonucunda ortaya çýkan bilgi ve teknolojiyi kullanan kurumlar

oluþturulmasýný talep etmektedir.

arttýrýlmasý için yenilik stratejilerinin geliþtirilmesi hedeflenerek

Ülkemizde ARGE altyapýsý büyük oranda üniversiteler ve kamu

yaratacak arz ve talep derinliði olan diðer mallarýn

doðrultusunda Kanuna eklendi.

daha güçlü bir yapýya kavuþmasý ve küresel rekabet gücünün

yenilikçi ve çeþitlendirilmiþ gýda ürünleri geliþtirmek ve

TGDF, kayýtdýþýlýðýn önlenmesinin Türk Gýda ve Ýçecek Sanayi'nin

belirlenmesi hususu Federasyonumuzun isteði

TUBÝTAK ÝÞBAP projesi kapsamýnda, gýda ve içecek sanayinin

bir düzenleme çerçevesinin oluþturulmasýna

gerçekleþtiren, bu faaliyetlere destek saðlayan ve bu faaliyetlerin

konuda olumlu çözümler ortaya koyacak politikalarýn

Ulusal Gýda Teknoloji Platformu 1 Aðustos 2011 tarihinde

 Ýç pazarda global geliþmelere entegrasyonu arttýracak

alýnabileceðini göstermektedir. Ticari açýdan sorun

etkileyecek en önemli faktörlerden biri olduðuna inanmakta ve bu

Ulusal Gýda Teknoloji Platformu

Ticaret & Rekabet

6103 sayýlý Türk Ticaret Kanunu
yayýnlandý



Gýda endüstrisinin küresel gücünü yükseltmektir.

faaliyetlerinin sonuçlarý uygulamaya geçirilememekte ya da yapýlan
araþtýrmalar genellikle sanayinin ihtiyaç ve talebinden uzak
olmaktadýr.
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''Ulusal Gýda ARGE ve Yenilik Stratejisi Çalýþtayý,
6-8 Ekim 2010, Ýstanbul

Ulusal Gýda ARGE ve Yenilik Stratejisi Taslaðý,
07 Aralýk 2011, Ankara

Baþbakan baþkanlýðýnda yýlda iki kere toplanan Bilim ve

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016'nýn Stratejik

Teknoloji Yüksek Kurulu; enerji,su,gýda alanlarýnda ulusal

Çerçevesinde ivme kazanmamýz gereken alanlardan biri olarak

"Gýda Sanayi Firmalarýna Yönelik ARGE ve Yenilik
Faaliyetlerinin Önemi ve Destek Mekanizmalarý
Bilgilendirme
Toplantýsý" 14 Haziran 2012, Ankara

ARGE stratejisi ve aksiyon planý oluþturma kararý aldý. Bu

gýda konusu belirlendiði için Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 22

TUBÝTAK tarafýndan gerçekleþtirilen toplantýda gýda sektörüne

amaçla 6-8 Ekim 2010 tarihleri arasýnda gýda sektöründen

Haziran 2010 tarihinde gerçekleþtirilen 21. Toplantýsýnda "Ulusal

yönelik çaðrýlar hakkýnda bilgilendirme yapýldý. Toplantýda

muhtelif paydaþlarýn katýlýmlarýyla TUBÝTAK tarafýndan bir

Gýda ARGE ve Yenilik Stratejisi " hazýrlanmasýna karar verildi.

ayrýca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn saðladýðý ARGE

Ulusal ARGE ve Yenilik Stratejisi Çalýþtayý organize edildi.

Bu çerçevede TUBÝTAK tarafýndan hazýrlanan"Ulusal Gýda ARGE

destekleri hakkýnda da bilgilendirme yapýldý.

Çalýþtay katýlýmcýlarý TÜBÝTAK ilgili daireleri; TÜBÝTAK

ve Yenilik Stratejisi Taslaðý " stratejik çerçeve, stratejik amaç ve

MAM Enstitüleri; TGDF, ISO, TOBB vb. sivil toplum örgütleri;

stratejilerdeki ifadeler, eylem planlarýndaki eylemler, sorumlu

muhtelif üniversitelerden öðretim görevlileri ve sanayi þirketleri

kuruluþ bakýmýndan gözden geçirilerek son þekli verildi.

temsilcileri oldu.

Toplantýda TGDF'nin ARGE faaliyetlerine verdiði önem
vurgulanarak gýda sektörünün milli gelirden katký yaptýðý oranda

Ulusal Gýda Teknoloji Platformu Açýlýþ
Toplantýsý, 25 Ekim 2011, Ankara

ARGE desteði alamadýðý, TGDF gýda envanterinden ve rekabet
raporundan örnekler verilerek anlatýldý.

Türkiye'de ilk kez TÜBÝTAK desteðiyle, üniversiteler, sivil
güvenliðinden ARGE faaliyetlerine geniþ bir yelpazede

"Ulusal Gýda Teknoloji Platformlarý Toplantýsý",
10-11 Haziran 2012, Ýstanbul

çalýþmalar yürütecek Ulusal Gýda Teknoloji Platformu açýlýþ

AB "Food for Life - Yaþam Ýçin Gýda" Teknoloji Platformlarý

toplantýsý TGDF temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

Ýstanbul'da buluþtu. Toplantýda açýlýþ konuþmasýný yapan Ulusal

toplum kuruluþlarý ve gýda sanayicilerinin katýlýmýyla gýda

Gýda Teknoloji Platformu Baþkaný Prof. Dr. Vural Gökmen; gýda
ve içecek firmalarýnýn gelecekte þekillenecek global pazarda rekabetçi

"Alman - Türk Gýda Forumu, Türk
Ürünleri, Pazarlarý ve Trendleri",
11-13 Ekim 2009, Almanya

Perakendeci-Üretici Ýliþkilerinde Yaþanan Sorunlar
21 Haziran 2010, Ankara

Almanya'nýn Köln þehrinde ANUGA 2009

önemli olan perakende-üretici iliþkilerinde yaþanan sorunlarý tespit

Dünya Gýda Fuarý kapsamýnda düzenlenen,

etmek üzere , politika belirleyicilere ve karar alýcýlara veri oluþturmak

Türk-Alman Gýda Forumu'na, TGDF'yi

için Rekabet Kurumu ile iþbirliði içerisinde yürütülecek çalýþma

temsilen PAKDER (Tarým Ürünleri,

toplantýsý TGDF Ankara ofiste yapýldý.

Hububat, Bakliyat Ýþleme ve Paketleme

Bu çalýþmanýn sonunda toplanacak verilerin ve çýkan sonuçlarýn

Sanayicileri Derneði) Baþkaný Sayýn Tevfik Dinçer, "Türk Ürünlerinin

devletin ilgili kurumlarý ve ilgili Bakanlýklarla paylaþýlarak rekabeti

Avrupa Pazarýndaki Yeri" konulu bir sunumla katýldý. Katýlýmýn
yüksek olduðu bu toplantýya, ÝTO Meclis Üyeleri ve

"Ulusal Gýda ARGE ve Yenilik Stratejisi Eylem
Planý"ile ilgili TGDF önerileri TUBÝTAK'a iletildi,
21 Haziran 2012

Federasyonumuza baðlý derneklerin temsilcileri de katýldý. Alman-

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu, Bilim,

sanayinin tanýtýldýðý sunumlar yapýldý.

Türk Ticaret Odasý, Alman STK temsilcileri, Köln Belediye
Baþkaný, Düsseldorf Ticaret Ataþemiz tarafýndan ülkemizin gýda

Teknoloji ve Yenilik Politikalarý Daire Baþkanlýðý'na "Ulusal

engellemeyecek politikalarýn oluþturulmasý hedeflendi.Toplantýda

"Türk Patent 2009 Ödülleri Töreni,
04 Mart 2010, Ankara
Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF),
Sýnaî Mülkiyet Haklarý ile ilgili farkýndalýk yaratýlmasý hususunda
gösterdiði çaba ve iþbirliði nedeniyle Türk Patent Enstitüsü (TPE)
tarafýndan plaketle ödüllendirildi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn

Gýda ARGE ve Yenilik Stratejisi Eylem Planý" kapsamýnda,
Federasyonumuzun sorumlu kuruluþ olarak yer aldýðý Sanayi

Gýda ve içecek sektörünün rekabet edebilirliði açýsýndan son derece

da katýldýðý ödül töreninde verilen plaketi TGDF'yi temsilen

ARGE ve Yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak TGDF tarafýndan

Ýstanbul Kadýköy Vergi Konseyi, KDV Çalýþma
Grubu Toplantýsý, 08 Aralýk 2009

Ulusal Gýda Teknoloji Platformu çalýþmalarýna paralel olarak

KDV ile ilgili sorunlarýn sektörel bazda belirlenmesi ve

Türk Patent 2009 Ödülleri toplam 3 kategoride verildi. Yýldýz

yürütülen çalýþmalar konusunda bilgilendirildi.

çözümlenmesine yönelik yapýlabilecekler, bu konudaki düzenleme

Holding ve ETÝ, gýda sektöründen ödül alan firmalar arasýnda yer

ve deðiþiklikler ile söz konusu kanunlarýn ana hatlarýnýn

aldý. Yýldýz Holding, 2009 yýlýnda Türkiye'de en fazla marka

oluþturulmasý ve tasarý taslaklarýnýn hazýrlanmasý için oluþturulan

tesciline sahip ikinci firma olmasý nedeniyle Türk Patent Ligi Ödülü

çalýþma gruplarýnda TGDF yer alarak sektör görüþlerini dile getirdi.

alýrken; ETÝ, 2009 yýlýnda Türkiye'nin en fazla uluslararasý marka

bu amaçla Rekabet Kurumu tarafýndan ek düzenlemeler
yapýlabileceði, bu çalýþmanýn AVM Kanunu hazýrlýk aþamalarýnda
tamamlayýcý olacaðý vurgulandý. TGDF'nin sektörü temsil eden
en büyük STK olarak bu çalýþmadaki önemine deðinildi.

Ticaret & Rekabet

ARGE ve ÝNOVASYONun Geliþtirilmesi, Desteklenmesi ve TGDF Çabalarý;

Baþkanvekili Rint Akyüz aldý.

baþvurusu yapan þirketi olarak Altýn Ödül'e layýk görüldü.

þekilde var olabilmeleri için inovasyona odaklanmalarý gerektiðini
söyledi. Avrupa Teknoloji Platformu "Yaþam Ýçin Gýda" Bilimsel

edebilme gücünü arttýrmak amacýyla 80 milyar Avro yatýrým

E Uluslararasý Fuar Tanýtým Hizmetleri A.Þ firmasý
ile Federasyonumuz Arasýnda Ýþbirliði,
25 Þubat 2010

yapýlmasýný öneren Horizon 2020 adlý programý tanýttý.

E Uluslararasý Fuar Tanýtým Hizmetleri A.Þ firmasý ile

Koordinatörü Brian McCenna ise Avrupa Komisyonu'nun 30
Kasým 2011'de açýkladýðý ve AB'de araþtýrma, yeniklik ve rekabet

Federasyonumuz arasýnda 2010, 2011, 2012 yýllarýný kapsayan
Gýda Fuarýna iliþkin sözleþme imzalandý.
35

çabalarýmýz, çalýþmalarýmýz

Rekabet Kurumu Ziyareti, Temmuz 2010, Ankara
TGDF Genel Sekreteri Ersin Taranoðlu, Rekabet Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Nurettin Kaldýrýmcý ile bir araya geldi. Rekabetin,
"ticari bir eylem" olmanýn ötesinde toplumsal refahýn korunmasýnýn en etkili araçlarýndan olduðunu söyleyen Kaldýrýmcý, "Rekabet,
düþündüðümüzden daha fazlasýný ortaya koyan, günlük hayatýmýzýn her anýna iþleyen, toplumsal refahý yukarýya taþýyan ve hayat
tarzýmýzý þekillendiren bir kavramdýr" dedi. Görüþmede Rekabet Kurumu'nun tüm paydaþlarýna çaðrý niteliði taþýyan Rekabet
Mektubu'nun kaleme alýnma nedenleri ile birlikte Kurum'un çalýþma alanlarýnýn detaylarýný konuþuldu. Baþkan, "Sivil toplum
örgütlerinin desteðini almadýðýmýz takdirde çalýþmalarýmýz "biçimsel" olarak kalacaktýr" dedi. Ersin Taranoðlu, Rekabet Kurumunun
bu çabalarýný, TGDF adýna takdirle karþýladýklarýný ve tüm üyelerimizle kendilerinin destekçisi olduðumuzu beyan etti.

Hýzlý Tüketim Ürünleri Perakendeciliði Çalýþtayý, 03 Mayýs 2011, Ýstanbul
"Hýzlý Tüketim Ürünleri Perakendeciliði Sektör Ýncelemesi" kapsamýnda, pazardaki rekabet sorunlarýna yönelik olarak Rekabet
Kurumu tarafýndan hazýrlanan ön raporda yer verilen çözüm önerileri, düzenlenen çalýþtayda tartýþmaya açýldý. "Türkiye Hýzlý

Rekabet Kurumu 15.Yýl Toplantýsý, 15 Mart 2012, Ankara
Rekabet Kurumunun 15. yýlý toplantýsýnda , Rekabet 2012 raporu ile ilgili bilgilendirme yapýldý.

Rekabet Hukuku ve Ýktisadýnda Güncel Geliþmeler Sempozyumu, 22 Mayýs 2012, Konya

Marmara Oteli'nde, "Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamalarýnda

potansiyelini arttýrabilmek için daha fazla çaba ve önlem alýnmasý

Neredeyiz?" baþlýklý bir seminer gerçekleþtirdi. Piyasa gözetimi ve

gerektiði görüþüldü.Toplantýda hazýrlanan Gýda Sanayi çalýþma

denetimi mevzuat ve uygulamalarý konularýnýn ele alýndýðý seminerin

grubu sonuç raporu üyelerle paylaþýldý.

açýlýþ konuþmalarý, TÜSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dýþiþleri
Ticaret ve Gümrük Birliði Çalýþma Grubu Baþkaný Asým Barlýn

19. Uluslararasý Gýda Ürünleri ve Teknolojileri
Fuarý, 22-25 Eylül 2011, Ýstanbul

tarafýndan yapýldý.

Fuar, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Ekonomi Bakanlýðý,

ve AB Uyum Komisyonu Baþkaný Volkan Vural ile TÜSÝAD Dýþ

Seminerde, TGDF temsilcisi Dr. Ýsmail Mert tarafýndan piyasa
gözetimi kapsamýnda Türkiye'de gýda güvenliði uygulamalarý
anlatýldý.

yenilikleri, fýrsatlarý paylaþmak ve yeni iþbirlikleri yapmak için bir

TOBB Birlik Merkezi'nde yoðun katýlýmla

Lanka, Hindistan, Tayland, Çin, Ekvator ve Kolombiya'dan birçok

gerçekleþtirilen "Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun

TGDF görüþleri paylaþýldý.

Nail Sanlý birer konuþma yaptý. TGDF temsilcileri konferansý

sýrasýnda TGDF -Rekabet Kurumu ortak bir çalýþma yürüttü.

desteklendi.

"Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun
Mükelleflere Etkileri"
Ankara

düzenlenmesinin önemi ve Kurum tarafýndan hazýrlanan "Türkiye Hýzlý Tüketim Ürünleri Perakendeciliði Ön Raporu "ile ilgili

ve karar alýcýlara veri oluþturmak için Rekabet Kurumu tarafýndan anket formu hazýrlanmasý anketin ilgili firmalara gönderilmesi

ve TGDF çatýsý altýnda yer alan 24 dernek ve KOSGEB tarafýndan

bir yanýndan gýda profesyonelleri gýda sektöründeki geliþmeleri,

Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý ile TÜRMOB Baþkaný

tüm çalýþmalara etkin bir katýlým saðladý. Perakendeci-üretici iliþkilerinde yaþanýlan sorunlarý tespit etmek politika belirleyicilere

Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF)

GIDA 2011 Fuarý'nda yerli, yabancý katýlýmcýlarla dünyanýn dört

Mükelleflere Etkileri" konulu konferansta Rýfat Hisarcýklýoðlu,

TGDF , Türkiye'de perakendeci ve üreticiler arasýnda yaþanan sorunlarý tespit etmek üzere Rekabet Kurumu tarafýndan yürütülen

Menlik tarafýndan yapýldý. Bir önceki toplantýda hazýrlanan çalýþma
raporu gözden geçirildi. D8 ülkelerinin rekabet edebilirlik

Rekabet Kurumu tarafýndan organize edilen sempozyumda TGDF Genel Sekreteri Ersin Taranoðlu tarafýndan perakende sektörünün

Rekabet Kurumu ile Hýzlý Tüketim Ürünleri Perakendeciliði'nde Yaþanan Sorunlar Konulu Toplantýlar,
21 Haziran 2009, 2 Eylül 2010,11 Haziran 2010, 15 Mart 2011

yapýldý. Türkiye ile ilgili sunum TGDF Ýletiþim Direktörü Ýlknur

TÜSÝAD Dýþ Ticaret ve Gümrük Birliði Çalýþma Grubu, The

Tüketim Ürünleri Perakendeciliði Ön Raporu " nda yer alan bulgu ve öneriler üzerinden gidilerek Kurumun 3 önerisi ve diðer
hususlarla ilgili olarak bir TGDF görüþ belgesi hazýrlandý ve Rekabet Kurumu ile paylaþýldý.

Toplantýda ülkelerin gýda ve içecek sanayileri hakkýnda sunumlar

TÜSÝAD "Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Uygulamalarýnda Neredeyiz? Semineri,
21 Nisan 2011,Ýstanbul

yakýndan takip etti.
"Kanunun ana hedefi, güçlü iþletmeler, güçlü sermaye þirketleri

araya geldi. Fuara; Ýtalya, Almanya, Norveç, Yunanistan, Bosna
Hersek, Kosova, Polonya, Suriye, Birleþik Arap Emirlikleri, Sri

ve iþbirliði fýrsatlarý tartýþýldý.Toplantýya TGDF'yi temsil etmek
üzere sektör temsilcileri katýldý.

zamanlý yapýlan Gýda 2011'nun katýlýmcý profilinde süt ve süt
ürünleri, et ürünleri, þekerleme ürünleri ve çikolata, dondurulmuþ
hazýr gýda, konserve ürünler, gýda katký ve yardýmcý maddeleri,
bitkisel yaðlar ve unlu gýdalar baþta olmak üzere pek çok ürün yer

kanunla þirketler için 'kurumsal yönetim', 'þirketlerin sürdürülebilir

Pazarlama þirketleri, toptancý kuruluþlar, marketler, oteller, catering

konusu olacaðýný kaydetti.

heyeti ile yapýlan toplantýda Ýtalya'ya yönelik sektörümüzün ilgisi

Paketleme ve Gýda Ýþleme Sistemleri Fuarý (IPACK 2011) ile eþ

aldý.

oluþturulmasý' ve 'þeffaflýðýn saðlanmasý' gibi beþ temel hedefin söz

TÜSÝAD tarafýndan organize edilen, Ýtalyan CONFINDUSTRIA

uluslararasý firmanýn katýlým saðladý. 26. Uluslararasý Ambalaj,

ve güçlü Türkiye'dir" diyen Gümrük ve Ticaret Bakaný Yazýcý, yeni
olmasý', 'rekabet gücünün artýrýlmasý', 'kamu güveninin

Ýtalya Gýda ve Ýçecek Sanayi Ticaretin
Geliþtirilmesi Toplantýsý, 13 Þubat 2012 , Ýstanbul

Ticaret & Rekabet

R E K A B E T TGDF, Rekabet Kurumu ile kesintisiz iletiþim içinde...
KURUMU

"D8 , 6. Sanayi Çalýþma Gruplarý Toplantýsý" ,
05 Ekim 2011, Ýstanbul

firmalarý, fastfood kuruluþlarýnýn baþý çektiði fuar hem ulusal hem
de uluslararasý iþbirlikleri yapma ve yeni baðlantýlar kurma imkaný
saðladý.
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Türkiye-Kolombiya Serbest Ticaret Anlaþmasý

Þeker Sektörü Stratejik Plan Atölye Çalýþmasý,
31 Mayýs 2012, Ankara

(STA) müzakerelerine yönelik olarak makarna,

Þeker Kurumu tarafýndan baþlatýlan ve TGDF'yi temsilen Þemsi

çikolata, þekerleme ve bisküvi baþta olmak üzere

Kopuz, Ersin Taranoðlu ve Ýlknur Menlik'in katýldýðý Þeker Sektörü

iþlenmiþ tarým ürünlerinde taraflarca teati edilecek

Stratejik Plan çalýþmalarýnýn önemli bir aþamasý olan Atölye

tavizlere iliþkin 28 Mayýs 2012 tarihinde ilgili sektör temsilcilerinin

Çalýþmasý 31 Mayýs tarihinde Türkiye Barolar Birliði Konukevinde

de katýlýmýyla Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan bir toplantý

yapýldý.

Uludað Ekonomi Zirvesi,
16-17 Mart 2012, Uludað, Bursa

gerçekleþtirildi.

Capital ve Ekonomist dergilerinin Bursa Valiliði iþbirliðiyle

temsilcisisi katýldý. Toplantýda Ekonomi Bakanlýðý, AB Genel

düzenledikleri 1. Uludað Ekonomi Zirvesi, iþ dünyasýndan isimlerin

Müdürü Sn. Murat Yapýcý tarafýndan ülkemizin bugüne kadar

yatýrým ve üretime dair öngörülerini paylaþtýklarý bir platforma

yaptýðý STA'lara iliþkin bilgi verilmiþ olup, Kolombiya ile devam

dönüþtü. TGDF bu zirveyi takip etti. Uludað'ý Türkiye'nin Davos'u

eden müzakereler kapsamýnda ticaret verileri incelendi. Bu

yapma yolunda ilk adým 1. Uludað Ekonomi Zirvesi ile atýldý. Ýþ

kapsamda, Kolombiya ile karþýlaþtýrýldýðýnda ülkemizin iþlenmiþ

dünyasýndan tanýnmýþ isimleri buluþturan zirvenin birinci gününde

tarým ürünlerinde (1704, 1806, 1902 ve 1905 alt pozisyonlu

Siemens Enerji Üretim Baþkaný Sinan Bubik'in moderatörlüðünde

ürünlerde) daha rekabetçi olduðu deðerlendirildi. TGDF tarafýndan

gerçekleþtirilen "Üretim Cephesi'nde Neler Oluyor?" baþlýklý

söz konusu toplantýda görüþülen konular ve alýnan kararlar

oturumda; Unilever Türkiye CEO'su Ýzzet Karaca, Yaþar Holding

üyelerle paylaþýlarak bu konudaki görüþleri istendi.

Yönetim Kurulu Baþkaný Ýdil Yiðitbaþý, Sanko Holding Yönetim
Kurulu Baþkaný Abdulkadir Konukoðlu, Sabancý Holding
Otomotiv Grup Baþkaný Mehmet Pekarun, Boydak Holding
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Mustafa Boydak ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Ziya Altunyýldýz görüþlerini paylaþtý.

Toplantýya TÝM, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu ve TGDF

Sektörün tüm taraflarýnýn yaný sýra çeþitli kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve meslek odalarýnýn
Planý Atölye Çalýþmasýnýn moderatörlüðü Bilim, Sanayi ve Teknoloji

"Perakende Ticaret Sektörünün Yasal
Alt Yapýsýnýn Oluþturulmasý" konulu
toplantý, 17 Eylül 2012, Ankara

Bakanlýðý eski Müsteþar Yardýmcýsý Niyazi Ýlter tarafýndan yapýldý.

ve Ticaret Bakanlýðý, Ýç Ticaret Genel Müdürlüðü

temsilcilerinin de yoðun ilgi gösterdiði Þeker Sektörü Stratejik

Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Þeker Kurumu Baþkaný Dr.

tarafýndan organize edilen toplantýda, toptan ve

Hüsnü Tekin, bu atölye çalýþmasý ile toplantýdaki katýlýmcýlarla

perakende ticaret hizmetleri sektöründe; rekabeti ve tüketiciyi

birlikte, þeker sektörünün stratejik planýnýn genel çerçevesini

koruyan, kayýt dýþýlýðý önleyen, verimlilik ve kaliteyi artýran ve

oluþturmaya çalýþacaklarýný ifade etti.

sektör içi kesimler arasýnda dengeli geliþmeyi saðlayan bir ortam
tesis edilmesine yönelik olarak sektörün sorunlarýnýn tespiti ve
çözümünün amaçlandýðý, bu çalýþmada konuyla ilgili tüm taraflarýn

Ticaret & Rekabet

"Kolombiya ile STA fýrsatlarý" Toplantýsý,

görüþ ve önerilerinin alýnarak geniþ katýlýmlý ve etkin bir hazýrlýk
sürecinin saðlanmasýnýn planlandýðý belirtildi.Toplantýda TGDF
temsilcileri sektörümüzün sorunlarý ve çözüm önerilerini paylaþtý.
Bu bilgiler ýþýðýnda Bakanlýk tarafýndan bu yýl sonunda yayýnlanmasý
planlanan AVM Kanununun taslaðýna son þeklinin verilerek tekrar
ilgili paydaþlarla bir toplantý yapýlacaðý belirtildi.

KDV Teblið Taslaðý Hazýrlýk
Çalýþmalarý,
25 Nisan 2012,11 Mayýs, 2012
Maliye Bakanlýðý, Gelir Ýdaresi üst düzey
yetkilileri ile yapýlan toplantýlarda "Ýndirimli Orana Tabi Ýþlemlerde
KDV Ýadesi Uygulamasýna Ýliþkin KDV Genel Teblið Taslaðý" ile
ilgili TGDF görüþlerini içeren bilgi notu takdim edilerek
karþýlaþýlacak sýkýntýlar paylaþýldý.
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TGDF'ye üye dernekler, sürdürülebilir bir çevre
anlayýþý çerçevesinde toplumun tüm kesimlerine
çevre bilincini yayma ve iþbirliðini geliþtirme
hedefindedirler.

TGDF Çevresel Sürdürülebilirliðin saðlanmasýna odaklanmýþtýr. Bu amaçla;
 Sürdürülebilir üretim ve tüketim, enerji, iklim deðiþiklikleri, su, atýk ve kaynak yönetimi gibi önemli çevre politikalarýnýn
geliþtirilmesine destek olmakta,
 Endüstrinin çevre konusundaki ARGE çalýþmalarýný güçlendirmek ve yaygýnlaþtýrmaya çalýþmakta,
 Tüm yaþam döngüsü yaklaþýmýný temel alan, saðlam ve uyumlu hale getirilmiþ bir ürün deðerlendirme metodolojisi
 Tarým, üretim, perakende ve tüketim gibi gýda zincirinin tüm aþamalarýnda kaynaklarýn verimli kullanýldýðý uygulamalarý
takip etmekte,
 Ýþ, bilim ve sivil toplum alanlarýndaki ulusal ve uluslararasý paydaþlarla kesintisiz iletiþim kurmaktadýr.

TGDF, Atýklarýn üretimini azaltmak, atýk türüne ve
ülke koþullarýna uygun toplama, taþýma, geri kazaným
ve bertaraf sistemleri oluþturmak, su, atýk su, katý atýk
gibi çevre korumaya yönelik altyapý tesislerinin
yapýlmasýnda, bakýmýnda ve iþletilmesinde ülke
þartlarýna en uygun sistem ve teknolojiler tercih ederek,
çevresel, ekonomik ve sosyal açýdan en iyi sonuçlarý
almak için esnek çözümlerin bulunmasý konusunda
TGDF Sürdürülebilir Çevre Raporu Yayýnlandý...
Sürdürülebilir üretim, tüketim, enerji, iklim deðiþiklikleri, su
kullanýmý, atýk ve kaynak yönetimi gibi yaþamsal öneme
haiz konularda çevre politikalarýnýn oluþturulmasýna katký
saðlamayý hedefliyoruz.

gerek kamu ile gerekse sektör bazýnda iþbirliði
faaliyetlerini sürdürmektedir. TGDF, medya sayesinde
giderek bilinçlenen tüketicilerin çeþitli talepler ile
sürdürülebilir üretim ve tüketim sürecini etkilediði
gerçeðinden hareketle bu konuda yürütülecek
çalýþmalara ýþýk tutmasý amacýyla 2010 Mayýs ayýnda

"Tüketicilerin Çevre Korumaya Yönelik Duyarlýlýðýnýn
Gýda Ýþletmeleri Çerçevesinde Ölçümlenmesi
Araþtýrmasý" ný yaptýrdý.Bu araþtýrma ile çevresel
sürdürülebilirlik konusunda tüketicilerin duyarlýlýðý ve
bilinç düzeyi ölçüldü ve araþtýrmanýn sonuçlarý TGDF
Çevre Raporu 2011 ile gýda zincirindeki paydaþlarýmýzla
paylaþýldý.
Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði yenilendi

24 Aðustos 2011 'de yayýmlanan yeni yönetmelik, 24
Haziran 2007 tarihli eski yönetmeliði yürürlükten
kaldýrýldý.

Ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasý,
ayrýþtýrýlmasý, geri dönüþümün usul ve esaslarý ile
sektördeki aktörlerin hak ve sorumluluklarýný
belirleyen, denetim mekanizmalarý ve cezai
müeyyideleri içeren Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü
Yönetmeliði ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
yönetimleri, OSB bünyesindeki sanayi iþletmeleri,
diðer sanayi iþletmeleri, satýþ noktalarý ve alýþveriþ
merkezleri, belediyenin yönetim sistemi dýþýnda kalan
sivil hava ulaþýmýna açýk hava alanlarý ile bu hava
alanlarý bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye
mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalan ambalaj atýðý
üreticilerinin, yönetmeliðin getirdiði þartlarý
saðlamalarý durumunda, oluþan ambalaj atýklarýný
çevre lisanslý/geçici faaliyet belgeli toplama ayýrma
tesisine veya belediyenin toplama sistemine bedelsiz
þartý aranmaksýzýn verebilmelerine imkân saðlandý.
TGDF tarafýndan bu konuda yürütülen tüm
çalýþmalara katýlým saðlandý.

Biyoyakýt çözüm olacak mý?

Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu (EPDK),
Türkiyenin enerjide dýþa baðýmlýlýðýný azaltmak
ve cari açýðý düþürmek için 2013 yýlýndan itibaren
benzin ve motorine yerli tarým ürünlerinden
imal edilen etanol ve biyodizel katýlmasý
zorunluluðu getiren kararýný kamuoyuna
duyurdu.

Çevre

geliþtirilmesini teþvik etmekte,

Karar, ayný zamanda Avrupa Birliði Çevre
kriterlerine uyum saðlamayý da amaçlýyor. Karara
iliþkin iki teblið, 27 Eylül 2011 Tarihli ve 28067
Sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlandý.
gýdasý olarak kullanýlan ürünlerin akaryakýt
üretiminde kullanýlmasýnýn olasý sakýncalarýný
ve biyoyakýt üretimi konusunda politik
kararlarýn çok dikkatli alýnmasý gerektiðini her
platformda dile getirdi.
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Çevre ve Orman Bakanlýðý ve ÇEVKO iþbirliðiyle düzenlenen
toplantýda, Ambalaj Alt Komisyonlarý çalýþmalarýna katký saðlamak
ve yön vermek amacýyla, konunun uzmaný iki ülke temsilcisi
ambalaj atýklarý ile ilgili olarak kendi ülkelerindeki durumlarý
anlatan sunumlar yaptý. Toplantýya TGDF Ambalaj Alt Komisyonu
temsilcileri katýldý.

ilk toplantýsýný 20 Mayýs 2009 tarihinde gerçekleþtirdi. Bu

TAIEX Çevre Çalýþtayý, 19 Nisan 2010, Ankara

doðrultuda;

Türk Gýda Sektöründe Modernizasyon Ýhtiyacýnýn AB Çevre

 Piyasaya Sürenlerin Kayýt Altýna Alýnmasý

Mevzuatý Açýsýndan Deðerlendirilerek Farkýndalýk Yaratýlmasý

Çalýþtayda TTGV ve Çevre ve Orman Bakanlýðý iþbirliði ve ODTÜ

 Belediyelerin Rolü, Yükümlülükleri, Ýkili Sözleþmelerin

(Raising Awareness for Modernisation Requirements of The Turkish

Çevre Mühendisliði Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Göksel
Demirer tarafýndan hazýrlanan Türkiyede Temiz Üretim
Uygulamalarýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý için Çerçeve Koþullarýn ve

Güçlendirilmesi
 Kaynakta Ayrý Toplamanýn Maliyetleri, Üretici Sorumluluðuna
Ýþlerlik Kazandýrmak, Belgelendirme, Ekonomik Araçlar

ARGE Ýhtiyacýnýn Belirlenmesi konulu taslak raporun kavramsal

 Yetkilendirilmiþ Kuruluþun (YK) Kriterleri ve Fonksiyonu

çerçevesi ve kurumsal kapasite, konuyla ilgili mevzuat, teþvikler,

 Sanayi Kaynaklý Ambalaj Atýðý ile Konut Kaynaklý Ambalaj

sektörel öncelik analizi, deðerlendirme, sonuç ve öneriler ve

Atýðýnýn Toplama Sisteminin Ayrýlmasý

katýlýmcý kurumlarýnýn görüþlerinin deðerlendirilmesi konularý

 Depozito Uygulamasý

ele alýndý. TGDFnin temiz üretim/sürdürülebilir çevre konusunda

 Taþýma Amaçlý Kullanýlan Alýþveriþ Poþetlerinin Kullanýmýnýn

yürütülen çalýþmalar konusundaki kapasitesi ve faaliyetleri anlatýldý
ve rapora eklenmesi saðlandý.

Azaltýlmasý
 Standartlar, Aðýr Metal Konsantrasyonu
 Eðitim ve Bilgilendirme
 Ýþaretlemenin Zorunluluðu
olmak üzere 10 farklý alt komisyon kuruldu. Bu alt komisyonlar

I. Ambalaj Çalýþtayýý, 25-26 Aralýk 2009, Antalya

teknik çalýþmalarýný tamamlayarak, nihai raporlarýný hazýrladý.

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüðü'nün

Çalýþtay Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlu'nun baþkanlýðýnda;

düzenlediði I. Ambalaj Çalýþtayý Antalya'da yapýldý. Ambalajla

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, Çevre Yönetimi

ilgili olarak sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmýyla oluþturulan 10

Genel Müdür Yardýmcýsý Eyüp Yahþi, Atýk Yönetimi Dairesi Baþkaný

ayrý alt komisyonun yedi aydýr süren çalýþmalarýnýn sonucu çalýþtayda

Mahir Erdem, Ambalaj Atýklarý Þube Müdürü Emine Aydýnoðlu

masaya yatýrýldý. Çalýþtaya TGDF adýna Ambalaj Alt

ve þube personeli ile konuyla ilgili tüm taraflarýn katýlýmý ile

Komisyonlarýnda yer alan uzmanlar katýldý Ambalaj Atýklarýnýn

gerçekleþtirildi. Çalýþtayda alt komisyonlarýn yaptýðý çalýþmalar ve

Kontrolü Yönetmeliði çerçevesinde toplanan Ambalaj Komisyonu

hazýrlanan nihai raporlar deðerlendirildi. Ayrýca çalýþtaya katýlan
tüm taraflarýn görüþ ve önerileri deðerlendirildi.

Food Sector Arising from EU Environmental Legislation) konulu

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim )Programý
Ulusal Uzmanlar için Eðitim Programý - Temel
Eðitim, 28-29 Ocak 2010, Ankara
UNIDO (Birleþmiþ Milletler Sýnai Kalkýnma Teþkilatý),
TTGV(Teknoloji Geliþtirme Vakfý) ve ODTÜ tarafýndan yürütülen
Eko-verimlilik projesi kapsamýnda , sanayinin iklim deðiþiklikleri
riskleri karþýsýnda kýrýlganlýðýnýn azaltýlmasý ve adaptasyonunu

çalýþtay, 19 Nisan 2010 tarihinde Ankarada gerçekleþtirildi.
Toplantýnýn amacý; gýda sektörümüzün çevresel konularda, AB
Çevre Mevzuatý uygulamalarý temelinde, yasal uygulamalarda
farkýndalýðýnýn artýrýlmasý ve kamu kurumlarý ile özel sektör arasýnda
koordinasyonun saðlanmasý için gelecek ihtiyaçlarýn ve ayný zamanda
gýda sektörünün ihtiyaç duyabileceði yatýrýmlarýn belirlenmesiydi.
Çalýþtaya TGDF sektör temsilcileri katýlým saðladý.

amaçlayan projenin bileþenlerinden biri olarak düzenlenen eðitime

Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý - TGDF Ýþbirliði ,
26 Temmuz 2010
Ambalaj Atýklarý Kontrol Yönetmeliði gereðince gýda üreticileri

TGDF temsilcileride katýlým saðlandý.

"Piyasaya Süren" olarak yükümlülük altýndadýr. Bu yükümlülüklerini
yerine getirebilmeleri ve kayýt dýþý ile etkin mücadele edebilmek

Eðitimde sadece çevre yönetimi alanýnda deðil, sürdürülebilirlik

Çevre

Ambalaj Alt Komisyonlarý, Uluslararasý Uzmanlar
Toplantýsý, 08 Ekim 2009, Ankara

Türkiyede Temiz Üretimin Yaygýnlaþtýrýlmasý Ýçin
ARGE Ýhtiyacýnýn Belirlenmesi Projesi Çalýþtayý,
29 Aralýk 2009, Ankara

amacýyla TÜKÇEV ile TGDF arasýnda iþbirliði baþlatýldý.

çalýþmalarýnýn pek çok boyutu için de anahtar rol oynayan Temiz
Üretim kavramý ,sanayi bazýnda uygulamalarý (hammadde ve
diðer girdilerin deðiþtirilmesi, teknolojik iyileþtirmeler, geliþtirilmiþ

Ýklim Deðiþikliði ile Mücadelede Sektörel
Yaklaþýmlar Semineri,17 Eylül 2010, Ankara

iþletme uygulamalarý, ürün modifikasyonu, geri kazaným ve yeniden
kullaným), temiz üretim yaklaþýmýnýn kirlilik kontrolü

Çevre ve Orman Bakanlýðý ile yakýn iþbirliði içerisinde Bölgesel

yaklaþýmlarýndan (boru sonu) temel farklarý, temiz üretimin temelleri,
bileþenleri, stratejileri tartýþýldý.

Çevre Merkezi-REC Türkiye ofisi tarafýndan yürütülen Avrupa

Çevre Alanýnda Kapasite Geliþtirme Projesi
Sektörel Etki Analizi (SEA), 09 Haziran 2010,
Ýstanbul
Çevre ve Orman Bakanlýðý ve REC Türkiye'nin iþbirliði içerisinde
yürüttüðü Çevre Alanýnda Kapasite Geliþtirme Projesi
kapsamýnda, boya, akü/pil ve otomotiv sektörlerine yönelik olarak
pilot çalýþmalarý gerçekleþtirilen Sektörel Etki Analizi (SEA)
çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yapýldý.Toplantýya
TGDF adýna katýlým saðlandý ve sektörel etki analizlerinin gýda
ve içecek sektörü açýsýndan da yapýlmasýnýn önemi bu toplantýda
vurgulandý.

Birliði Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý (IPA) Programý'nýn 1.
Bileþeni olan "Geçiþ Dönemi Desteði ve Kurumsal Yapýlanma"
kapsamýnda doðrudan hibe anlaþmasý ile desteklenen "Çevre
Alanýnda Kapasite Geliþtirme" projesi, AB ile tam üyelik müzakere
sürecinde açýlan Çevre Faslý'na iliþkin olarak baþta Çevre ve Orman
Bakanlýðý olmak üzere ilgili kamu kurumlarý ve diðer paydaþlarýn
kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için üç yýllýk çok geniþ bir
faaliyet planý içeriyor.
Proje çerçevesinde 17 Eylül 2010 tarihinde Ankara'da düzenlenen
"Ýklim Deðiþikliði ile Mücadelede Sektörel Yaklaþýmlar" konulu
seminere TGDF olarak katýlým saðlandý.
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çabalarýmýz, çalýþmalarýmýz
Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmelik
Deðiþikliði Taslaðýnýn Deðerlendirilmesi Toplantýsý,
25 Ocak 2011, Ankara

Ýklim Deðiþikliði Etkileri, Etkilenebilirlik ve Uyum
Çalýþmalarý Konulu Workshop, 29 Haziran 2011,
Ankara

"Sektörel Enerji Potansiyelleri" konulu toplantý,
03 Kasým 2011, Ankara

Taslak Yönetmeliðin, ilgili tüm taraflarýn katýlýmýyla

Türkiyenin Ýklim deðiþikliði Ýkinci Ulusal Bildiriminin sekiz

edilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Bilim, Sanayi ve

deðerlendirilmesi ve konuya iliþkin bilgi ve tecrübelerin kamuoyu

bölümünden biri olan Ýklim Deðiþikliði Etkileri, Etkilenebilirlik

Teknoloji Bakanlýðý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, TÜÝK, TOBB

ile bir kez daha paylaþýlarak nihai yönetmeliðin günümüzün

ve Uyum bölümü 29 Haziran 2011 tarihinde yapýlan bir çalýþtay

gerçeklerine uygun hale getirilerek hazýrlanmasýna katký saðlamak
amacýyla; Geri Kazaným Sanayicileri Derneði (GEKSANDER) ,
Vakfý (TÜÇEV) ve Dönüþebilen Ambalaj Malzemeleri Toplayýcý
ve Ayýrýcýlarý Derneði (TÜDAM) iþbirliðiyle düzenlenen panelde;
TGDF temsilcileri, Yetkilendirilmiþ Kuruluþ sayýsýnýn artmasý
gerektiðini ve bu kuruluþlarýn sadece klasik belgelendirme yapan
bir kuruluþ olmamasý gerektiðini, çevre sorunlarýný bütüncül ele
alan, çevre bilinci ve eðitimi gibi konularda sektörlerle iþbirliði
içinde olacak kuruluþlar olmasý gerektiðini vurguladý.

Gýda Meclisi ve TGDF temsilcilerinin katýldýðý toplantýda 2011

ile tüm paydaþlarýn görüþüne açýldý. Çalýþtay, Çevre ve Orman

Ambalaj Sektörü Bilgilendirme Toplantýsý,
27 Eylül 2011, Ankara

Çevre Alanýnda Kapasite Geliþtirme Projesi
Kapanýþ Toplantýsý, 07 Eylül 2012, Ankara

Temmuz ayý içerisinde ilgili sektör ve Bakanlýk temsilcilerinin

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafýndan yürütülen,

Bakanlýðý, UNDP tarafýndan organize edildi.

TOBB Türkiye Ambalaj Meclisi organizasyonunda, Bilim, Sanayi

katýlýmý ile 2000 yýlýnda yapýlan çalýþmalar çerçevesinde sektörlerin

sözleþme makamý Merkezi Finans ve Ýhale Birimi ve temel

ve Teknoloji Bakanlýðý, Hazýr Ambalaj Teknik Komitesi (HAZTEK)

enerji tasarrufu potansiyellerinin deðerlendirildiði toplantýlarýn

yararlanýcýsý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý olan ve Avrupa Birliðinin

koordinasyonunda, Ambalaj Sektörü Bilgilendirme Toplantýsý

sonuçlarý paylaþýldý. Enerji tasarrufunun uluslar arasý rekabet

TGDF temsilcileri tarafýndan takip edildi. Toplantýda katlýmcýlara

gücünü artýrmak için sektör bakýmýndan da önemli olduðu ve gýda

Bakanlýk uzmanlarý tarafýndan Gýda Maddeleri ile Temas Eden

sektörünün enerji potansiyelleri bakýmýndan tek bir kategoride

Madde ve Malzemelere Ýliþkin Yasal Düzenlemeler konusunda

deðerlendirmesinin çok zor olduðu, çünkü çok deðiþik alt

bilgi verildi.

sektörlerden meydana geldiði hatta ayný alt sektör içinde bile çok

Söz konusu Ulusal Bildirimin ikincisinin hazýrlanmasý amacýyla
Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn ana faydalanýcý olduðu ve Birleþmiþ
Milletler Kalkýnma Programýnýn (UNDP) yürütücülüðünü
üstlendiði Türkiyenin Ýklim Deðiþikliði Ýkinci Ulusal Bildiriminin
Hazýrlanmasý Projesi 2010 yýlý Ekim ayý itibariyle baþlatýlmýþtýr.

farklý kategorilerin oluþtuðu TGDF tarafýndan vurgulandý.

"Biyoyakýt Politikalarýnýn Gýda ve Yem Sanayine
Etkileri Paneli, 16 Kasým 2011, Ankara
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 2013'ten itibaren
akaryakýta yerli tarýmsal ürünlerden elde edilen etanol ve biyodizel
katýlmasýný zorunlu hale getiren kararýnýn Eylül ayýnda
resmileþmesinin ardýndan biyoyakýtlar konusu daha fazla platformda
gündeme gelmeye baþladý. Bu platformlardan biri de 16 Kasým'da
Biyoyakýt Politikalarýnýn Gýda ve Yem Sanayine Etkileri" adlý bir
panel düzenleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Gýda
Sanayi Meclisi oldu.

finansal desteði ile gerçekleþtirilmiþ olan Çevre Alanýnda Kapasite
Geliþtirme isimli projenin Kapanýþ Toplantýsý 7 Eylül 2012 tarihinde
Ankara Rixos Otelde yapýldý.
Toplantýya TGDF temsilcisi de katýlým saðladý. Proje Mart 2009da
baþladý ve uygulandýðý üç buçuk yýl içinde AB çevre müktesebatýna
uyum çalýþmalarýnýn desteklenmesi ve paydaþlarýn çevre yönetimi
kapasitesinin güçlendirilerek AB çevre müktesebatýna uyum

Çevre

Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV), Türkiye Çevre Koruma

Elektrik Ýþleri Etüd Ýdaresi Genel Müdürlüðü tarafýndan organize

sürecinin hýzlandýrýlmasýný amaçladý. Üst düzey konuþmacýlarýn
yer aldýðý toplantýda proje kapsamýnda yürütülen çalýþmalar, üretilen
materyaller ve gerçekleþtirilen eðitim ve seminerler hakkýnda
katýlýmcýlara geniþ bilgi verildi.

TGDF'nin de katýlým saðladýðý panelde konuþan TOBB Gýda
Sanayi Meclis Baþkaný Necdet Buzbaþ; fosil yakýt tüketiminin
azaltýlmasýný desteklediklerini, ancak gýdanýn petrolden daha
stratejik olduðuna inandýklarýný açýkladý. Bugün bir önceki yüzyýlýn
eli açýk küresel hububat ekonomisinden tamamen farklý bir dünya
ile karþý karþýya bulunulduðunu söyleyen Buzbaþ, "Kýsa süre
öncesine kadar gýda emtia fiyatlarýndaki ani sýçramalara pek raðbet
edilmezdi, çünkü hemen ardýndan göreceli olarak düþük gýda
fiyatlarýna dönüþ yaþanýrdý. Bu durum 20. yüzyýl sonunda yerkürenin
büyük bölümündeki siyasi istikrarýn þekillenmesine de yardýmcý
olmuþtu. Bugün yaþanan fiyat artýþlarý ise hem talebi artýran hem
de arzý zorlaþtýran eðilimler tarafýndan yönlendiriliyor. Sözün gerçek
anlamýyla tam bir ikilem" ifadesini kullandý.
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TGDF Yönetim Kurulu, Tarým ve Köyiþleri Bakaný
M. Mehdi Ekeri Ziyaret Etti

24 ayrý alt sektör derneðinin en üst çatý

Kurulda yeniden Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri

Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri
Federasyonu Baþkanvekili Rint Akyüz, Avrupa
Birliði Umutlu Ýsimli Raporun Yazarý Mark Rowela
Görüþtü, Aralýk 2009, Ýstanbul

26 Ekim 2009 tarihinde gerçekleþtiren 3. Olaðan Genel

AB geniþleme sürecinde yer alan ülkelerin AB gýda ve içecek

Federasyonu (TGDF) Baþkanlýðýna seçilen Þemsi Kopuz,

organizasyonu olan TGDF, üye dernek ve

sanayine etkileri ve rekabetçi ortamýn nasýl etkileneceði

TGDF Yönetim Kurulu üyelerinden oluþan bir heyet ile

þirketleriyle insanýmýzýn saðlýklý ve yeterli

konularýnýn deðerlendirildiði Avrupa Birliði Umutlu- EU

Tarým ve Köyiþleri Bakaný M. Mehdi Ekeri ziyaret etti. 12

beslenmesini temin etmek için çalýþmaktadýr.

Hopeful raporunda, Türkiye ile ilgili deðerlendirmelere de

Kasým Perþembe günü Bakan Ekerin makamýnda gerçekleþen

yer veriliyor. Raporda, Bu ülkeler ABnin mevcut gýda ve

ziyarette gündeme iliþkin konular konuþuldu.
TGDF 3. Olaðan Genel Kurulu Ýstanbulda
gerçekleþti.

Görüþmede TGDF Baþkaný Þemsi Kopuz tarafýndan GDO

Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonunun

Deðiþtirilmiþ Organizmalar ve Ürünlerinin Ýthalatý, Ýþlenmesi,

26 Ekim 2009'da Ýstanbul'da gerçekleþtirilen 3. Genel

Ýhracatý, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik)

Kurulu'nda,10 yýldan bu yana Baþkanlýk görevini yürüten

yayýmlanmasýndan sonra Türkiye'nin gýda ihracat ve

Þemsi Kopuz, oy çokluðu ile yeniden Baþkanlýða seçildi.

ithalatýnda yaþanan ve önümüzdeki dönemde yaþanmasý

Genel Kurulun açýlýþýnda bir konuþma yapan Baþkan Þemsi
Kopuz: "Kýsa zamanda dünyaya entegre olma yolunda büyük
adýmlar atan TGDF, saygýn kurumsal kimliðinin þemsiyesi
altýnda Türk gýda ve içecek sanayini küresel bir aktör haline
getirmiþtir" dedi. Sektörün entegrasyonu için 2000'li yýllardan
bu yana çaba harcayan farklý alt sektör derneklerinin bir
araya gelerek önce Gýda Platformu çatýsý altýnda birleþmesi,
ardýndan da federasyon olarak kurumsal statüsünü
tamamlamasýnýn, sektörün önemli bir sorunu olan örgütlenme

Yönetmeliðinin (Gýda ve Yem Amaçlý Genetik Yapýsý

muhtemel çok boyutlu sorunlar dile getirildi.

içecek pazarýna ne katacaklar? sorusuna cevap aranýyor.
Raporu hazýrlayan International News Service yazarý Mark
Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri
Federasyonu Baþkaný Þemsi Kopuz
ASÜD'ün 1. Olaðan Genel Kuruluna Katýldý
Ambalajlý Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneðinin
(ASÜD) 1. Olaðan Genel Kurulu, 25 Kasým Çarþamba günü
Ankara'da gerçekleþtirildi. Genel Kurula Tarým ve Köyiþleri
Bakaný M. Mehdi Eker, Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi
Dernekleri Federasyonu (TGDF) Baþkaný Þemsi Kopuz ile
çok sayýda davetli katýldý.
Genel Kurulda konuþan Tarým ve Köyiþleri Bakaný M. Mehdi

Rowea göre Katký saðlayacak ülkelerden en önemlisi
Türkiye. Mark Rowea konuþan Türkiye Gýda ve Ýçecek
Sanayi Dernekleri Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý Rint
Akyüz; Türkiyenin geçen yýl 6,5 milyar dolarlýk gýda ve

deðerlendirmelerini hatýrlatan Akyüz, sektörün 2004 yýlýnda
ABye katýlan ülkelerin karþý karþýya kaldýðý problemlerin
de üstesinden geleceðine emin olduðunu ifade etti. Türk
gýda ve içecek endüstrisinin yapýsýnýn (KOBÝler, büyük
firmalar ve kapasite açýsýndan) ABye çok benzer ve büyük
ölçüde uyumlu olduðuna dikkat çeken Akyüz, bu nedenle
AB üyeliðinin yerel gýda ve içecek üreticileri üzerinde
yaratmasý muhtemel olumsuz etkileri konusunda endiþeli
olmadýklarýný belirtti. Avrupaya açýlabilecek büyük çaplý
yerel firmalara sahip olduklarýný da vurgulayarak: Þu anda
endüstrimiz çok dinamik. Avrupadaki durgunluða karþýn
sektörümüzde çift haneli büyümenin devam etmesini
bekliyoruz dedi.

Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

içecek ihracatýnýn 1,8 milyar dolarlýk kýsmýný AB üyesi
ülkelere yaptýðýný belirterek: Türkiyenin AB üyeliði her
iki taraf için de çok büyük yararlar saðlayacak dedi.
Analistlerin, Türkiyenin üyeliði ile birlikte AB gýda ve
içecek sektörünün %25 büyüme göstereceði yönündeki

Eker, ASÜD'ün süt ve süt ürünleri sanayinin ihtiyaç duyduðu
bir organizasyon olduðunu ifade ederek, bu þekildeki bir
yapýlanmanýn sektörün güçlenmesine vesile olmasýný diledi.

boþluðunu doldurduðunu dile getiren Kopuz: "Bugün 24
ayrý alt sektör derneðinin en üst çatý organizasyonu olan
TGDF, üye dernek ve þirketleriyle insanýmýzýn saðlýklý ve
yeterli beslenmesini temin etmek için çalýþmaktadýr" dedi.
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Faaliyetlerimiz
TGDF Okul Kantinleri Genelgesi Hakkýnda Milli
Eðitim Bakanlýðý yetkilileri ile görüþtü

TGDF, Uluslararasý Uzmanlarý TBMM Tarým, Orman
ve Köyiþleri Komisyonu Üyeleri ile buluþturdu

TGDF, sektör yetkilileri ile Bakan Ekeri
biraraya getirdi

TGDF Türk Tabibler Birliði ile görüþtü

TGDFnin davetlisi olarak Türkiyeye gelen Dr. Rodolphe

Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu

de Borchgrave, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu

(TGDF) olarak, gýda ve içecek sektörümüzü yakýndan

tüketiminin arttýrýlmasý konusunda yazýlý medyayý kullanarak

ziyaret eden TGDF temsilcileri MEB tarafýndan yayýnlanan

Üyelerine, ABde uygulamada olan GDO mevzuatý

yapýlmasý planlanan bilgilendirme çalýþmasý þeklindeki

ilgilendiren konular ile ilgili görüþlerimizi paylaþmak ve

21.07.2011 tarihli genelgesi ile okul kantinlerinde bazý

hakkýnda sunum yaptý.

kampanyada TTB ile iþbirliði talebimiz iletildi. Bu çalýþma

Bakan M. Mehdi Ekerin desteðini almak üzere organize

ile toplumu ikna edici ve toplumda bilinç düzeyini arttýrmanýn

gýda gruplarýnýn satýþýnýn yasaklanmasý konusundaki

TGDFnin 05.01.2010 tarihinde düzenlediði Gýda Sanayinde

edilen yemekli toplantýya TGDF yöneticileri ve farklý

amaçlandýðý vurgulandý. Bu talebimizin TTB temsilcisi

çekinceleri aktardý.

þirketlerin yöneticileri katýldý. Toplantýda halen mecliste ya

ABde gýda ve yemlerle ilgili GDO mevzuatý konusunda

da meclise sevk edilme aþamasýnda olan;

sunum yapan Dr. Rodolphe de Borchgrave Meclis Tarým

1. Biyogüvenlik Kanun Tasarýsý

Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Vahit Kiriþçi ve 12

2. Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu

milletvekiline ABde GDO lar açýsýndan son durumu anlattý.

Tasarýsý

Komisyon Baþkaný Prof. Dr. Vahit Kiriþçi açýþ konuþmasýnda

3. Tarým ve Gýda Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri

böyle deðerli bilim insanlarýný Türkiyeye getiren ve endüstri

Hakkýnda Kanun Tasarýsý

olarak sorumluluklarýný yerine getiren TGDFye teþekkür

4. Sebze ve meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkýnda

etti, Biyogüvenlik Yasa Taslaðýnýn Komisyona intikal etmesi
dolayýsýyla komisyon üyelerinin AB ilgili mevzuatý hakkýnda
bilgi sahibi olmalarý ve soru-cevap yoluyla konunun aydýnlýða
kavuþmasý amacýyla bu toplantýnýn düzenlendiðini vurguladý
ve sözü Dr. Borchgravee verdi. Toplantý sonunda Komisyon
Baþkaný Prof. Dr. Vahit Kiriþçi, Komisyon Üyeleri Ali
Koyuncu ve Ahmet Ertürk ile görüþmeye devam edildi.
Toplantýda Biyogüvenlik yasa tasarsýsýnýn AB mevzuatý ve
Cartagena protokolü ile uyumsuz hususlarýnýn bulunduðu,
özellikle gýda sanayini çok yakýndan etkileyecek enzim ve
iþlem yardýmcýlarý ile ilgili hususlara dikkat çekilerek,
TGDFnin komisyon üyelerine sunduðu dosyada bunlarýn
detaylý olarak izah edildiði ve istenildiði zaman da her
konuda bilgilendirmeye TGDF olarak hazýr olduðumuz
ifade edildi.

Kanun Tasarýsý
5. Alýþveriþ Merkezleri, Büyük Maðazalar ve Zincir
Maðazalar Kanunu Tasarýsý Taslaðý
hakkýndaki sektör görüþleri Bakan Ekere sözlü ve yazýlý
olarak aktarýldý.

olarak toplantýya katýlan Dilek Aslan tarafýndan da olumlu
karþýlandý ve bu konunun üst yönetimde görüþüleceði
açýklandý.

25 Temmuz 2011de Müsteþar Yardýmcýsý Saadettin Sabazý

TGDF Okul Kantinleri Genelgesini Saðlýk
Bakanlýðý Yetkilileri ile deðerlendirdi
Okul kantinleri genelgesinin yayýnlanmasýnýn ardýndan,
harekete geçen TGDF, getirilen kýsýtlamalarýn bilimsel
dayanaktan yoksun olduðunu en üst düzeyde gündem
getirdi. Bu amaçla Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas
ve Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Nihat Tosunla bir araya
gelen TGDF yetkilileri gýda sektörünü ilgilendiren
her türlü düzenlemenin adil ve bilimsel temelli olmasýnýn
önemini ifade etti. Obezite konusunda Bakanlýða destek
veren sektörümüzün Bakanlýkla ele ele vererek bu iþi
baþarmaya istekli olduðu belirtildi.Yeni uygulamaya giren
Günlük Karþýlama Miktarý (GKM) etiketleme sisteminin
kamuoyuna anlatýlmasýna iliþkin yürütülecek kampanyada
Saðlýk Bakanlýðý ile iþbirliði talebimiz iletildi. Agah Kafkas,
sektörün çok doðru bir örgütlenme modeli baþardýðýný,
bilimsel çalýþmalar yürüttüðünü bu nedenle
Federasyonumuzla iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný
belirtti. Müsteþar Tosun ise kamuoyunda bilgi kirliliði ve
etiketlerle ilgili tüketicilerin bilgilendirilmesi konusunda
netleþmek için ortak bir platform oluþturarak, önceliklerin
saptanmasý, eylem planý oluþturulmasý ve bilgilerin kamuoyu
ile paylaþýlmasý konusunda iþbirliðinin yararlý olacaðý
vurgulandý. Sektörde bu konularýn farkýnda olan güçlü bir
gurubun olmasýnýn kendileri için bir avantaj olduðu belirtildi.

Faaliyetlerimiz

Biyoteknoloji Ulusal Biyogüvenlik Yasa Tasarýsý Çalýþtayýnda

TGDF adýna Ýlknur Menlik tarafýndan, ambalajlý gýda
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Faaliyetlerimiz

Þemsi Kopuz baþkanlýðýndaki TGDF heyeti Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün'ü makamýnda ziyaret etti.
Ziyaret sýrasýnda, Avrupa Birliðinde gýda ve içecek sanayinin,
en büyük imalat sanayi sektörü olduðunun altýný çizen
Kopuz, Bu Türkiyede de gýda ve içecek sanayinin ne denli
büyük bir potansiyele sahip olduðunun göstergesi.
TGDF Fransada sektörü anlattý

ADEPTA Baþkaný Daniel Perrin ise Fransýz firmalarýn,

Yaptýðý ihracatla dýþ ticaret fazlasý veren sektörlerin baþýnda

ADEPTA- TGDF iþbirliði ile düzenlenen,

Türkiye'nin güçlü ve hýzla büyüyen gýda ve içecek özel

gelen gýda sanayi, yeterli ölçüde desteklenmeyi hak ediyor

Türk Gýda ve Ýçecek Sektörü ile iþ birliði

sektörüyle geliþmekte olan dinamik bir pazar olduðunu

dedi.

fýrsatlarýnýn konuþulduðu özel toplantýya

bildiklerini belirtti.

Bakan Ergün, Bakanlýðýn yeni yapýlanmasý içinde gýda ve

TGDF adýna Ýletiþim Direktörü Ýlknur
Menlik katýldý. Gýda ve tarým sektörüne
yönelik makine ve ekipman üreten Fransýz makine
üreticilerini bir araya getiren ADEPTA (Tarým Ürünleri ve
Tarýmsal Gýda ve Teknikleri Uluslararasý Ticaretini Geliþtirme
Derneði), Türk firmalarla iþ birliðini arttýrmayý hedefliyor.
Bu husus, 22-25 Kasým 2010 tarihleri arasýnda Pariste
düzenlenen 39. Uluslararasý Ambalaj Fuarýndan bir gün
sonra ADEPTA tarafýndan düzenlenen ve Türk Gýda ve
Ýçecek Sektörü ile iþ birliði fýrsatlarýnýn konuþulduðu özel
toplantýda dile getirildi. Programa katýlan TGDF Kurumsal
Ýliþkiler Direktörü Ýlknur Menlik, Fransa Tarým Bakanlýðý
yetkilileri, ADEPTA yönetim kurulu ve üye ambalaj makinesi
üreticisi firmalarýn temsilcilerine Türk gýda ve içecek
sektörünü ve vizyonunu anlattý. Fransa ile ticari iliþkilerin
düþük profil sergilediðine dikkat çeken Menlik, Ancak
geliþmeye açýk bir potansiyel de görünüyor dedi.

tarým sektörüne özel bir önem verdiklerini kendileri tarafýndan
TGDF Sahtecilikle Kesintisiz Mücadele Etti

desteklenen araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerinde sivil

Emniyet Genel Müdürlüðü Ýnterpol Dairesi Baþkanlýðý

toplum kuruluþlarý ile kesintisiz iþbirliði içinde olacaklarýný

tarafýndan uluslararasý düzeyde yürütülen olan OPSON

vurguladý.

operasyonu ile ilgili olarak TGDF vasýtasýyla þirketlerin
desteði istendi.

Özellikle D8 bölgesinde gýda ve tarým sektörünün avantajlý
ve dezavantajlý konumunun iyi irdelenmesi gerektiðini

Avrupa Bölgesinde sahte gýda ürünlerinin yer almasýný

kaydeden Ergün, bu bölgede yapýlacak çalþmalarda

engellemeyi hedefleyen OPSON operasyonunun amacý sahte

TGDFden aktif katýlým beklediklerini kaydetti.

gýda ürünlerinin üzerine yoðunlaþmak, gýda düzenleyici
birimler, polis ve gümrük teþkilatý arasýnda var olan iþbirliðini
somut eyleme dönüþtürmek, sahte gýda ürünü üreticilerini,
daðýtýcýlarýný ve kriminal aðlarýný belirlemek, sahte ürünlere
el koymak, yasal prosedürü baþlatmak için konuyla ilgili
bilgi toplamak ve bu bilgileri ilgili birimlere aktarmak olarak
belirtildi.Bu çalýþmada arzu edilen sonucu almak üzere
TGDF üye dernekleri vasýtasýyla bu konuda yaþanan
sorunlarýn belirlenmesi konusunda aracýlýk etti.

TGDF Sektörün Yeni Mevzuatlara uyumuna
öncülük etti

TGDF, Þeker Kurumu Baþkanýný ziyaret etti

5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem

üstlenen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Müsteþar

Kanununun yayýnlanmasýnýn ardýndan AB Uyum Çalýþmalarý

TGDF yönetimi geçtiðimiz yýl Þeker Kurumu Baþkanlýðýný
Yardýmcýsý Dr. Hüsnü Tekini de ziyaret etti. Görüþmede

amacýyla yürürlüðe konulan yönetmeliklerin sektör tarafýndan

þekerin gýda sanayinin birçok kolunda en temel hammadde

doðru anlaþýlmasý ve uygulamada yaþanýlan aksaklýklarýn

olduðunun altýný çizen TGDF Baþkaný Þemsi Kopuz, makro

giderilmesi amacýyla harekete geçen TGDF, Gýda ve Kontrol

politikalarýn oluþturulmasýnda sektörümüzün rekabet gücünü

Genel Müdürlüðü iþbirliði ile 22 Mart 2012de bir eðitim

arttýracak her türlü giriþimi desteklediðinin altýný çizdi.

toplantýsý düzenledi. Bakanlýk merkezinde gerçekleþtirilen

Baþkan Tekin, TGDF ziyaretinden duyduðu memnuniyeti

eðitime TGDFye üye derneklerin temsilcileri yoðun ilgi

ifade ederek baþladýðý konuþmasýnda, Þeker Kurumunun

gösterdi.

görev ve yetkileri çerçevesinde tarým ve gýda sektörünün
tüm paydaþlarýný kucaklayacaklarýný oluþturulacak

TGDF, TÜBÝTAKý ziyaret etti

politikalarda kesintisiz iþbirliði içinde olacaklarýný beyan etti.

Biyogüvenlik Kanununun yürürlüðe girmesinin ardýndan,
kamuoyunda gündeme gelen tartýþmalarýn sektör üzerinde

Faaliyetlerimiz

TGDF, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný
Nihat Ergün'ü ziyaret etti

yarattýðý olumsuzluklar TGDF yönetimini harekete geçirdi.
Bu amaçla, TGDF Genel Sekreteri Ersin Taranoðlu,
TÜBÝTAK Baþkaný Prof. Dr. Yücel Altýnbaþaký 17 Mayýs
2012 tarihinde makamýnda ziyaret etti. Tartýþmalarýn bilimsel
dayanaktan yoksunluðunun tüketici üzerinde yarattýðý
olumsuz algýnýn ancak konuya TÜBÝTAKýn sahip çýkmasýyla
düzeltilebileceðinin altýný çizen Taranoðlu, TÜBÝTAKtan
yardým ve iþbirliði talebinde bulundu.
TGDF Baþkanlar Kurulu Toplantýsý
26 Eylül 2012 tarihinde Ýstanbulda gerçekleþtirilen Baþkanlar
Kurulu Toplantýsýnda sektörel geliþmeler, TGDF Genel
Kurulu öncesi Federasyon tüzüðünde yapýlmasý planlanan
deðiþiklikler müzakere edildi.
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Gýda Sanayinde Biyoteknoloji;
Biyogüvenlik Yasa Tasarýsý Çalýþtayý
Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu,
5 Ocakta düzenlediði Gýda Sanayinde Biyoteknoloji;
konusunu ilk defa, alanýnda yetkin bilim adamlarý, Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý yetkilileri ve AB uzmanlarýnýn
bulunduðu bir ortamda tartýþmaya açtý. Rixos Grand Ankara
Otelde düzenlenen çalýþtayda, Biyogüvenlik Yasa Tasarýsý
da masaya yatýrýldý.
Çalýþtayda genetik modifikasyonun biyoteknolojinin bir
parçasý olduðu, ancak konuya daha geniþ bir açýdan bakýlmasý
gerektiði ortaya kondu. TBMM'ye sevk edilmiþ olan
Biyogüvenlik Yasa Tasarýsýnýn ise sade ve anlaþýlýr olmasýnýn
yaný sýra gýda ve içecek sektörünün iþ yapabilmesine de
imkan vermesi gerektiði belirtildi.
Çalýþtayýn açýþ konuþmasýný yapan TGDF Baþkanvekili Rint
Akyüz; Biyoteknoloji ve GDO konusunun geçtiðimiz 3
aylýk sürede pek çok kiþi ve kurum tarafýndan tartýþýldýðýný,
ancak TGDFnin bu konuyu tam 6 yýl önce gündeme
getirdiðini belirtti. Türkiyenin Cartagena Biyogüvenlik

paydaþlarýmýz nezdinde bilimsel kriterlerle tartýþýlmasýný
saðlamýþtýk dedi.

Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Gýda Etiketlerinde
Yeni Yaklaþýmlar Konferansý
28 Eylül 2010da TGDF tarafýndan gerçekleþtirilen
Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Gýda Etiketlerinde Yeni

konan sistemin, son yýllarda tüm Avrupada yaygýn olarak
kullanýldýðýný belirtti.

anlaþýlýr þekilde bilgilendirmeyi amaçlayarak gündeme

Elbertson, Ned Mitenius ve Kelly J. McCormick ile birlikte

katýlýmcýlara bilgi veren Tarýmsal Gýda Zinciri Danýþmaný

Bakanlýklarýn üst düzey yöneticileri ve akademisyenler

ve AB GDO Regülasyonlarý Uzmaný Rodolphe de

katýldý.

Borchgrave, Avrupada gýda kanunu üzerinde yürütülen

Gýda ve içecek ürün etiketlerindeki yeni yaklaþýmlarýn tüm

çalýþmalarýn devam ettiðini açýkladý.

etiketleme sisteminin tüketicinin market rafýndan satýn

ayrýntýlarýyla ele alýndýðý konferansta konuþan TGDF

aldýðý gýdanýn bir porsiyonundan, enerji ve besin öðeleri için

Baþkanvekili Rint Akyüz, Avrupa Gýda ve Ýçecek Sanayileri

önerilen günlük alým düzeylerinin yüzde olarak ne kadarýný

Konfederasyonu (CIAA) tarafýndan 2006 Haziranýnda ortaya

karþýladýðýný anlayacaðýný belirtti.

Karakaya, GDOlar üzerindeki tartýþmalarýn çevre, ekonomi
ve saðlýk üzerinde odaklandýðýný belirterek, Doðal zararsýzdýr,

Federasyonu TGDF desteði ile Ankarada gerçekleþtirdi.
Çalýþtayda ABDli yetkililer; Dr. Cory M. Bryant, Marianne

ABde Gýda ve Yemlerde GDO Düzenlemeleri üzerine

Toksikoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ali Esat

tarihlerinde Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri

TGDF Baþkanvekili Rint Akyüz, tüketiciyi daha basit ve

Yaklaþýmlar konferansýna çok sayýda sektör temsilcisi, ilgili

Çalýþtayda sunum yapan Gazi Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi

Gýda Savunmasý Çalýþtaylarýndan biri de 24-25 Mayýs 2012

taþýdýklarý gönüllü GKM (Günlük Karþýlama Miktarý)
etiketleme sistemi ile kaliteli ve saðlýklý yaþamýn kontrolünün
tüketicinin eline geçeceðini belirterek, GKM gönüllü

ODTÜ Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Hami Alpas tarafýndan katýlýmcýlara, gýda savunmasý
konusundaki global geliþmeler, uygulamalar ve alýnmasý
gereken önlemler hakkýnda ayrýntýlý bilgiler verildi, gýda
savunmasý planlarýnýn hazýrlanmasý konusunda grup
çalýþmalarý yapýldý. Çalýþtayda ayrýca, gýda savunmasý
farkýndalýk konusu ile birlikte geçtiðimiz yýl ABD tarafýndan
yürürlüðe konulan Gýda Güvenliði Modernizasyon
Kanunu ile ilgili bilgiler de aktarýldý.

endüstri ürünü zararlýdýr gibi bir yaklaþýmý toksikoloji

Çalýþtayýn açýþ konuþmasýný yapan TGDF Genel Sekreteri

biliminin kabul etmediðini belirtti.

Ersin Taranoðlu; Türkiyenin gýda güvenliði alanýnda AB

Protokolü'nü kabul ettiði 2004 yýlýnda, Modern

Çalýþtaya katýlan Avrupalý uzmanlardan bir diðeri olan

Biyoteknoloji, Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar ve Gýda

Biyolog, Hukukçu Dr. Piet Van Der Meer, genetik

Güvenliði Konferansý düzenlediklerini hatýrlatan Akyüz;

modifikasyonun biyoteknolojinin bir parçasý olduðunu, ancak

Bu sayede konunun baþta kamuoyu olmak üzere tüm

konuya daha geniþ bir açýdan bakýlmasý gerektiðini belirtti.

Organizasyonlarýmýz

Gýda Savunmasý Farkýndalýk Çalýþtayý

Biyogüvenlik Yasa Tasarýsý Çalýþtayý ile biyoteknoloji

ile mevzuatýný uyumlaþtýrmýþ, güvenli gýda üretiminde
modern yatýrýmlarýný arttýrmýþ ve bu alanda büyük ilerleme
kaydetmiþ olmasýna karþýn, gýda savunmasý alanýnda da
kapasitesini arttýrmasýnýn ileriki yýllarda ABDye yapýlacak
gýda ihracatý için gerekli olduðunu vurguladý.
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TGDF tüm paydaþlarý ile Ýzmirde buluþtu...

TGDF Gýda Kongresi 11

21-23 Mayýs 2011de Global Gelecek, Global Ýþbirliði
temasý odaðýnda gerçekleþtirilen kongrede gýda sektörünün
kilit paydaþlarý ilk kez biraraya geldi. Yaklaþýk 450 kiþinin
katýldýðý kongrede oturumlar, Sürdürülebilir Gýda
Güvenliði, Tedarik ve Arzý, Sürdürülebilir Ticaret, Rekabet
ve Etik, Beslenme, Saðlýk, Tüketici ve Medya ve
'Sürdürülebilir Çevre olmak üzere dört ana baþlýkta
gerçekleþtirildi.
Kongre, 21 Kasým Pazartesi günü Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý
Agah Kafkas, FoodDrinkEurope Baþkaný Jesus Serafin Perez
ve TGDF Baþkaný Þemsi Kopuz'un gerçekleþtirdikleri açýþ
konuþmalarýyla baþladý..

eleþtirdi. Tarým ve özelde de gýda konusunun insanlarýn en

üyesi olduðu FoodDrinkEurope (AB Gýda ve Ýçecek

rahat ve fütursuzca konuþtuðu alan olduðunu belirten Eker,

Endüstrileri Konfederasyonu)nun Baþkaný Jesus Serafin

En çok da bilmeyenler konuþuyor. Bilenler, bilmenin aðýr

Perez de konuþmacýlar arasýnda yer aldý.

sorumluðunu bildikleri için çok fazla konuþmuyorlar dedi.
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas da konuþmasýnda

Organizasyonlarýmýz

TGDF Gýda Kongresi Ýzmirde gerçekleþtirildi

beslenme eðitiminin önemine vurgu yaptý. Kafkas,
beslenmeyle ilgili genel deðerlendirmede, hem geliþmiþ
ülkelerin sorunlarýyla hem de geliþmekte olan ülkelerin
sorunlarýyla karþý karþýya bulunduðumuzu belirtti. Burada
önemli olan tüketicilerin saðlýklarýný korumak için hangi

Kongrenin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Türkiye

besinleri, hangi miktarda ve hangi sýklýkla tüketeceklerinin

Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF)

bilincinde olmalarý ve besinle saðlýk arasýndaki iliþkiyi

Baþkaný Þemsi Kopuz, Federasyon olarak bugüne kadar

bilmekten geçmektedir diyen Kafkas, bunun için de

kamu otoriteleri, üniversiteler, STK'lar ve tüketicilerle

tüketicilerin besinleri, besin ögelerini ve besin gruplarýný

yaptýklarý çalýþmalarýn, sektörün önündeki engellerin

bilmeleri, etiket okumayý ve okuduklarýný da anlayabilmeleri

azaltýlmasýna büyük katký saðladýðýný belirtti.

gerektiðini vurguladý.

Açýlýþta konuþan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi

Global gýda ve içecek pazarýnýn en büyük ve en önemli

Eker de medyada yer alan gýda sektörüyle ilgili haberleri

organizasyonu olan ve TGDFnin 2006 yýlýndan bu yana
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Saðlýk ve Beslenme Bienali

Türk Diabet Cemiyeti, Türkiye Obezite Araþtýrma Derneði,
Türkiye Diyabet Vakfý ve Türkiye Diyetisyenler Derneði
tarafýndan organize edilen ve ülkemizde ilk olmasýyla önemli
bir misyonu da üstlenen Ýstanbul Saðlýk ve Beslenme Bienali,
Toplum Saðlýðý ve Beslenme temasýyla 9-11 Þubat tarihleri
arasýnda Ýstanbulda yapýldý. Düzenleyici kuruluþlarýn yaný
sýra 11 üniversitenin de destek verdiði Bienal'deki çeþitli
etkinlikleri yaklaþýk 700 katýlýmcý ilgiyle takip etti.
Bienal, Türk Diabet Cemiyeti ve Türkiye Obezite Araþtýrma
Derneði Baþkaný Prof. Dr. Nazif Baðrýaçýk, TGDF

1macý
6
þ
nu

3 gün boyunca
17 bilimsel oturum
13

Týp Fakültesi,

16

Saðlýk Bilimleri Fakültesi,

ko

8

Gýda Mühendisliði Öðretim Üyesi,

5

Kamu kurumu temsilcisi,

11
9

Sivil toplum kuruluþu yöneticisi ve
Sektör temsilcisi

Anahtar oturumlar
 Dünyada ve Ülkemizde Gýda Regülasyonlarý
 Beslenme, Saðlýk, Fiziksel Aktivite
Endüstri Giriþimleri
 Diyet Tartýþmalarýna Güncel Bakýþ,
Gýda Etiketleri ve Beslenme Ýletiþimi
 Ambalajlý Gýda, Katký Maddeleri ve
Gýda Güvenliði, Risk Deðerlendirmeleri

1.Toplumun saðlýklý ve güvenli beslenmesini saðlamak için tüm paydaþlarýn bir araya gelerek ortak akýl oluþturmasý
ve güçlü bir iletiþimin saðlanmasý esastýr.
2. Gýdaya ulaþmak ve güvenli gýda tüketmek evrensel bir insan hakkýdýr. Bireylerin güvenli gýdaya eriþimi hiçbir
koþulda kesintiye uðramamalýdýr.
3. Gýda güvenliðinin tesisinde ve geliþtirilmesinde Ambalajlý Gýda tüketimi büyük rol oynamaktadýr. Ambalajsýz
gýdalarýn hijyenik ve teknik açýdan denetimi son derece sýnýrlýdýr.

aldýðýný kaydeden Baðrýaçýk, bilimsel gerçekleri yansýtmayan

giriþimleri gibi baþlýklar altýnda düzenlenen sempozyum,

iddialarý dehþet verici olarak niteledi.

konferans ve yuvarlak masa toplantýlarýnda yaklaþýmlarýný

Saðlýk ve beslenme konusunun iþlendiði etkinliðe Bienal adý

ÝSTANBUL SAÐLIK VE BESLENME BÝENALÝ DEKLARASYONU

bilimsel temelde ortaya koydu.

4. Gýda Güvenliðinin saðlanmasý için gýdalarýn ambalajlanmasý temel bir gereklilik ve kuraldýr. Çünkü ambalajsýz
gýdalar her türlü bulaþmaya açýktýr, bozulmaya elveriþlidir. Halk saðlýðý açýsýndan ambalajsýz gýdalar tehlike kaynaðýdýr.
5. Yeni teknolojiler ve bilimsel buluþlarýn hedefi; halkýmýzýn yaþam kalitesini yükseltmek, tüm insanlarýn yeterli gýdaya

verilmesinin, entelektüel bir þýklýk kattýðýný söyleyen Saðlýk

Bienalin son günü Yaþam Kalitesi ve Saðlýðýmýz Ýçin El

Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas da konuyla ilgili tüm

Ele baþlýðýyla gerçekleþtirilen kapanýþ oturumunda konuþan

paydaþlarýn bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye Diyabet Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Temel Yýlmaz,

Bienal sonuçlarýnýn Bakanlýðýmýzýn politikalarýna ciddi katký

beslenme ve saðlýk konularýnda medyaya doðru bilgi

oluþturmalýdýr. Tüm paydaþlar bu sorumluluðun bilinci ile hareket etmelidir.

açýlýþ konuþmalarýyla baþladý.

saðlayacaðýna inandýðýný söyledi.

verilmesinin önemli olduðunu belirtti. Fiziksel aktiviteyi

7. Saðlýðýn korunmasýnda öncelikli olarak toplumumuzda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin oluþturulmasý,

Prof. Dr. Nazif Baðrýaçýk açýlýþtaki konuþmasýnda;

Bienal süresince bilim çevreleri, STKlar, kamu kurumlarý

teþvik edecek programlar kâðýtta kalmamalý diyen Yýlmaz,

geliþtirilmesi ve fiziksel aktivite düzeyinin arttýrýlmasý gerekmektedir.

Baþkanvekili Rint Akyüz, Türkiye Diyetisyenler Derneði
Baþkaný Ayhan Dað, Türkiye Diyabet Vakfý Baþkaný Prof.
Dr. Temel Yýlmaz, Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürü Prof. Dr.
Ýhsan Dokucu ve Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkasýn

toplumumuzun yeterli ve dengeli beslenme bilincine
ulaþamadýðýný, medyada yer alan doðru olmayan yayýnlarýn
ise insanýmýzý yanlýþ beslenmeye yönelttiðini belirtti. Halk
saðlýðýný tehdit eden kanser, kalp-damar hastalýklarý, obezite
ve diyabet hakkýnda her gün medyada çeþitli iddialarýn yer

ve gýda endüstrisinden her biri kendi alanýnda uzman 61

Bienalin sonuçlarýný çok önemsediðini sözlerine ekledi.

konuþmacý; Dünyada ve ülkemizde toplum saðlýðýný tehdit

Gýda, beslenme ve saðlýk alanýndan tüm paydaþlarý ilk defa

eden diyabet ve obezite ile savaþ stratejileri, toplum saðlýðý

ayný platformda buluþturan Ýstanbul Saðlýk ve Beslenme

ve beslenme, beslenme ve saðlýk politikalarý, Beslenme ve

Bienali, saðlýk ve beslenme politikalarýna yön verecek ortak

saðlýk trendleri, beslenme-saðlýk-fiziksel aktivite endüstri

bir çaðrý ile son buldu.

Organizasyonlarýmýz

TGDF, Saðlýk ve Beslenme Bienalini destekledi.

en ekonomik ve sürdürülebilir bir þekilde ulaþmasýný saðlamak ve saðlýðýný korumaktýr.
6. Saðlýðýn korunmasýný ve geliþtirilmesini hedefleyen her türlü faaliyetin esasýný bilimsel verilere dayalý bilgi paylaþýmý

8. Saðlýk ve beslenme konusundaki yasal düzenlemelerin hedefi bireyleri eðitmeye ve motive etmeye yönelik olmalýdýr.
Bireyler yasakçý yaklaþýmlarla deðil bilimsel ve doðru bilgiyle eðitilmelidir.
9. Ýstanbul Saðlýk ve Beslenme Bienali'ne katýlan bilim insanlarý ve STK temsilcileri olarak, iþbirliðine dayalý her türlü
adýmýn öncüsü ve takipçisi olmaya devam edeceðiz.
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TGDF Gýda ve Ýçecek Sanayi 2009 Envanteri
Basýn Toplantýsý, 21 Nisan 2010, Ýstanbul

TGDF Baþkaný Þemsi Kopuz, ekonomi gazetecileri
ile bir araya geldi

TGDF 2010 Envanteri Kamuoyu ile paylaþýldý

TGDF Ramazan Ayý Basýn Toplantýsý gerçekleþtirildi

2006 yýlýndan bu yana sektörün envanter çalýþmasýný

Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu

2010 yýlýnýn son haftasýnda ekonomi gazetecileri ile bir araya

Ramazan öncesi gerçekleþtirilen basýn toplantýsýyla

hazýrlayan Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri

(TGDF), Gýda ve Ýçecek Sanayi Envanterinin beþincisi olan

gelen Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri (TGDF)

gündemdeki önemli olaylarý deðerlendiren TGDF Baþkaný

Federasyonu (TGDF), 2009 yýlý envanterini düzenlediði

Baþkaný Þemsi Kopuz, gýda ve içecek sektörünün geride

TGDF Gýda ve Ýçecek Sanayi Envanteri 2010u, 11 Mayýsta

Þemsi Kopuz; Federasyonumuza üye endüstriyel üretim

basýn toplantýsý ile kamuoyuyla paylaþtý. Toplantýnýn açýþ

býraktýðý bir yýlý deðerlendirdi.

Ýstanbul'da düzenlenen basýn toplantýsýyla açýkladý. Sektörün

yapan tesislerimiz ISO 22000 ve HACCP Gýda Güvenliði

geleceðine iliþkin projeksiyonlar için yol gösterici niteliðindeki

Yönetim Sistemleri ile üretim yapmaktadýrlar. dedi.

envanter, gýda ve içecek zincirinde yer alan tüm paydaþlarýn

TGDF Baþkaný Þemsi Kopuz, 4 Aðustos 2011 tarihinde

Kopuz; Dünya deðiþiyor, standartlar deðiþiyor, anlayýþlar

önüne sektörün en net fotoðrafýný koydu.

Ýstanbul Swissotel'de düzenlediði basýn toplantýsýnda, yaklaþan

deðiþiyor. Bunu görmezden geldiðimiz ve aðýrdan aldýðýmýz

Toplantýda konuþan TGDF Baþkaný Þemsi Kopuz, hemen

konuþmasýný yapan TGDF Baþkaný Þemsi Kopuz, sektörün
mevcut durumu ile ilgili verilerin yaný sýra öngörülerine
iliþkin çarpýcý detaylar verdi. Geçtiðimiz yýllardan kriz yýlýna
rakamlarla hatýrlatma yapan TGDF Baþkaný Kopuz, Gýda
ve Ýçecek Sanayinin bu yýl üzerinde aðýrlýklý olarak durduðu
konunun kayýtdýþý ve kurumlararasý verilerle ilgili çeliþkiler
olduðunu belirtti.

Artýk dünyanýn 25 yýl önceki dünya olmadýðýna dikkat çeken

müddetçe baþarýya ulaþmamýz mümkün görünmüyor dedi.
2011 yýlýna iliþkin beklentilerini de paylaþan Kopuz, küresel
kriz sonrasýnda gýda ve içecek sektörünün keskin bir dönemece
girmek üzere olduðunu, sektörün önünde birçok risk olmasýna
raðmen 2011 yýlýnýn, hayal bile edilemeyecek fýrsatlarý da
sunmaya hazýr olduðu belirtti.

her yýl %200 gibi yüksek bir oranda dýþ ticaret fazlasý veren

Ramazan ayý öncesinde gýda ve içecek sektörünün
gündemindeki önemli konularý basýnla paylaþtý.

gýda ve içecek sanayinin, bu baþarýsýný 2010 yýlýnda da

Ramazanýn yaklaþmasýyla birlikte, sektörde her yýl olduðu

sürdürdüðüne dikkat çekti. Gýda ve içecek sanayinin yüksek

gibi yine hareketli bir döneme girildiðini Ramazan

oranda dýþ ticaret fazlasý vermesi ve Türkiye ortalamasýnýn

hazýrlýklarýnýn tamamlandýðýný, Ramazan ayý süresince hemen

üzerinde ihracat artýþý yakalamasýný gurur verici olarak

hiçbir gýda ürününün temininde ve piyasaya arzýnda sýkýntý

nitelendiren Kopuz, 2023te 500 milyar dolar ihracat hedefini

yaþanmayacaðýný söyledi.

hatýrlatarak, Bu hedef doðrultusunda dýþ ticaret fazlasý

Medya ve Ýletiþim Çalýþmalarýmýz

Medya ve Ýletiþim Çalýþmalarýmýz

veren sektörlere öncelik verilmeli, gýda sektörü, her
zamankinden çok daha fazla desteklenmelidir dedi.
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TGDF sosyal medyaya odaklandý

TGDF Gýda ve Ýçecek Sanayi 2011 Envanteri
Basýn Toplantýsý, 16 Mayýs 2012, Ýstanbul
Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu
(TGDF) tarafýndan yayýnlanan TGDF Gýda ve Ýçecek Sanayi

50 milyona yakýn tüketiciye ulaþýldý

ile paylaþýldý. 16 Mayýs Çarþamba günü gerçekleþtirilen
basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyurulan Envanter 2011,

Ýletiþim alanýnda her geçen gün önemi artan sosyal medyanýn

sektörün dýþ ticaretinde yaklaþýk 4 milyar dolarlýk bir fazlaya

önde gelen paylaþým siteleri olan Facebook ve Twitter

iþaret ediyor. Verilere göre, 2011 yýlý gýda ve içecek sanayi

TGDFnin de deðerlendirdiði mecralarýn arasýna girdi. Bu

ihracatý 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleþirken, ithalat

amaçla TGDF ve Gýdahattý web siteleri sosyal medyada

4,9 milyar dolarda kaldý. Bu sayede gýda ve içecek sanayi
dýþ ticaret karþýlama oraný 2011 yýlýnda ise %181,1 gibi
yüksek bir oranda gerçekleþti. Basýn toplantýsýnda konuþan
TGDF Baþkanvekili Rint Akyüz, 8,9 milyar dolarlýk
ihracatýn sektöre, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu
getirdiðini söyledi. Bir önceki yýla göre ihracat artýþ oranýnýn
%32,5 olduðuna dikkat çeken Akyüz, Bu bize, 2011
yýlýnda ihracatýný en fazla arttýran sektör olma baþarýsýný
getirdi dedi. Katma deðeri yüksek, iþlenmiþ gýda ürünleri
ihracatýnýn önceki yýllara göre arttýðýný da kaydeden TGDF
Baþkanvekili, Türkiyenin artýk sadece tarýmsal ürün ihraç
eden bir ülke olmadýðýný da sözlerine ekledi.

paylaþýma açýldý. Bugüne dek 50 milyona yakýn tüketiciye
TGDF Ramazan Ayý Basýn Toplantýsý,
11 Temmuz 2012, Ýstanbul

ulaþan TGDF kurumsal mesajlarýný halen sosyal medya
üzerinden paylaþmaya devam ediyor. Bu sayfalar hem
Gýdahattý hem de TGDF sitelerinin ana sayfalarýnýn sað

Her yýl tarým ve gýda piyasalarýnýn deðerlendirildiði geleneksel

Sürdürülebilir Sorumluluðumuz

Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu

2011 yýlý ana temasý olarak belirlenen sürdürülebilirlik

(TGDF) Ramazan Basýn Toplantýsý bu yýl, 11 Temmuz

konusu ekseninde TGDF tarafýndan Sürdürülebilir

bölümler olarak yerleþtirildi.

Sorumluluðumuz temasýyla hazýrlanan web sitesinde,

GIDAHATTI ve TGDF web siteleri ana sayfalarýndan da

Sürdürülebilir Tarým, Sürdürülebilir Gýda Üretimi,

ulaþabilecek linkler aþaðýdadýr:

Çarþamba günü Ýstanbul Ritz Carlton Otelinde
gerçekleþtirildi. Global piyasalardaki hareketlerin gelecekle
ilgili kaygý duymalarýna neden olduðunu belirten Þemsi
Kopuz, Türkiye'nin, tarým ve gýda ürünlerindeki global
geliþmelerden etkilendiðine iþaret ederek, Her ne kadar,
Ramazan öncesi gýda ürünleri; fiyat, kalite ve miktar olarak

Sürdürülebilir Gýda Güvenliði ve Sürdürülebilir Tüketim

GIDAHATTI Facebook Eriþim Linki

olmak üzere dört ana baþlýkta toplanan konular, gýda ve

http://www.facebook.com/pages/Ankara-

içecek zincirinde sürdürülebilirlik için yaþam döngüsünde

Turkey/GIDAHATTI-DERGISI/414776175436?v=wall

yer alan herkesin belli sorumluluklarý olduðuna dikkat

ulaþýlabilir ve ucuz olsa da, bunun sürdürülebilir olmasý

çekiliyor.

önemlidir uyarýsýnda bulundu.

Sürdürülebilirlik ana temasýyla hazýrlanan Sürdürülebilir

Bugün, petrolden sonra en fazla dövizi bitkisel yað ve yem

Sorumluluðumuz kampanyasý federasyonumuzun

hammaddeleri ithalatýna ödediðimizi hatýrlatan Kopuz;

taraflarýna , kullanýcýlarýmýzýn bu sayfalara ulaþabileceði

bilinirliliðinin arttýrýlmasý amacýyla 24 Ocak 2011 tarihi

GIDAHATTI Twitter Eriþim Linki
sayfalarýnýn da yer aldýðý 6.355 internet sayfasýnda yer almýþ
olup 221 milyon gösterime ulaþarak 271 bin farklý ziyaretçiye
ve 840 bin sayfa ziyaretine ulaþtý. Ziyaretçiler web sayfamýzda

http://twitter.com/gidahatti
TGDF Facebook Eriþim Linki
http://www.facebook.com/pages/TGDF-Turkiye-Gida-ve-

ortalama 90 saniye zaman geçirdi. Online reklam mecrasýnýn

Icecek-Sanayi-Dernekleri-Federasyonu/110001725712393

Kampanya için hazýrlanan web sayfasý Hürriyet, Milliyet,

yanýnda 26 adet ulusal ekonomi dergisi ve sektörel dergilerde

TGDF Twitter Eriþim Linki

Sabah, Cnntürk, Facebook, Twitter gibi ulusal web

yayýnlandý.

https://twitter.com/TGDF

global ekonomide yaþanan krizin gýda ve içecek üreticileri

itibariyle baþlayýp 4 Mart 2011 tarihinde sona erdi.

olarak yüz yüze kaldýklarý maliyet baskýsýný arttýrdýðýný
vurguladý.

Medya ve Ýletiþim Çalýþmalarýmýz

Envanteri'nin 2011 yýlý verilerini içeren altýncýsý kamuoyu
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Araþtýrmalarýmýz
yürütmekte, bu amaçla toplumsal araþtýrmalara
önderlik etmektedir.

Toplumun Gýda Güvenliði Algý ve Bilinç Düzeyi
Araþtýrmasý, Ocak 2011

Türkiyede Beslenme Alýþkanlýklarý ve Fiziksel
Hareketlilik Düzeyi Saptama Araþtýrmasý,
Aralýk 2011

Tam olarak saðlýklý ve dengeli beslenme bilincine ulaþamamýþ

güvenliði konusunda algýsýnýn ve algýyý etkileyen önemli

Türkiye Obezite Araþtýrma Derneði tarafýndan TGDF desteði

yönelmektedir. Asrýmýzda toplumda gittikçe artan ve halk

unsurlarýn önem dereceleriyle birlikte tespit edilmesi ve

ile gerçekleþtirilen araþtýrma ile Türkiyede yetiþkinlerin

saðlýðýný tehdit eden kanser, kalp-damar hastalýklarý, obezite

beslenme alýþkanlýklarýný ve fiziksel aktivite durumunu tespit

ve diyabet hakkýnda her gün basýn yayýnda çeþitli iddialar

etmek, yetiþkinlerde beslenme þekli ile obezite arasýndaki

yer almaktadýr. Bu iddialar maalesef bilimsel gerçekleri

iliþkiyi saptayabilmek amaçlandý.

yansýtmýyor.

Araþtýrmadan bazý sonuçlar:

Prof. Baðrýaçýk, araþtýrma sonuçlarýna iliþkin olarak,

TGDF tarafýndan yaptýrýlan bu araþtýrma ile toplumun gýda

ülkemizde gýda güvenliði algýsýný geliþtirmek için alýnmasý
gereken aksiyonlara ýþýk tutmak amaçlandý.
Araþtýrmadan bazý sonuçlar:
Gýda güvenilirliði ifadesi, tüketici zihninde çoðunlukla
Saðlýklý ürün (%34),

Araþtýrmaya katýlanlar, en önemli fiziksel aktivite olarak
'yürüyüþ ve temizlik yapmayý' algýlýyor. Araþtýrma, günde

Hijyen (%21,3) anlamlarýný çaðrýþtýrmaktadýr.

ortalama 4 saat 35 dakikasýný TV ve bilgisayar karþýsýnda

Gýda güvenirliðinde dikkat edilen ilk 3 unsur;

geçiren Türk insanýnýn günlük yaþamýnda fiziksel aktiviteye

%57,7 ile son kullanma tarihi,
%28,2 ile markasý,
%24,5 ile ambalajýdýr.
Gýda ürünlerinin güvenilir bulunmasýnda ambalajýn önem
derecesi %84,5tir.
Toplumun yarýdan fazlasý (%56,5) gýda güvenliði geliþiminin
5 yýl önceye kýyasla ayný düzeyde olduðunu düþünmektedir.
En sýk bilgi alýnýp, en çok güven duyulan ilk 3 kaynak: Aile
üyeleri, yakýn çevre, uzmanlardýr.

zaman ayýrmadýðýný ortaya koydu. Araþtýrmaya katýlanlarýn
%70'i zaman bulamadýðý için düzenli egzersiz yapmadýðýný
ifade etti. Araþtýrmanýn ortaya koyduðu bir baþka gerçek
de, öðünlerimiz düzenli deðil ve yemek yemeye vakit
ayýrmýyoruz.

toplumumuz, doðru olmayan yayýnlar ve bilgi aktarýmlarý
ile þaþkýnlýk içinde yanlýþ ve dengesiz beslenmelere

Toplumumuzun dengeli ve yeterli beslenme alýþkanlýklarýna
sahip olmadýðý, fiziksel aktiviteye gerekli önem ve zamanýn
verilmediði ortaya çýkýyor. Obezitenin fiziksel aktivite
düþüklüðünden ve dengesiz beslenmeden kaynaklandýðýný

Araþtýrmalarýmýz

TGDF tüm faaliyetlerini bilimsel veriler ýþýðýnda

söyleyebiliriz. Mutlak suretle gençlerimizi, çocuklarýmýzý
hareketsiz kalmaktan kurtarmak gerekir. Çocuk ve gençlerin
saðlýklý besin seçimi için eðitilme ve yönlendirilmeleri, fizik
aktiviteye özendirilmeleri, hatta zorlanmalarý þarttýr
deðerlendirmesini yaptý.

Araþtýrma sonuçlarýný 8 Þubat'ta düzenlenen basýn
toplantýsýnda Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Funda Elmacýoðlu ile birlikte
deðerlendiren Türkiye Obezite Araþtýrma Derneði Baþkaný
Prof. Dr. Nazif Baðrýaçýk; yaþamýn temel gereksinimi olan
beslenme ve onun etki sahasý olan saðlýðýn tüm dünyanýn
ve son aylarda da ülkemizin gündemini meþgul ettiðini
söyledi. Baðrýaçýk, þöyle devam etti:
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Destek Verilen Projeler / Fuarlar
Proje, Avrupa Komisyonunun mesleki eðitim ile ilgili hibe
programý olan Leonardo da Vinci Programý kapsamýnda

TGDF, Gýdalarda ve Gýda ile Temas Eden
Malzemelerde Nanoteknoloji Uygulamalarý
Hakkýnda Farkýndalýk Yaratma ve Bilgi Paylaþým
Platformu Oluþturma projesine destek oldu
Ýstanbul Teknik Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölümü

Gýda Güvenliði Derneði tarafýndan sunuldu. Proje, gýda

tarafýndan yürütücü olarak baþvurusu yapýlan kar amacý

sektöründe gýda güvenliði yönetim sistemlerinin

gütmeyen kuruluþlara yönelik bilgi odaklý ekonomik

uygulamalarýný artýrarak hem gýda güvenliði ile gýda

kalkýnma mali destek programý olan projenin amacý;

kalitesinin geliþtirilmesini, hem de denetçi kapasitesinin

nanoteknolojinin gýdalarda ve gýda ile temas eden

geniþletilmesini amaçlayan bir eðitim projesi olarak hazýrlandý.

malzemelerdeki uygulama alanlarý hakkýnda toplumda ve

Proje ortaklarý Fransa, Portekiz, Slovenya ve Ýspanya'dan
olmak üzere toplamda 7 kuruluþtan oluþtu.
2 yýl sürecek bu proje kapsamýnda FSSC 22000, IFS, BRC
gibi gýda güvenliði yönetim sistemlerinin anlatýldýðý bir elearning eðitimi oluþturulacak ve pilot olarak ücretsiz eðitim
dönemleri gerçekleþtirilecek, workshoplar düzenlenecek.
TGDF bu projede, projenin yaygýnlaþtýrýlmasý noktasýnda
üyelerinin projeden yararlanmasýna ve konuyla ilgili
olarak farkýndalýðýn artmasýna katký saðlamak üzere
destek vermeyi kabul etti.

gýda sanayinde farkýndalýðýn arttýrýlmasý, konuyla ilgili tüm
paydaþlar arasýnda etkili ve verimli bilgi paylaþým ve
transferinin saðlanmasý,gýda sanayinin nanoteknolojik
uygulamalar ile katma deðeri yüksek ürünler geliþtirmesine
katkýda bulunulmasýdýr.
Projeyi Türkiye Gýda Sanayi Ýþverenleri Sendikasý (TÜGÝS),
Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu
(TGDF) , Ýstanbul Sanayi Odasý (ISO) iþtirakçi olarak
desteklemeyi kabul etti.

TGDF önderliðinde 500 gýda ve içecek þirketi
GIDA 2012 World Food Ýstanbulda buluþtu

Türkiyenin 2011 yýlýndaki gýda ihracatý ile dünyanýn 15.

GIDA 2012 World Food Ýstanbul, Uluslararasý Gýda Ürünleri

Baþkaný, sektörün dýþ ticaretinde göze çarpan en önemli

ve Teknolojileri Fuarý ve 27. Uluslararasý Ambalaj, Paketleme
ve Gýda Ýþleme Sistemleri Fuarý IPACK 2012, 6-9 Eylül
2012 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi, Cnr Expoda
gerçekleþtirildi.
Fuarýn açýlýþý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný M. Mehdi
Eker ile Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri
Federasyonu (TGDF) Baþkaný Þemsi Kopuz tarafýndan
yapýldý. TGDF tarafýndan desteklenen fuarýn açýlýþýnda
konuþan Þemsi Kopuz; gýda ve içecek sanayimizin, ülkemizin
tarýmsal ürün çeþitliliði sebebiyle önemli ihracat fýrsatlarýna
sahip olduðunu belirtti. Sanayimiz 2011 yýlýnda yaklaþýk

büyük gýda ihracatçýsý ülke olduðuna dikkat çeken TGDF
unsurun, 4 milyar dolara yaklaþan dýþ ticaret fazlasý olduðunu
kaydetti.
29 ülkeden 109u yabancý olmak üzere yaklaþýk 500 firmanýn
katýldýðý fuarýn açýlýþý Bakan Eker ve TGDF Baþkaný Þemsi
Kopuz tarafýndan gerçekleþtirildi.

Destek Verilen Projeler

TGDF, Gýda Güvenliði Derneði, IMPROFOODImproving Applications of Food Safety and Quality
Management Systems projesine destek oldu.

8,9 milyar dolar düzeyinde gýda ürünleri ihracatý
gerçekleþtirerek önemli bir baþarý elde etti diyen Kopuz,
bu rakamýn 2012 yýlýnda 10 milyar dolarý aþacaðýný
öngördüklerini ifade etti. Kopuz, 2023 yýlý gýda ve içecek
ihracatý hedeflerini ise 40 milyar dolar olarak belirlediklerini
açýkladý.
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Yayýnlarýmýz / Raporlarýmýz
TGDF Gýda ve Ýçecek Envanteri
Doðru sektörel politikalar için güvenilir rehber

Süreli yayýnýmýz

2011 yýlýnda 6.sýný yayýnladýðýmýz TGDF Türk Gýda ve
Ýçecek Sanayi Envanteri çalýþmasý, paydaþlarýmýzýn önüne

Gýdahattý 6 yýldýr, bilimi temel alan, gündem oluþturan, sorunlarýn

sektörün en net fotoðrafýný koyuyor. TÜÝK, Ekonomi

çözümüne ýþýk tutan haberleriyle Türk gýda ve içecek sektörünün

Bakanlýðý ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý kaynaklý

geliþmesinde bir mihenk taþý oldu. Yine bu 6 yýlda, Türk Gýda ve

TGDF, iletiþim çalýþmalarýnda tüm paydaþlarýyla
nitelikli ve sistematik bilgi paylaþýmýný
hedeflemektedir.

ve Ýçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ile ortaya

her yýl kaydettiði ilerlemeyi rakamlarla gözler önüne serdiði

koyduðu eþsiz birliktelik sayesinde, sanayi profesyonellerinin temel

gibi, ayný zamanda bizlere, gelecek adýna neler yapmamýz

baþvuru kaynaðý oldu. Sadece bu açýdan bakýldýðýnda bile Gýdahattý;

gerektiði konusunda da fikir veriyor. Bu özelliði ile Envanter,

TGDF'ye üye 24 sektörel dernek ve bu derneklere üye 2 bine yakýn

doðru öngörülerde bulunmamýzý da kolaylaþtýrýyor.

gýda ve içecek þirketine doðrudan ulaþýyor.

Envanter, bir baþka yönüyle Türk Gýda ve Ýçecek Sanayinin
Federasyonumuzun kurulmasýyla birlikte kýsa zamanda

Web sitemiz

büyümesinin nasýl bir ivme kazandýðýný ve her yýl nasýl

TGDFnin üyeleri ve paydaþlarý nezdinde

geliþmekte olduðunu da gösteriyor TGDF Envanter çalýþmasý

kurumsal çalýþmalarýný aktardýðý

ayný zamanda, sektörümüzün global ve ulusal düzeyde

www.tgdf.org.trnin yaný sýra haber portalý

yaþadýðý problemlere çözüm üretmek, sürdürülebilirliði

olarak geliþtirilen www.gidahatti.com

saðlamak ve rekabet edebilmek için iyi bir planlama yapýlmasý

her geçen gün daha fazla kullanýcýya

Yayýnlarýmýz / Raporlarýmýz

istatistikî verilere dayalý bu deðerli çalýþma, sektörümüzün

Ýçecek Sektörünün en üst sivil toplum kuruluþu olan Türkiye Gýda

ve doðru ve hýzlý politikalar üretilmesi noktasýnda güncel,

ulaþmaktadýr.

doðru ve güvenilir bir baþvuru kaynaðý olmayý hedefliyor.

Elektronik iletiþim aðýmýz
Çaðýn gereklerine ve iletiþim olanaklarýna maksimum derecede
odaklanarak, sektörün tüm paydaþlarýný elektronik ortamda
düzenli olarak bilgilendirmeye odaklandýk. 6 yýldan bu yana
10 milyondan fazla e-bülten gönderimi yaptýk. Son bir yýlý
aþkýn süredir devreye soktuðumuz yurt dýþý haber servisimizle
sektöre iliþkin ulusal haberlerimizi düzenli olarak uluslararasý
networkümüzle paylaþmaya baþladýk.
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Yayýnlarýmýz / Raporlarýmýz
Gýda ve Ýçecek Sanayimizin halen yer aldýðý pazarlarda
kalýcýlýðýný sürdürmesi, yeni pazarlarda pay sahibi olabilmesi,
rekabet gücünü arttýrmaya yönelik atýlacak adýmlar,
uygulanacak politikalar ve destekler sektörümüz için hayati

TGDF Sürdürülebilir Çevre Raporu
Sürdürülebilirlik alanýnda uzmanlaþmayý ve bunu
rekabet avantajýna dönüþtürmeyi baþaran þirketler;
geleceðin liderleri olarak karþýmýza çýkacaktýr.

öneme sahip. TGDF 2011 Rekabet Raporu ile ülkemiz Gýda

Ýlk olarak 2010 yýlýnda yayýnladýðýmýz TGDF Sürdürülebilir

ve Ýçecek Sanayi'ndeki geliþmeler, yakýndan izlenmiþ ve

Çevre Raporunun, global ve ulusal ölçekte çevre ve

sanayimizin gelecekteki rekabet gücünün geliþtirilmesi için

sürdürülebilirlik alanýndaki geliþmeler karþýsýnda güncellenmiþ

tavsiyeler sunulmuþtur. Ayrýca sanayimizin rekabetçi

ve daha geniþ kapsamlý halini 2011 yýlýnda yayýnladýk. Her

konumunu koruyabilmesi için global ve ulusal düzeyde

iki raporumuz da Sürdürülebilir üretim, tüketim, enerji,

yapýlmasý gerekenlere dair genel bir bakýþ ortaya koyduk.

iklim deðiþiklikleri, su kullanýmý, atýk ve kaynak yönetimi

TGDF Ticaret ve Rekabet Raporu ile tüm paydaþlarýmýzý
verimli ve anlamlý bir etki deðerlendirmesi için istiþareye
çaðýrmaktayýz. Ayrýca daha etkin düzenlemeler ve
uygulamalar için tüm kurum ve kuruluþlarý Türk Gýda ve
Ýçecek Sanayinin rekabet gücünün arttýrýlmasý sürecine
katkýda bulunmaya davet etmekteyiz.

gibi yaþamsal öneme haiz konularda çevre politikalarýnýn
oluþturulmasýna katký saðlamayý hedefliyor. Bu nedenle
raporumuzda, çevre alanýnda sürdürülebilir geliþmeyi
desteklemek, önemli ölçüde ve ölçülebilir iyileþtirmeler elde
edilmesine yardýmcý olabilmek, tüketicilerimizin bu konudaki
beklentilerini belirlemek amacýyla sanayicilerimiz tarafýndan
gerçekleþtirilen sürdürülebilir üretim konusundaki örnek
çalýþmalarý da kamuoyu ile paylaþtýk. Raporlarýmýz,

Yayýnlarýmýz / Raporlarýmýz

TGDF Rekabet Raporu

sürdürülebilir çevre konusunda ülkemizde yürütülen
çalýþmalarýn ivme kazanmasý açýsýndan faydalý oldu.
Paydaþlarýmýzdan olumlu geri dönüþ alýrken, iþ birliði önerileri
de geldi.
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Yayýnlarýmýz / Raporlarýmýz

Yeterli ve Dengeli Beslen, Aktif Ol, Saðlýklý Yaþa

TGDF Çiftlikten Çatala Gýda Güvenliði Raporu
Odaðýmýz; Gýda Güvenliði
Kurulduðu günden bu yana Federasyonumuz, çabalarý ve

Saðlýklý bir yaþam için nasýl davranmamýz, ne yememiz ve

paydaþlarýyla ortak giriþimleri sonucunda ülkemizin gýda

içmemiz ve en önemlisi nasýl egzersiz yapmamýz gerektiði

güvenliði konusunda büyük ilerlemeler kaydetmesinde öncü

konusu sürekli gündemde. Toplumda bu konularda davranýþ

oldu. Raporumuzda, kurulduðumuz günden bugüne elde

deðiþikliklerinin oluþturulmasýnýn önemi baþta obezite ve

ettiðimiz deneyimlerden yola çýkarak; tarým, gýda üretimi,

diyabet olmak üzere kronik hastalýklar risklerinin azaltýlmasý

taþýma, satýþ noktalarý, daðýtým ve tüketiciler olarak

hem de saðlýða ayrýlan harcamalarýn azaltýlmasý anlamýnda

tanýmladýðýmýz gýdanýn yaþam döngüsünün her basamaðýnda

zorunlu olarak karþýmýza çýkýyor. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan

gýda güvenliðini arttýrabilmek için fýrsatlarýn yaný sýra risklerin

hazýrlanan ve uygulanmaya baþlanan Türkiye Saðlýklý

belirlenmesi ve çözümüne yönelik öneriler sunduk. Gýda

Beslenme ve Hareketli Hayat Programý ile de bu hususlara

güvenliðini bir bütün olarak ele aldýðýmýz raporda ayrýca,

dikkat çekiliyor.

gýda güvenliðinin saðlanmasýnda temel kavram ve ilkeler,

Bu rapor ile güvenilir gýda ve içecek üretiminin, daha
dengeli diyetlerin ve fiziksel aktivitenin teþvik edilmesi ve
temel paydaþlarýmýzýn halk saðlýðýný geliþtirmek için bu
konuda güçlerini birleþtirmesi konusuna dikkat çekiyoruz.

AB ve ülkemizde gýda güvenliðine iliþkin geliþmelerin de
önemle üzerinde durduk. Bu manada raporumuz, tüm
paydaþlarýmýz nezdinde temel bir baþvuru kaynaðý oldu.

Yayýnlarýmýz / Raporlarýmýz

TGDF Yeterli ve Dengeli Beslenme, Aktif Yaþam
ve Saðlýk Raporu 2011

Raporda, saðlýklý yaþam tarzlarýnýn oluþmasýnda hýzlý ve
etkili sonuçlara ulaþmak için; saðlýklý yaþam tarzlarýnýn
teþvik edilmesi, tüketicilerin bilgilendirilmesi, araþtýrma
ve geliþtirme, reformülasyon ve inovasyon, pazarlama
iletiþimi, paydaþ iþbirliði gibi birçok konuya dikkat çekerek,
bu konuda firma ve derneklerimizin çalýþmalarýndan örnekler
verdik.
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Yayýnlarýmýz / Raporlarýmýz
Karbonhidratlar, Mýsýr
Þekeri ve Gýda
Endüstrisinde Kullanýmý

"Sürdürülebilirlik, Ýþ Dünyasý için neden önemlidir?"

Üç deðerli bilim adamýmýz

bilgi vermeyi amaçladýk. TGDF olarak, sürdürülebilir bir gelecek

"Sürdürülebilirlik, Ýþ Dünyasý için neden önemlidir?" broþürü ile
son yýllarda öne çýkan sürdürülebilirlik kavramý hakkýnda kýsa bir

tarafýndan, 80'den fazla bilimsel

için önemi günden güne artan bir þekilde ortaya çýkan

makale ve araþtýrmaya dayanýlarak

"sürdürülebilirlik" kavramýnýn ülkemizde benimsenmesi ve bu

Ambalajlý Su Üreticileri Derneði

Gýda Katký ve Yardýmcý Madde Sanayicileri Derneði

Þarap Üreticileri Derneði

çalýþmalarda bulunuyoruz. Sürdürülebilirliðin sadece birkaç büyük

suder@suder.org.tr - www.suder.org.tr

gidakat@gidakat.org.tr - web: www.gidakat.org.tr

iletisim@sarapureticileri.org- www.sarapureticileri.org

þirketin deðil, bütün iþ dünyasýnýn ortak meselesi olduðuna

Ambalajlý Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneði

Meþrubatçýlar Derneði

Þekerli Mamul Sanayicileri Derneði

ismailmert@asuder.org.tr - www.asuder.org.tr

info@mesrubatcilar.org.tr - web:www.mesrubatcilar.org.tr

info@semad.org - www.semad.org

Bal Paketleyicileri, Ýhracatçýlarý ve Sanayicileri Derneði

Meyve Suyu Endüstrisi Derneði

Susam, Tahin, Helva ve Reçel Ýmalatçýlarý Derneði

balder@balder.org.tr - www.balder.org.tr

meyed@meyed.org.tr - web: www.meyed.org.tr

suther@suther.org - www.suther.org

Bebek Besinleri Sanayicileri Derneði

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneði

info@bebesad.org.tr - www.bebesad.org.tr

mumsad@mumsad.org.tr - web: www.mumsad.org.tr

Tarým Ürünleri, Hububat, Bakliyat Ýþleme ve
Paketleme Sanayicileri Derneði
pakder@pakder.org.tr - www.pakder.org.tr

Bira ve Malt Üreticileri Derneði

Niþasta ve Glikoz Üreticileri Derneði

Tüm Gýda Dýþ Ticaret Derneði

GDO Gerçeði 2

info@bmud.org.tr - www.bmud.org.tr

posta@nud.org.tr - www.nud.org.tr

tugider@tugider.org.tr - www.tugider.org.tr

Gýda Sanayisinde Biyoteknoloji-Ulusal Biyogüvenlik Yasasý Tasarýsý

Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneði

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneði

info@bysd.org - www.bysd.org.tr

orguder@orguder.org.tr - www.orguder.org.tr

tmsd@makarna.org.tr - www.makarna.org.tr

Diyabetik ve Fonksiyonel Gýda Üreticileri Derneði

Pirinç Deðirmencileri Derneði

Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneði

kitaplaþtýrmýþtýk. GDO Gerçeði 2, yine Federasyonumuz tarafýndan

info@dfgd.org.tr - www.dfgd.org.tr

tyetis@pdd.org.tr - www.pdd.org.tr

masuder@masuder.org.tr - www.masuder.org.tr

düzenlenen ve GDO'lu gýda konusunu ve o dönemde TBMM'ye

Geleneksel Alkollü Ýçki Üreticileri Derneði

Salça, Dondurulmuþ ve Konserve Gýda Sanayicileri Derneði

Türkiye Süt, Et Gýda Sanayicileri ve Üreticileri Birliði

ulku.sakalar@mey.com.tr

siid@siid.org.tr - www.siid.org.tr

setbir@setbir.org.tr - www.setbir.org.tr

hazýrlanan bu kitap, yaþam için

doðrultudaki uygulamalarýn hayata geçirilmesi doðrultusunda

gerekli olan besin ögelerinden biri
olan Karbonhidratlara, þeker
tanýmýna ve bu baþlýk altýnda

inanýyoruz. Bu broþür ile þirketleri sürdürülebilirliðe yönlendiren

Pancar ve Mýsýr þekeri karþýlaþtýrmasýna yer veriyor. Bunun yaný

temel güçleri sýralarken, þirketlerin toplumdaki rolü ve

sýra kitap, ekonomimize her yönüyle katma deðer saðlayan mýsýr

sorumluluklarý ve iþ dünyasý için riskler ve fýrsatlarý göz önüne

þekerinin, yasal mevzuattaki yerinden kullaným alanlarýna, dünya

serdik.

ve ülkemizdeki güncel durumuna kadar merak edilen tüm noktalarý
aydýnlýða kavuþturuyor.

Ýþletmelerin Çevre Yönetimi ve Duyarlýlýðýnýn
Tüketici Davranýþlarýna Etkisi
Tüketicinin gýda sanayine
güveni tam...
Üç deðerli bilim adamýmýz
tarafýndan, 80'den fazla bilimsel
makale ve araþtýrmaya dayanýlarak
hazýrlanan bu kitap, yaþam için
gerekli olan besin ögelerinden biri
olan Karbonhidratlara, þeker
tanýmýna ve bu baþlýk altýnda
Pancar ve Mýsýr þekeri
karþýlaþtýrmasýna yer veriyor.
Bunun yaný sýra kitap,
ekonomimize her yönüyle katma deðer saðlayan mýsýr þekerinin,
yasal mevzuattaki yerinden kullaným alanlarýna, dünya ve
ülkemizdeki güncel durumuna kadar merak edilen tüm noktalarý
aydýnlýða kavuþturuyor.

Çalýþtayý Notlarý
6 Aralýk 2004 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz Modern Biyoteknoloji,
GDO ve Gýda Güvenliði Konferansý notlarýný GDO Gerçeði adýyla

sevk edilmiþ bulunan Biyogüvenlik Yasasý'ný baþta bilim adamlarýmýz
olmak üzere konunun asýl sahipleri ile deðerlendirdiðimiz, "Gýda
Sanayisinde Biyoteknoloji, Ulusal Biyogüvenlik Yasa Tasarýsý
Çalýþtayý" notlarýnýn derlenmesiyle ortaya çýktý.
Her iki kitapta da Türk insanýnýn saðlýklý ve dengeli beslenmesi
ve sektörümüzün geliþmesine öncülük etme misyonumuzdan
hareketle, modern biyoteknoloji ve gýda güvenliði konusunda
kamuoyunun objektif bilgilere ulaþmasýný amaçladýk.

