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Türk Gýda ve Ýçecek Sektörü olarak Türk Milleti nezdinde saygýn

haline geldiðini görmek beni mutlu ediyor. 23 derneðe üye 1000'i

bir sivil toplum örgütü olma yolunda ilk adýmý attýðýmýz 1999

aþkýn gýda ve içecek sanayicisini bünyesinde barýndýran

yýlýndan bugüne tam 10 yýlý geride býraktýk. Bu 10 yýl, tüm deðerli

Federasyonumuz, saygýn kurumsal kimliði sayesinde Avrupa Gýda

üyelerimizin bildiði üzere oldukça zorlu geçti. Bu zorlu sürecin en

ve Ýçecek Sanayi Konfederasyonu (CIAA) üyeliðine kabul edilmiþtir.

yakýn iki örneði olarak hemen hepimizin aklýna ilk gelen, tüm

Böylece dünyaya entegre olma yolunda büyük bir adým atan TGDF,

dünyanýn yaþadýðý "Global Gýda Krizi" ile "Global Ekonomik Kriz"

bu saygýn kurumsal kimliðin þemsiyesi altýnda Türk Gýda ve Ýçecek

olmuþtur eminim... Bu iki krizin ülkemiz insaný ve sanayicimiz

Sanayini de küresel bir oyuncu haline getirmiþtir. Üç yýldýr yürüttüðü

açýsýndan daha da derinleþmesini engelleyen yegane þey; Gýda

Envanter çalýþmasýyla sektörün kendi konumunu görmesini saðlayan

ürünlerinde KDV indirimi konusundaki özverili çalýþmalarýmýz

TGDF, ayný zamanda küresel geliþmelere karþý sektörü önceden

olmuþtur. Bu büyük bir baþarý olarak herkes tarafýndan kabul

hazýrlamýþ, Gýdahattý dergisi aracýlýðý ile tüm paydaþlarýný, gerek

edilmektedir.

basýlý gerekse internet ortamýnda anýnda bilgilendirmiþtir.

Evet, Federasyon olarak bu süreçte oldukça zorlu yollardan geçerek

Ulusal ve uluslararasý arenada paydaþlarýyla yürüttüðü dengeli iþ

bugünlere geldik. Ama en zorlu dönemlerde bile dünyayla ve

birlikleri neticesinde Federasyonumuz bugün, her platformun

üyelerimizle olan iletiþimimizi koparmadýk. Ülkemizin kalkýnmasýna

ayrýlmaz ortak paydasý durumuna gelmiþtir. TGDF, bu raporda

öncülük etme, halkýmýzýn saðlýklý, kaliteli ve ekonomik þekilde

göreceðiniz özverili çalýþmalarý sonucunda ve ayný saygýn kurumsal

beslenmesini saðlama, gýda güvenliði, tüketicinin bilinçlendirilmesi,

duruþunu, kendi halký, tüketicisi, kamu kurumlarý ve diðer sivil

kayýt dýþý ekonomi ile mücadele, sosyal sorumluluk, istihdama

toplum örgütleri nezdinde de sergilemesi nedeniyle kendi insaný

katký saðlama ve tarým-sanayi entegrasyonunun saðlanmasý gibi

tarafýndan da kabul görmüþ ve büyük bir güven tesis etmiþ nadir

ana ilkelerimizden ödün vermedik. Sorunlara karþý ortak akýl ile

sivil toplum kuruluþlarýndan biri olmuþtur.

hareket ederek, ortak tavýr aldýk. Devlet, bilim dünyasý ve

Ýþte bu 10 yýlda biz, bu baþarýyý elde ettik.

sektörümüzü ortak platformlarda buluþturarak, sektörümüzün

Toplam AR-GE harcamalarý
içinde sektörün payý

%26,3

Sektörün kalbi TGDF ile atýyor

Ýstihdam

471.076

140.570 %16,8
milyon YTL

Cari fiyatlarla
sektörün büyümesi

itici gücü olduk.
Bugün geldiðimiz noktaya dikkatle baktýðýmýzda bu zorlu
dönemeçlerden geçen TGDF'nin, sadece sektörünün deðil,
Türkiye'nin ve dünyanýn sayýlý sivil toplum kuruluþlarýndan biri

Sektörün Kalbi TGDFde Atýyor

F a a l i y e t

Þimdi gönül rahatlýðýyla "Ýþte! Bunu biz baþardýk!" diyebilmenin
keyfini yaþýyoruz.
Þemsi Kopuz
Yönetim Kurulu Baþkaný

* Kaynak: 2008 Türk Gýda ve
Ýçecek Sektörü Envanteri, Gýdahattý
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TGDF, gýda kalitesinin, rekabet
edebilirliðin, sorumlu
pazarlamanýn ve çevre
duyarlýlýðýnýn saðlandýðý,
tüketicilerin gýda güvenliðinden
emin olduðu ve bilinçli gýda

TGDF'nin misyonu; ne büyüklükte olursa olsun, ülkemizdeki tüm
gýda ve içecek firmalarýnýn sürdürülebilir büyümelerini
gerçekleþtirdikleri ve tüketicilerin yeterli ve dengeli beslenme
ihtiyaçlarýný karþýladýklarý bir ortamýn geliþtirilmesine yardýmcý
olmaktýr.
TGDF, gýda ve içecek sanayimizin temsilcisi ve her konuda
destekleyicisi, amaçlarýný gerçekleþtirme yolunda aktif ve sorumlu

tercihleri yapabildiði bir ortamýn

bir paydaþ olarak tüm üyeleriyle çok yakýn iþbirliði içinde çalýþýr.

bütüncül ve bilimsel bir

23 üye alt sektör derneðinin en üst çatý organizasyonu olan TGDF,

yaklaþýmla oluþturulmasýna

2006 yýlýnda CIAA üyeliðine kabul edilmiþ olup bu tarihten itibaren

katkýda bulunmayý
amaçlamaktadýr.

Türk Gýda ve Ýçecek Sektörünün uluslararasý arenada da sesini
duyurmaya baþlamýþtýr.

Stratejik Önceliklerimiz
TGDF, sürdürülebilir bir geliþmenin; kaynaklarýn

TGDF, Türk Gýda ve Ýçecek Sanayinin güçlü ve sürdürülebilir

verimli kullanýmýnýn saðlanmasý, sorumlu kurumsal

rekabet gücüne sahip olabilmesi için, tüketici ve paydaþlarýnýn

uygulamalarýn teþvik edilmesi, özellikle iklim
deðiþiklikleri, enerji, su, atýk yönetimi, sürdürülebilir
tüketim ve üretim konularýna önem verilmesiyle
saðlanabileceðine inanýr.

yüksek düzeyde güvenliðini saðlayacak üretim ve pazarlama
metodlarýnýn belirlenmesi ve etkili bir iletiþim saðlanmasý konularýna
stratejik öncelikleri arasýnda yer vermektedir.

Stratejik Önceliklerimiz
Sektörün Mevzuat Ýhtiyaçlarýnýn Giderilmesi
Gýda Güvenliði, AB Mevzuatlarýna Tam Uyum
Ýstihdama Katký
Tarým-Sanayi Entegrasyonu
Piyasa Ekonomisi Þartlarýna Uyum
Sosyal Sorumluluk
Toplam Kalite Yönetimi
Hijyen ve Standartlara Tam Uyum

TGDFnin Amacý ve Misyonu - Stratejik Önceliklerimiz

TGDFnin misyonu

Tüketiciye Hizmet
Kayýtdýþý Ekonomi ile Mücadele
Eðitim
Bilim ve AR-GE
Sürdürülebilir Çevre ve Biyoçeþitlilik
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TGDF, baþta üyesi olduðu CIAA olmak üzere tüm
uluslararasý sektörel organizasyonlarla iþbirliðini
kesintisiz sürdürmektedir. Bu amaçla yürüttüðü
çalýþmalar Türk Gýda ve Ýçecek Sektörünün
uluslararasý arenadaki sesi olmuþtur.

Avrupa Gýda ve Ýçecek Sanayini temsil eden CIAA'nýn misyonu;
firmalarýnýn sürdürülebilir büyüme için rekabet edebileceði,
tüketicilerin ihtiyaçlarýný karþýlayabileceði ve Avrupa Konseyi
tarafýndan Lizbon bildiriminde belirlenen hedefler doðrultusunda
üzerine düþenleri yapabileceði bir çevre oluþturmak konusunda
proaktif yardým saðlamaktýr.

CIAA
Organizasyonu

CIAA
Çalýþma Konularý

ne büyüklükte olursa olsun Avrupa'daki tüm gýda ve içecek

CIAA, Gýda ve Tüketici Politikalarý, Çevre, Ticaret ve Rekabet
konularýnda 700den fazla uzmanla iþbirliði içindedir.

Gýda ve Tüketici: Gýda güvenliði,
kalite, araþtýrma ve geliþtirme,
yenilikçilik, tüketici bilgilendirme, diyet,
saðlýk.
Ticaret ve Rekabet: Tek pazar, CAP
(Faiz oraný opsiyonu), DTÖ (Dünya

TGDF, CIAAya üye olmasýyla birlikte Türk Gýda ve Ýçecek

Ticaret Örgütü-WTO), ikili ve bölgesel

Sektörünün sesini uluslararasý arenada da duyurmaya baþlamýþ ve

ticaret anlaþmalarý, daha iyi

 28 AB Sektör Federasyonu

sektörün global temsilciliðini üstlenmiþtir. Bu yönüyle

düzenlemeler.

 21 Majör Gýda ve Ýçecek Firmasý

deðerlendirildiðinde, TGDF, sektörümüzü Türkiyeden önce Avrupa

 25 Ulusal Federasyon, 2 Gözlemci

Birliði Platformuna taþýmýþtýr.

CIAA Networkümüz

TGDF tarafýndan 2006 yýlýndan bu

TGDF, global arenada gýda ve içecek sektörünün

yana her yýl yayýnlanan Gýda ve Ýçecek

tüm paydaþlarýnýn iletiþim merkezi olmuþtur.

Envanterinin ingilizce versiyonu CIAA

Bu amaçla CIAA tarafýndan üye ülkelerle paylaþýlan

ulaþtýrýlýmýþ olup, CIAA tarafýndan

networkündeki tüm paydaþlarýmýza

tüm geliþmeleri ulusal gündemimize ve sektörel

2007 yýlýndan bu yana temel kaynak

ihtiyaçlarýmýza parelel olarak analiz etmekte, tercüme

olarak gösterilmektedir.

ve yorumlarýyla birlikte baþta KOBÝlerimiz olmak
üzere ulusal networkümüzde bulunan 5000den fazla
sektör temsilcisi ve tüm kurumsal paydaþlarýmýzý
hem elektronik ortamda hem de kurumsal yayýnýmýz
Gýda Hattý kanalýyla bilgilendirmekteyiz.

TGDF 2008 Envanteri
http://www.healthdiet.eu/asp/our_actions/l2.asp?
doc_id=114 sitesinde CIAA
tarafýndan eriþime açýlmýþtýr.

Çevre: Ýklim, kaynaklar, atýk,
ambalajlama, sürdürülebilir tüketim ve

Avrupa Gýda ve Ýçecek Sektörünün en büyük sivil toplum kuruluþu

üretim, IPCC (Hükümetler Arasý Ýklim

olan CIAA ile iþbirliði içinde, ülke ekonomimize katký saðlamak,

Deðiþikliði Paneli-Birleþmiþ Milletlerin

insanýmýzýn yaþam standartlarýnýn yükseltilmesi ve geliþmiþ ülkelerle

Ýklim Deðiþikliklerini araþtýran paneli).

Uluslararasý Ýliþkilerimiz

Uluslararasý Ýliþkilerimiz

rekabet edebilir noktaya gelmek konusundaki hedeflerimize
ulaþmak yolunda çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz.

Son üç yýldan bu yana

5 milyondan fazla gönderim yapýldý

Türk Gýda ve Ýçecek Sektörünün obezite ve beslenme konularýndaki
çabalarýný ve aksiyonlarýný kamuoyu ile paylaþmak amacýyla

Türk Gýda ve Ýçecek Sektörünün uluslararasý arenadaki bilinirliðine ve

hazýrlanan Yeterli ve Dengeli Beslen, Saðlýklý Yaþa raporunun

itibarýna katký saðlamak amacýyla Gýda Hattý aracýlýðýyla baþlatýlan

ingilizce versiyonu CIAA tarafýndan tüm uluslararasý networke

Ýngilizce e-bülten gönderim hizmeti 1 yýlý aþkýn bir süredir 3000den

örnek gösterilmiþ olup, AB genelindeki 2000 civarýnda sektör

fazla kullanýcýya ulaþmaktadýr.

temsilcisine gönderimi saðlanmýþtýr.
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Uluslararasý Ýliþkilerimiz

TGDF, Türk Gýda ve Ýçecek Sanayinin ulusal ve uluslararasý

ile Mücadele Þartý sonrasýnda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan

Sektörün ve ülkemizin AB ile entegrasyonunda en önemli yapý

ILSI (Uluslararasý Yaþam Bilimleri Enstitüsü) gibi uluslararasý bilim

arenada varlýðýný güçlü bir þekilde sürdürebilmesi amacýyla, kararlarý

Türkiye Obezite ile Mücadele Programý ve Ulusal Eylem Planý

taþý olan mevzuat uyumlaþtýrma çabalarýmýz TGDF tarafýndan

otoritelerinin çalýþmalarýný yakýndan takip etmektedir. Bu çalýþmalar

Taslaðý'na verilen destek örneðinde olduðu gibi).

baþta Ulusal Gýda Kodeks Komisyonu olmak üzere ilgili tüm

TGDF ve Gýda Hattý aracýlýðýyla ülkemiz gýda ve bilim otoriteleri

Saðlýk Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü ve Birleþmiþ Milletler Gýda
ve Tarým Örgütü gibi kuruluþlarýn çalýþmalarýný yakýndan takip
etmektedir. Çalýþmalarý sadece takip etmekle kalmayýp, bu kuruluþlar
tarafýndan düzenlenen etkinlikler, alýnan kararlar ve bunlarýn
etkileri ile Türk Gýda ve Ýçecek Sanayine olumlu-olumsuz
yansýmalarý konusunda üyelerini bilgilendirmektedir. Bununla da
kalmayýp bu kararlarýn ülkemize yansýmalarý sonucunda hazýrlanan
mevzuat deðiþiklikleri, Eylem Planlarý vb. gibi tüm çalýþmalara
etkin katýlým saðlamaktadýr (Ýstanbul'da imzalanan Avrupa Obezite

TGDF, dünyada ve ülkemizde yaþanan geliþmelere karþý zamanýnda

kurumlarýn gündemine taþýnmaktadýr.

ile sürekli paylaþýlmaktadýr.

ve hýzla aldýðý aksiyonlarla, sanayicimizin hammadde teminini,

Bu noktada, özellikle Gýda ve Beslenme Bilimine iliþkin bilimsel

üretimini ve rekabetini kýsýtlayýcý engellerle karþýlaþmasýný

geliþmelere paralel mevzuat geliþtirme ve uyumlaþtýrma ihtiyaçlarýna

TGDF ayrýca, üyesi olduðu Ulusal Gýda Kodeks Komisyonu ve

önlemektedir. Bu alandaki faaliyetlerimiz özellikle AB mevzuatýna

kesintisiz çözüm üretmeye çalýþmaktadýr.

tüm ihtisas alt komisyonlarýnda 100den fazla temsilcisiyle sektöre

uyumlaþtýrma çalýþmalarýnda yoðunlaþmaktadýr. TGDF, gýda
mevzuatýmýzýn AB ile hýzlý ve sorunsuz bir þekilde entegre edilmesini
ve Türk Gýda Sanayinin Dünya ve Avrupa pazarýnda önünde
bulunan engellerin bir an önce kalkmasýný istemektedir.

TGDFnin çalýþmalarýný sürekli takip ettiði uluslararasý kurumlar

TGDF, tüm teknik mevzuat çalýþmalarýnda paydaþlarýyla

iliþkin teknik regülasyonlarda EFSA, FDA, ILSI, Codex Alimentarus

iletiþiminde, öncelikle ulusal ve uluslararasý bilim otoritelerinin

ve AB direktifleri çerçevesinde hareket etmekte ve regülasyon

belirlediði kriterleri baz almaktadýr. Bu amaçla baþta FDA (ABD

taleplerinde tüm bu kurumlarýn referans görüþlerini ve

Gýda ve Ýlaç Dairesi), EFSA (Avrupa Gýda Güvenliði Kurumu) ve

uygulamalarýný temel kriter olarak kabul etmektedir.

TGDFnin regülasyon hedeflerinde referans kabul ettiði otoriteler

FAO (Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü)

WHO (Dünya Saðlýk Örgütü)

DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü)

EFSA (Avrupa Gýda Güvenliði Kurumu)

FDA (ABD Gýda ve Ýlaç Dairesi)

Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO), 16 Ekim 1945
tarihinde Kanada'nýn Quebec kentinde Birleþmiþ Milletler'e üye
44 ülke temsilcisinin, insanlarýn beslenme düzeylerini yükseltmek,
gýda ve tarýmsal ürünlerin üretimini ve daðýtýmýný geliþtirmek ve
kýrsal kesimde yaþayan insanlarýn yaþam koþullarýný iyileþtirmek
amacýyla FAO Anayasasýný imzalamalarý ile kurulmuþtur. Bugün
FAO, 175 üye ülke ve 2.000 çalýþaný ile Birleþmiþ Milletler sistemi
içindeki en büyük özerk kuruluþtur.

1945 yýlýnda ABD'nin San Francisco kentinde toplanan Birleþmiþ
Milletler Konferansýnda, bütün halklarýn saðlýðýnýn, dünyada barýþ
ve güvenliðin saðlanmasý açýsýndan temel önem arz ettiði
düþüncesinden hareketle, Çin ve Brezilya'lý delegelerin bir
"Uluslararasý Saðlýk Örgütü" kurulmasý amacýyla toplantý
düzenlenmesi teklifi oy birliðiyle kabul edilmiþtir.

DTÖ, 1 Ocak 1995'te kurulmuþtur. Uruguay Round'u

EFSA, gýda güvenliði üzerinde doðrudan veya dolaylý etkisi olan

Amerika Birleþik Devletleri'nin Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý; gýda,

görüþmelerinin þekillendirdiði bir anlaþmadýr ve Tarifeler ve Ticaret

tüm konularda baðýmsýz bilimsel tavsiyelerde bulunur. EFSA'ya

ilaç, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal araçlar,

Dünya Saðlýk Örgütü'ne, Mayýs 2000 itibarýyla 191 ülke üyedir
ve 2 ülke de ortak üye durumundadýr.

taahhütler yükleyen, ilave 25 deklerasyon, karar ve anlaþma da

FAO, tarýmsal kalkýnmayý saðlayacak ekonomik ve sosyal politikalar
üretirken, gýda ve tarýmdaki acil durumlarýn ele alýnmasýnda da
en büyük rolü üstlenmektedir. Doðal kaynaklarýn korunmasý ve
yönetilmesi için "sürdürülebilir tarýmsal ve kýrsal kalkýnma" nýn
öncüsü olan FAO, yürüttüðü programlarla, gelecek kuþaklarýnda
ihtiyaçlarýný karþýlamayý hedeflemektedir.

Saðlýk alanýnda uluslararasý nitelik taþýyan çalýþmalarda yönetici
ve koordinatör makam sýfatýyla hareket eden WHO, Global Saðlýk
Programlarý ve yaptýrýmlarý ile üye ülkelerin, baþta hükümetler
olmak üzere tüm özel sektör kuruluþlarýný ve gýda ve içecek
sektörlerini de ilgilendiren çalýþmalarý belirleyen en önemli
kuruluþtur.

DTÖ'nün esas fonksiyonlarý; çok taraflý ticaret görüþmelerini

Genel Anlaþmasý GATT'ýn devamýdýr. WTO anlaþmasý, tarýmdan,
tekstile ve konfeksiyona, hizmetlerden fikri mülkiyet haklarý
kurallarýna kadar, deðiþik alanlarda 29 ayrý metinden oluþmaktadýr.
Bunlara ilave olarak DTÖ üyelerine ilave sorumluluklar ve
bulunmaktadýr. Bugün itibarýyla 153 üyesi bulunmaktadýr.
yönetmek ve uygulamak, çok taraflý ticaret görüþmelerinde bir

ayrýca, Avrupa Birliði mevzuatýyla ilgili olarak beslenme konusunda

radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden

dikkate alýndýðý kararlar alýnmasý ve önleme çalýþmalarý için tüm
ilgili sektörlerle iþbirliði yapýlmasý FDAnýn ilkeleri arasýnda yer
almaktadýr.
ILSI (Uluslararasý Yaþam Bilimleri Enstitüsü)

da danýþýlýr. Kurum, görevi dahilindeki tüm konularda kamuoyunu

sorumlu bürosudur.

açýk ve þeffaf bir þekilde bilgilendirir. EFSA'nýn risk

FDA, günümüzde 1 milyar dolarý aþan bütçesi ve 9 bini aþan

kurulan ILSI (Uluslararasý Yaþam Bilimleri Enstitüsü), bugün

deðerlendirmeleri, risk yöneticilerine (siyasi hesap verme

uzmaný ile, deðeri yýllýk 1 trilyon dolarý bulan ürünlerin üretimi,

dünya çapýnda 400 kurumsal üyesi ile beslenme, gýda teknolojileri,

yükümlülüðü olan AB kurumlarý) gýda güvenliði konusunda

ithalatý, nakliyesi, depolanmasý ve satýþýný izlemektedir.

gýda ve çevre güvenliði konularýnda bilimsel çözümler, yaklaþýmlar

yüksek düzeyde tüketici korumasý için gerekli politikaya yönelik

FDA'nýn bugünkü rolü, tüketicilerin korunmasý amacýyla kanun

mevzuat veya tüzük önlemleri için saðlam bir bilimsel temel
saðlar. Bilimsel verilerin toplanmasý ve analizi, özellikle de bir

ABD'de 1978 yýlýnda kâr amacý gütmeyen bir vakýf olarak

üretmek amacýyla çalýþmalarýný sürdürmektedir.

ve bilimin iyi bir harmanlamasýnýn yapýlmasýný içerir. ABD'nin

ILSI Avrupa ise özellikle Avrupa Komisyonu regülasyonlarý,

en eski ve en saygýn tüketici koruma kuruluþlarýndan biri olan

Avrupa'da ulusal kodlarýn geliþtirilmesi ve rehberlerinin

milli ticaret politikalarýný denetlemek ve bu amaçlarla global

gýda krizi durumunda ortaya çýkan risklerin belirlenmesi ve

FDA'nýn ilkeleri arasýnda son teknolojinin kullanýmý, ürünlerin

yayýnlanmasýnda aktif rol oynayan; WHO, FAO, Avrupa

ekonomik politika yapýmýnda görevli uluslararasý kuruluþlarla

Avrupa Komisyonu'na bilimsel destek saðlamak da EFSA'nýn

dünya çapýnda pazarlanmasý nedeniyle evrensel boyutta hareket

Komisyonu ve EFSA gibi uluslararasý kuruluþlarýn kabul edilmiþ

iþbirliðine gitmektir.

görevleri arasýndadýr.

edilmesi, ürünün pazar öncesi ve pazar sonrasý dahil tüm evrelerinin

bir partneridir.

forum olarak görev yapmak, ticari anlaþmazlýklarýna çözüm aramak,

Uluslararasý Ýliþkilerimiz

ile dünya çapýnda ekonomik, ticari ve sosyal etkiler yaratan Dünya
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TGDF'nin en temel önceliði GIDA GÜVENLÝÐÝ'dir.

TGDF, bugün temsil ettiði 23 sektör derneði ile

TGDF, Türk Gýda ve Ýçecek Sektörünün küresel ligde rekabet

Türk Gýda ve Ýçecek Sektörünün her alanda

gücünü arttýrabilmek, ülke ve sektör imajýmýza katký saðlamak

Kaliteli, güvenilir, saðlýklý ve besleyici gýda üretimi

amacýyla tüm çalýþmalarýný CIAA ile entegre hale getirmiþtir.

yapmak , uluslararasý standartlarýn oluþturulmasýna

TGDF, bu çerçevede CIAA tarafýndan hazýrlanan 2009-2013

katkýda bulunmak ve uygulamak tüm

sürdürülebilir büyümesine katký saðlamaktadýr.
Bu amaçla temel aksiyon alanlarý ve
faaliyet konularý 23 sektörel derneðin ortak
çalýþmasý olan 2009-2013 TGDF Yol Haritasýnda;
Gýda Güvenliði, Çevre, Tüketici, Ticaret ve
Rekabet olarak belirlenmiþtir.

Global Yol Haritasýnda öngörülen aksiyon alanlarýný tüm
çalýþmalarýnda rehber kabul etmiþtir.

faaliyetlerimizin temelini oluþturmaktadýr.

saðlayarak, sektörün ihtiyaçlarýna her yönüyle cevap verecek bir
düzenleme yapýlmasý talebinde ýsrarcý olmuþtur. Yeni veya deðiþtirilen
mevzuatlarýn hazýrlýk aþamasýnda tüm paydaþlarla istiþare ve
düzenleyici etki analizi yapýlmasý gerektiði görüþünü savunan
TGDF tarafýndan deðerlendirilen yeni düzenlemelerde, sanayiye
önderlik edilmesi büyük önem taþýmaktadýr.

gündeme getirilmiþ, sevk edilen tasarýyla ilgili sektörün rahatsýzlýðý
Sayýn Bakana net olarak ifade edilmiþtir. Konferansýn ardýndan
TGDF yöneticileri ile Sayýn Mehdi Eker arasýnda durum

Bu doðrultuda hazýrlanan TGDF 2009-2013 Yol Haritasýna; üye

Gýda Kanunu

dernekler, majör gýda þirketleri, ve deðiþik kurumsal paydaþlarýmýzla

TGDF ,Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan "Veteriner

müzakere edilerek son þekli verilmiþtir. Türk Gýda ve Ýçecek

deðerlendirmesi yapýlmýþ ve sektörün tasarýya iliþkin görüþü Sayýn
Bakanýmýza iletilmiþtir.

Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanun Tasarýsý" nýn bir an

Sektörünün geliþimini destekleyecek Yol Haritasý tüm

önce sektörün ihtiyaçlarýna cevap verebilecek þekilde yeniden

paydaþlarýmýzla paylaþýlmýþtýr.

yayýnlanmasý konusunda çalýþmalarýný sürdürmektedir.
5179 Sayýlý Kanun'un yayýmlanmasýnýn ardýndan, Tarým ve Köyiþleri
Bakanlýðý tarafýndan, mevcut Kanun'un AB Regülâsyonlarýna tam
uyumlu olmadýðý ve AB tarafýndan reddedildiði gerekçesiyle yeni

Gýda Güvenliði
Tüketici

Çevre
Ticaret&Rekabet

TGDF, öncelikle Gýda Güvenliði konusunda, gerek AB ülkeleri

bir kanun hazýrlanmýþtýr. 4 ayrý kanun tasarýsý olarak hazýrlanan

gerekse ülkemiz nezdinde tüm paydaþlar tarafýndan yürütülen

çalýþmaya iliþkin "4 ayrý kanunun sektörde çok baþlýlýða sebep

çalýþmalarý büyük bir hassasiyetle takip etmekte; sürdürülebilir

olacaðý ve sektörün ihtiyaçlarýný karþýlayamayacaðýndan hareketle"

gýda güvenliðinin tesisi amacýyla gerek sektör için gereksede

TGDF çok hýzlý bir aksiyon süreci baþlatmýþ ve 4 ayrý taslaðýn

kurumsal paydaþlarý nezdinde yoðun bir çaba harcamaktadýr.

birleþtirilmesi sürecinde aktif rol almýþtýr.

TGDF'nin halen yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve tebliðlerin

Süreci müteakiben hazýrlanan yeni "Veteriner Hizmetleri, Bitki

yeniden gözden geçirilmesi ve deðiþtirilmesi, AB'ye uyum

Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanun Tasarýsý"nýn yine sektörün ihtiyaçlarýný

kapsamýnda yeni mevzuat oluþturulmasý konularýndaki tüm

karþýlamaktan uzak olduðu ve daha çok hayvan saðlýðý ve veterinerlik

giriþimlerinin en önemli argümaný GIDA GÜVENLÝÐÝ olup bu

hizmetleri perspektifiyle hazýrlandýðýna iliþkin sektör görüþü

çerçevedeki tüm mevzuat oluþum çalýþmalarýna öncülük etmektedir.

Bakanlýk birimlerine bildirilmiþtir.

2006-2009 yýllarýnda TGDF, gýda sektörü için en temel kanun

TGDF'nin rolü;

olan 5179 sayýlý Kanunun hazýrlýk çalýþmalarýna aktif destek vermiþ

TGDF - CIAA iþbirliði ile Tarým ve Köyiþleri Bakaný Sayýn Mehdi

olup, kanun sonrasý ABye uyumlu olmadýðý gerekçesiyle yapýlmak

Eker'in katýlýmýyla düzenlenen "Global Gýda Güvenliði ve AB ve

istenilen deðiþiklik süreçlerine de sektör adýna kesintisiz katýlým

Türkiye Uygulamalarý Konferansý"nda konu en üst düzeyde

TGDF Aksyion Alanlarý - Gýda Güvenliði

TGDFnin aksiyon alanlarý

Global Gýda Güvenliði, AB ve Türkiye Uygulamalarý
Konferansý 13 Mayýs 2009 tarihinde Ankarada yapýldý.
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Alt Sektörler Bazýnda Hijyen Rehberleri

Gýda Etiketleme Kurallarý ve Saðlýk Beyanlarý

Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan "Türkiye'de Gýda Güvenliði

Tüketiciler satýn alma kararlarýyla tedarik zincirini önemli ölçüde

ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Güçlendirilmesi

etkilerler. O nedenle gýda ile ilgili bilgiler tüketicilerin bilinçli

Eþleþtirme Projesi" TGDF'nin de etkin katýlýmýyla 18 aylýk bir

seçimler yapabilmesi noktasýnda büyük önem taþýmaktadýr. TGDF,

çalýþmanýn sonunda baþarýyla sonuçlandýrýldý. Projenin en önemli
çýktýlarýndan biri de, "Gýda sektörünün küçük ve orta ölçekli
iþletmelerinin teknik ve hijyenik alt yapýlarýnýn geliþtirilmesi için 24
alt sektör bazýnda Spesifik Hijyen Rehberleri" taslaklarýnýn hazýrlanmasý
oldu.TGDFnin iþbirliði ile hazýrlanan taslaklar Tarým ve Köyiþleri
Bakanlýðý'na teslim edilmiþ olup yayýnlanmayý beklemektedir.
Hijyen Rehberi Taslaðý hazýrlanan alt sektörler þunlar:
 Un ve Unlu Mamuller
 Et ve Et Ürünleri
 Bal
 Arýcýlýk Ürünleri

bu noktadan hareketle her platformda tüketicilere doðrudan, açýk
ve anlaþýlýr bilgi verilmesini desteklemekte, isteðe baðlý etiketleme
yapýlmasý önerilerinin anlaþýlmasýný ve daha yaygýn olarak
kullanýlmasýný saðlamak amacýyla, "beslenme ve saðlýk beyanlarý"

Avrupa Komisyonu, beslenme etiketlemesi

alýnarak saðlýklý ve bilinçli seçimler
AB Beslenme ve Saðlýk Beyanlarý

 Fermente Ürünler

Regülasyonu (EC/1924/2006) 18 Ocak 2007

 Alkolsüz Ýçecekler

tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþtýr. Ancak

 Alkollü Ýçecekler

Regülasyon'un halen 2007 sonlarýnda kabul edilen yeni prosedürleri
içerecek þekilde deðiþtirilmesi çalýþmalarý sürmektedir.

 Bitkisel ve Ham Yað Sýkým Tesisleri

Beslenme ve saðlýk beyanlarý AB mevzuatý, hastalýk riski azaltma

 Su Ürünleri

beyanlarý da dahil olmak üzere her türlü beyaný kapsayan

 Toplu Tüketim Yerleri
 Ambalaj Sektörü

sistem ile tüketicilerin saðlýklý yaþam için dengeli diyet
oluþturmalarýný saðlayacaðý CIAA tarafýndan vurgulanmaktadýr.

TGDF'nin rolü;

ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kurallarý Tebliði"
taslaðý hazýrlýk çalýþmalarýna TGDF etkin bir
þekilde katýlým saðlamaktadýr.
çerçevede gerek Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý
nezdinde "Etiketleme Ýhtisas Alt
Komisyonu" çalýþmalarý gerekse de Saðlýk
Bakanlýðý nezdinde "Obezite ile Mücadele
Eylem Planý" çalýþmalarý birbirleriyle entegre
olarak yürütülmektedir

yapabilmeleri amaçlanmýþtýr.

 Çay ve Baharat Ýþletmeleri

 Gýda Satýþ Yerleri

baþlamýþtýr. GDA (Günlük Karþýlama Oraný) olarak bilinen bu

Ocak 2008'de kabul etmiþtir. Bu direktif

 Fýndýk Ýþletmeleri

 Yað Dolum Tesisleri

Avrupa'da birçok þirket bu sistemi gönüllü olarak uygulamaya

revize eden 2008/ 100/EC sayýlý yeni direktifi

çevre ve sosyal statüleri göz önüne

 Margarin ve Sürülebilir Yaðlar Sektörü

paydaþlarýmýzla paylaþýlmakta ve görüþleri istenmektedir.

kurallarý ile ilgili 90/496/EC sayýlý direktifi

 Kuru Ýncir

 Zeytinyaðý ve Bitkisel Yað Rafinasyon Sektörü

takip edilerek, önemli ve ilgili konular sektörle ve ilgili

sistemi uygulamasý 2006 yýlý Haziran ayý sonunda kabul edilmiþtir.

2002/58 sayýlý "Gýda Maddelerinin Genel Etiketleme

haklarýnýn korunmasý, saðlýk, ekonomi,

 Zeytinyaðý Sýkým Tesisleri

oluþturulmaktadýr. CIAA tarafýndan yeni bir beslenme etiketlemesi

ýþýðýnda sürdürmektedir.

 Taze Meyve Sebze Üretim Aþamasý

 Þeker ve Þekerli Mamuller

duyurduklarý extranet sitesi ve EFSA'nýn bilimsel görüþleri sürekli

-Ülkemizde, AB mevzuatýna uyumlu olarak hazýrlanan,

ile tüketicilerin tüm pazarlarda kanuni

 Meyve Suyu

CIAA'nýn (AB Gýda ve Ýçecek Sanayi Konfederasyonu) çalýþmalarýný

bilgilendirilmesi amacýyla tüm dünyada çeþitli sistemler

konusunda yasal giriþimlerini ABdeki geliþmeler

 Süt ve Süt Ürünleri

 Depo ve Soðuk Hava Depolarý

Saðlýk Platformunun faaliyet alanlarýndan birisidir. Tüketicilerin

uyumlaþtýrýlmýþ bir regülasyon çerçevesi oluþturarak, gýdalarla ilgili
yapýlacak her beyanýnýn açýk, anlaþýlýr, doðru ve bilimsel kanýtlara
dayalý olmasýný saðlamayý amaçlamaktadýr.

- TGDF, Obezite ile Mücadele Eylem Planý
çalýþmalarýna paralel olarak Etiketleme Ýhtisas
Alt Komisyonu tarafýndan yürütülen teblið taslaðýna
GDA etiketlemesi konusunun alýnmasýný gündeme
taþýmýþtýr.
- TGDF, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ilgili birimleri ve sektör
arasýnda Codex Alimenterius toplantýlarý ön hazýrlýk çalýþmalarýný
yürütmekte ve ülke görüþlerinin oluþturulmasýna katký
saðlamaktadýr.
-Saðlýk beyaný yapýlabilecek gýdalarýn belirlenme kriterleri için
1924/2006/EC sayýlý Beslenme ve Saðlýk Beyanlarý Direktifi
kapsamýnda yayýnlanacak profillerin beklenmesi gerektiði

Tüketicilerin bilgilendirmesi ve etiketleme, daha da spesifik olarak

konusundaki talebimiz Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna iletilmiþtir.

beslenme etiketlemesi konularý AB Diyet, Fiziksel Aktivite ve

-Etiketleme kurallarý ve beyanlar ile ilgili olarak üyesi olduðumuz

Sanayicimiz açýsýndan
Etiketleme Tebliði ile ilgili önemli hususlar
"Gýda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden
Etiketleme Kurallarý Tebliði" taslaðý ile gündeme gelen 3
önemli konu bulunmaktadýr:
 Porsiyon Yaklaþýmý: Baþka bir tanýmlama ile beslenme ve
saðlýk beyanlarýnýn "porsiyon" bazýnda da yapýlabilmesine
olanak saðlanmasýdýr. Bunun, üretici ve tüketici arasýndaki
iletiþimi geliþtireceði kuþkusuzdur. Bu konuda önemli adýmlar
atýlmýþtýr.
Ancak Avrupa'da olduðu gibi ülkemizde de bu konularda
birçok eksiklikler mevcuttur. Ayný gýda için çok farklý porsiyon
miktarlarý tanýmlanmýþ ve ortak veriler mevcut deðildir. Bu
husus, yapýlacak beslenme beyanlarýnda da engel
oluþturmaktadýr.
 Profil Kriterleri: Saðlýk beyanlarýnýn hangi gýdalarda
yapýlabileceðinin ya da yapýlamayacaðýnýn ve bunun için
gerekli "Profil Kriterleri" nin belirlenmesidir. Bu amaçla,
gýdalarýn baþlýca olumsuz (toplam yað, doymuþ yað, þeker,
sodyum gibi) ve olumlu (kalsiyum, demir, diyet lifi gibi)
özelliklerini dikkate alan alternatif yöntemler tartýþýlmaktadýr.
TGDF, profil kriteri çalýþmasýnda AB ilgili direktifinin
beklenmesi gerektiðini savunmaktadýr.
 GDA Uygulamasý: Tüketiciye doðru gýda seçiminde
yardýmcý olunmasý için "GDA uygulamasý" na iliþkin kurallarýn
belirlenmesidir. Bu çalýþmalarda, uluslararasý düzenlemeler ve
eðilimler yanýnda ülke gerçekleri de dikkate alýnmaktadýr.

GDA (Günlük Karþýlama Oraný Rehberi) nedir?
GDA, yeterli ve dengeli beslenme için kabul edilen referans
deðerlere göre, normal kiloda yetiþkin tüketicinin günlük
ihtiyacý olan enerji, protein, karbonhidrat, yað, doymuþ yað,
tuz, þeker, lif gibi besin öðelerinin yüzde kaçýný tükettiði
gýdadan karþýlayabileceðini belirtir.

Gýda Güvenliði

ALT MEVZUATLAR BAZINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIÞMALAR

Son 20 yýlda kronik hastalýklarda (kanser, kalp-damar
hastalýklarý, þiþmanlýk ve obezite) görülen çarpýcý artýþ, yetersiz
beslenme ve yaþam tarzýyla iliþkilendirilmekte ve toplum
saðlýðýný büyük ölçüde olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle
Dünya Saðlýk Örgütü, özel sektörü tüketicilere doðru ve
anlaþýlýr ürün ve beslenme bilgileri sunmaya çaðýrmýþtýr.
Yeterli ve dengeli beslenmenin bir parçasý olarak; tüketiciye
doðru ve açýk beslenme bilgisi sunulmasý, tüketicinin doðru
gýda seçimine yardýmcý olunmasý amacýyla GDAlar, ürünlerin
spesifik beslenme içeriklerinden ne kadar katký
saðlayabileceðimizi tayin etmemizi deðerlendirmek için
referans olarak kabul edilebilir.
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TGDF'nin rolü;
Ülkemizde üreticilerimiz Yeni ve Fonksiyonel Gýdalarla ilgili

TGDF, Fonksiyonel ve Yeni Gýdalar üretimi konusunda sektörün

yatýrým ve yeniliklerden kaçýnmaktadýr. Bunun en önemli sebebi

önünün açýlmasý yönünde çalýþmalarýný sürdürmektedir.

mevzuat alt yapýsýnýn olmayýþýdýr. Bu konudaki TGDF çalýþmalarý

Küresel Saðlýk sorunlarýnýn (obezite - diyabet - kalp ve damar

ve görüþleri tüm paydaþlarla paylaþýlmýþtýr.

hastalýklarý - hipertansiyon vs.) dünya genelinde artýþý karþýsýnda

TGDFnin giriþimleriyle, Fonksiyonel Gýdalar Alt Komisyonu

gýda þirketleri, özellikle yeni ürün seçenekleri sunma, AR-GE ve

kurulmuþ olup 2010 yýlýnda çalýþmalarýna baþlayacaktýr. TGDF,

Ýnovasyon çalýþmalarýyla sürece etkin katýlým saðlamaya
çalýþmaktadýr. Bunun en önemli parçasý olarak geliþen Fonksiyonel
Gýdalar ve Yeni Gýdalar dünyada olduðu kadar ülkemizde de
giderek önem kazanmaktadýr.
Ülkemizde mevcut yasal altyapýmýzýn yetersiz olmasý nedeniyle
tüketici basit ve anlaþýlýr ifadelerle bilgilendirilememektedir. Günden
güne önem kazanan fonksiyonel gýdalarla ilgili yasal mevzuat,

Fonksiyonel ve Yeni Gýdalar

kalmaktadýr. Yeni AB yaklaþýmýyla üreticiler, yeni saðlýk ve beslenme

Fonksiyonel Gýdalar; Vücudun temel besin ihtiyaçlarýný

beyanlarý içeren gýda ve içecek tiplerinin geliþtirilmesi hususunda

karþýlamanýn ötesinde insan fizyolojisi ve metabolik

teþvik edilmektedir. Tüm ülkeler arasýnda uygulanabilir ortak
bir mevzuatla, farklý ülke uygulamalarýndan doðan pazar
engellemelerinin ve haksýz rekabetin önlemesi,
tüketicilerin yanlýþ yönlendirilmesi veya sahte
beyanlarla tüketicinin aldatýlmasýnýn önüne
geçilmesi planlanmaktadýr. TGDF,
ülkemizde de bu kapsamda mevzuat
düzenlemeleri yapýlmasý konusundaki
çalýþmalara öncülük etmektedir.

fonksiyonlarý üzerinde ilave faydalar saðlayan, böylece
hastalýklardan korunmada ve daha saðlýklý bir yaþama ulaþmada
etkinlik gösteren gýdalar veya gýda bileþenleridir.

5179 sayýlý Gýda Kanunu ile kurulan UGKK, gýda konusunda
gýda sanayicisi, bilim adamý ve devleti bir araya getiren en
önemli platformdur.. AB yolunda atýlmýþ en önemli adýmlardan

fonksiyonel ve yeni gýdalar konusundaki giriþimlerinde üye

biri olan Komisyon, tüketici güvenliði ve sektörün geleceði

derneklerinden Diyabetik ve Fonksiyonel Gýda Üreticileri Derneði

için önemli iþlevler üstlenmiþtir.

ile yürüttüðü çalýþmalar sonucu, Etiketleme Tebliði kapsamýnda

TGDF, 5179 sayýlý Gýda Kanunu ile UGKK'da temsilci

yer alan beslenme ve saðlýk beyanlarýna iliþkin yasal mevzuatýn

bulunduran tek sektör temsilcisidir.

Fonksiyonel Gýdalar Ýhtisas Alt Komisyonunda deðerlendirilmesi

UGKK'nýn görev, yetki ve sorumluluklarý;

talebinde bulunmuþtur. TGDFnin bu giriþimini dikkate alan

 Türk Gýda Kodeksi'nin hazýrlanmasý, izlenmesi ve alt

Bakanlýk birimleri ilgili Fonksiyonel Gýdalar Ýhtisas Alt

komisyon çalýþmalarýnýn denetlenmesi,

Komisyonunu aktif hale getirmiþtir.

etiketleme tebliði kapsamýnda yer almakta ve çok yetersiz

Ulusal Gýda Kodeksi Komisyonu (UGKK) ve
Alt Komisyonlar

 Gýda Kodeksinin hazýrlanmasý için Ýhtisas Alt
Komisyonlarýnýn ve üyelerinin belirlenmesi, çalýþma takviminin
belirlenmesi ve bu takvime uyum hususlarýnýn denetlenmesi,
 Ulusal ve uluslararasý görüþlerin oluþturulmasý aþamasýnda
gerekli olacak verilerin saðlanmasýnda kurum ve kuruluþlara
konu ile ilgili çalýþmalar yaptýrýlmasý ve veri tabaný

Yeni gýdalar; 15 Mayýs 1997'den önce topluluk tarafýndan

oluþturulmasýdýr.

tüketim amaçlý olarak büyük miktarda kullanýlmayan gýda

UGKK'nýn gündemini; temsilcilerin, bakanlýklarýn teklifleri

ve gýda bileþenleridir. Avrupa Parlamentosu ve Meclisi'nin 27
Ocak 1997 tarihli ve 258/97 nolu Avrupa Komisyonu
Yönetmeliði ile novel (yeni) gýdalar ve novel gýda bileþenlerinin
yetkilendirilmesi ile ilgili kurallar belirlenmiþtir.

ve alt komisyonun biten kodeks çalýþmalarý oluþturmaktadýr.
UGKK tarafýndan tespit edilen Ýhtisas Alt Komisyonlarýnýn
görevleri:
Avrupa Birliði Mevzuatý öncelikli olmak üzere, Kodeks

Yeni gýdalar AB'de son 10 yýlýn gündemini en çok meþgul

Alimentarius Komisyonu görüþleri, ulusal ve uluslararasý

eden konulardan biridir. Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar

mevzuat ile ülke koþullarýný dikkate alarak Gýda Kodeks

ve Biyoteknoloji ürünleri daha önce novel gýdalar kapsamýnda
deðerlendirilirken, 2003 yýlýnda GMO'larla ilgili yeni bir
düzenleme yapýlmýþtýr. Bu konularla ilgili Avrupa'da tartýþmalar
yoðun olarak sürmektedir. AB ülkelerinin birbirine uyumlu
olmayan mevzuatlarý soruna çözüm getirmekten uzaktýr.

Gýda Güvenliði

Fonksiyonel ve Yeni Gýdalar

Taslaklarýný hazýrlamak ve UGKKya sunmaktýr.
Bugün itibarýyla 32 Ýhtisas Alt Komisyonu çalýþmalarýný
sürdürmektedir. TGDF bu komisyonlarda, 100den fazla,
alanýnda uzman sektör çalýþaný tarafýndan temsil edilmektedir.
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tarým-sanayi entegrasyonu, sürdürülebilir büyüme,
veri ve bilgi yönetimi, mevzuatýn geliþtirilmesi,
AR-GE ve inovasyon hedeflerimiz tüketiciye daha
iyi hizmet içindir.

Gýda zincirinin yaþam döngüsü içinde en önemli rolü tüketici
oynamaktadýr. Tüketici tercihleri, beklentileri ve ihtiyaçlarý bu
büyük yaþam döngüsünün her boyutunun en önemli yapý taþýdýr.
TGDF, kuruluþundan bu yana tüm faaliyetlerinde özellikle ambalajlý
gýda tüketiminin önemine odaklanmýþ; ambalajlý üretim ve tüketim
zincirinin geliþimine öncülük etmiþtir.
TGDF, tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de gýda zinciri
denetiminde ambalajlý üretimin kilit rol oynadýðýný savunmakta
ve ambalajlý gýda üretiminin önündeki her türlü sorunun aþýlmasý
için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürmektedir.

Obezite Ýle Mücadele Kontrol Programý
Geçtiðimiz yüzyýlda sanayileþme ve kentleþmeye paralel olarak
artan hareketsiz yaþam tarzlarý, yoðun iþ ve yaþam koþullarý içinde

katýlým saðlanmýþtýr. Bu alandaki baþarý, sektörler arasý bir yaklaþýmla

lifestyle.eu" sitesi kanalýyla uluslararasý arenada da tanýtýlmýþtýr.

oluþturulan "Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programý"nýn

-TGDF, gerek Obezite ile Mücadele Eylem Planý çalýþmalarýna

süreklilik ilkeleri doðrultusunda uygulanmasýna baðlýdýr.

getirmiþtir. Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan "Obezite" yüzyýlýn

Toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin geliþtirilmesi ve

ýþýk tutmasý amacýyla "Gýda Ürün Etiketleri ve Tüketici Algý

toplumun fiziksel aktivite düzeyinin yükseltilmesinde tüm

Araþtýrmasý"ný koordine etmiþ olup, araþtýrma sonuçlarý "Gýda

paydaþlarýn etkili ve katýlýmcý iþbirliði en önemli gerekliliktir.

Endüstrisi ve Tüketici Ýliþkileri" konulu konferansta tüm

en önemli salgýn hastalýðý olarak ilan edilirken ülkemizde de baþta
Saðlýk Bakanlýðý olmak üzere deðiþik kurumlar konuya dikkat
çekmeye baþlamýþtýr.
Türkiye; Dünya Saðlýk Örgütü'nün Avrupa Bölgesine üye 48
ülkenin katýlýmý ile 15-17 Kasým 2006 tarihlerinde Ýstanbul'da
"Avrupa Obezite ile Mücadele Þartý" ný imzalayan ülkeler arasýnda

TGDF, kamu otoriteleri de dahil olmak üzere ilgili tüm

TGDF'nin rolü;

Daha çok ihracatçýlarýn problem yaþadýðý iddia edilen bu
konuda, Codex Alimentarius standartlarýna göre ihracat
belgesi verilmesi aþamasýnda herhangi bir problem
yaþanmamaktadýr.

CIAA tarafýndan öncelikli konular arasýnda benimsenen bu strateji
ile ilgili olarak TGDF de ilgili kurum ve kuruluþlarla iþbirliði
içinde hareket etmektedir. "Avrupa Birliði Fiziksel Aktivite, Diyet

Bu araþtýrma, sonuçlarý itibarýyla
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
baþlatýlan "Türkiye Beslenme
ve Saðlýk Araþtýrmasý"na da ýþýk
tutmaktadýr.

-Obezite ile mücadele konusunda gerek

-TGDF, gýda sanayinin en önemli

WHO-Dünya Saðlýk Örgütü yaptýrýmlarýný

gündem maddesi olan Obezite ile

takip eden gerekse de Saðlýk Bakanlýðýnýn

Mücadele konusunda uluslararasý platformlardaki

bu konuda yürüttüðü çalýþmalara etkin bir

tüm geliþmeleri yakýndan takip etmekte ve etkin katýlým

biçimde katýlým saðlayan TGDF, hali hazýrda toplum

saðlamaktadýr. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu tarafýndan 2005

bilincinin geliþtirilmesini saðlamak amacýyla kapsamlý bir kampanya

yýlýnda oluþturulan "Fiziksel Aktivite, Diyet ve Saðlýk Faaliyetleri

hazýrlýðý içindedir.

Ýçin Avrupa Platformu"nun tüm çalýþmalarýna aktif olarak katýlan

saðlýklý bir topluma ulaþmaktýr. Saðlýklý bireylere ve topluma

-TGDF, tüm bu geliþmelere parelel olarak gerek ulusal gerekse

CIAA'nýn aksiyonlarý takip edilerek Türkiye adaptasyonu

ulaþmak için, politikalarýn sektörler arasý iþbirliði içinde geliþtirilmesi

de uluslararasý arenada sektör adýna hýzlý bir aksiyon süreci

gerçekleþtirilmiþtir.

önemlidir.

baþlatmýþtýr. Bu amaçla hazýrlanan "Yeterli ve Dengeli Beslen

-TGDF, baþta kamu otoriteleri olmak üzere tüm paydaþlarý ile

Obezite ile mücadele, uzun vadeli stratejilere dayalý; saðlýk, eðitim,

Saðlýklý Yaþa" raporu Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen

etkili bir iletiþim aðý kurulmasý amacýyla "Türkiye Diyetisyenler

ulaþým, pazarlama, iletiþim, þehirleþme, gýda, spor vb. alanlarýný

Obezite Ýle Mücadele Ulusal Eylem Planý Çalýþtayý'nda tüm paydaþlar

Derneði" ile iþbirliðine girmiþ, "Fiziksel Aktivite, Diyet ve Saðlýk

da içeren geniþ kapsamlý bir mücadeledir. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan

ile paylaþýlmýþtýr. Çalýþtay sonrasýnda Eylem Planý Taslaðý üzerinde

Faaliyetleri Ýçin Avrupa Platformu"nun uyumlu "Gýda ve Beslenme

hazýrlanan "Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programý

sektörün de pozitif katýlýmýyla mutabakat saðlanmýþtýr. Rapor

Koordinasyon Konseyi" kurulmuþtur.

ve Saðlýk Platformu" çalýþmalarýnýn içinde aktif olarak yer alan
CIAA ile paralel olarak çalýþmalar yürütülmektedir.
Ulusal Saðlýk Politikalarýnýn ana hedefi saðlýklý bireylerden oluþan

Gýda Endüstri ve Tüketici Ýliþkileri Konferansý, Ankara

katýlýmýyla kamuoyu ile paylaþýlmýþtýr.

olarak benimsenmesinin önemine

2005 yýlýnda AB Komisyonu tarafýndan yayýmlanan Yeþil Kitapýn
Stratejileri" konulu, Beyaz Kitap 2007 yýlýnda yayýmlanmýþtýr.

paydaþlarýmýz ve Tarým ve Köyiþleri Bakaný Sayýn Mehdi Eker' in

geliþtirilmesi için konunun ülke stratejisi
inanmaktadýr.

ardýndan "Avrupa'da Saðlýk Ýçin Beslenme, Aþýrý Kilo ve Obezite

gerekse de tüketicinin bilgilendirilme noktasýndaki ihtiyaçlarýna

paydaþlar arasýnda etkin bir iþbirliðinin

yer almýþtýr.

Uzun zamandýr gündemde olan Helal Gýda tartýþmalarý ülkemiz
gýda ve içecek sektörüne çok zarar vermektedir. Nüfusunun
%99u müslüman olan ülkemizde bu konunun tartýþýlmasý
tüketicinin kafasýný karýþtýrmaktan öteye gitmemektedir. Bu
nedenle Helal Gýda tartýþmalarýnýn sektörün ve kamuoyunun
gündemine hiç bir þekilde getirilmemesi konusunda, TGDF
Yönetim Kurulu giriþimleriyle Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ve
TSE nezdinde çeþitli çalýþmalar yürütüldü. TOBB Gýda
Meclisinde konu federasyonumuz tarafýndan dile getirildi.

Federasyonumuzun giriþimleri sonucunda Helal Gýda Standardý
oluþturma çabalarýnýn bir süreliðine gündemden uzaklaþtýrýlmasý
saðlandý.

ayrýca Ýngilizceye tercüme edilerek CIAA'nýn "http://www.active-

yetersiz ve dengesiz beslenme beraberinde birçok sorunu da gündeme

düzenlediði "Obezite Ýle Mücadele Avrupa Bakanlar Konferansý'nda,

Helal Gýda
tartýþmalarýna müdahil olduk!

(2009-2013)" taslaðý hazýrlýk aþamalarýna TGDF olarak sürekli

Avrupa Birliði Fiziksel Aktivite,
Diyet ve Saðlýk Platformu
Avrupa Komisyonu 2005
yýlýnýn Mart ayýnda Diyet,
Fiziksel Aktivite ve Saðlýk
Faaliyetleri için Avrupa
Platformunu oluþturmuþtur.
Bu platformun amacý halkýn
saðlýklý beslenmesini geliþtirmek, saðlýklý yaþam tarzlarý
oluþturmak ve tüm Avrupa'da halk saðlýðýný tehdit edici bir
problem olarak artýþ gösteren Obezite ile mücadele etmektir.

Tüketiciye Hizmet

Gýda Güvenliði, sorumlu pazarlama, çevre,

Bu platform tüm paydaþlarý bir araya getirerek aþaðýdaki
konularda aksiyon almaktadýr.
-Tüketici bilgilendirmesi (etiketleme konusu da dahil)
-Eðitim
-Fiziksel aktivitenin arttýrýlmasý
-Pazarlama ve reklam
-Gýdalarýn kompozisyonu,saðlýklý gýda seçenekleri, porsiyon
ölçüleri
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Tüketicilerin çok yönlü ve kapsamlý olan sorunlarýnýn çözümü için

ile doðrudan ilgili çalýþma ve çabalarýnda, Tüketici Konseyi ve

haklarýný bilmeleri, bunlarýn korunmasý konusunda çaba sarf

Tüketici Konseyinin tek sivil temsilcisi Tüketici ve Çevre Eðitim

etmeleri ve bilinçlenmelerinin saðlanmasý gereklidir. Araþtýrma

Vakfý - TÜKÇEV ile yoðun bir iþbirliði içine girmiþtir.

sonuçlarý, hem devletin ilgili birimlerinin hem sanayicinin hem de

2008 yýlýnda yeniden revize edilen Tüketici Kanunu çalýþmalarýna
ýþýk tutmasý amacýyla TÜKÇEV - Hacettepe Üniversitesi Tüketici
Pazar Araþtýrmalarý Merkezi ortak giriþimi olan Tüketici Haklarý
Bilinç Seviyesi Araþtýrmasýna maddi ve manevi destek veren
TGDF, Yeni Tüketici Kanunu ön hazýrlýk toplantýlarýna etkin
katýlým saðlamýþtýr.

diðer sivil toplum kuruluþlarýnýn, tüketiciyle ilgili olarak bundan
sonraki dönemde yapacaklarý faaliyetlere ýþýk tutacaktýr.
Araþtýrma sonuçlarýna bakacak olursak:
Araþtýrmanýn en belirgin sonucu, tüketicilerin %37,8'inin yasal
haklarýndan haberdar olmadýðýdýr. Yine elde edilen bulgulara göre;

2009 yýlýný "Gýda Yýlý" ilan eden Tarým ve Köyiþleri
Bakanlýðý, bu amaçla hazýrladýðý "Güvenilir Gýda,
Saðlýklý Yaþam" kampanyasýnýn en önemli faaliyeti
olan "174 Alo Gýda Hattý"ný 14 Þubat 2009
tarihinde Ýstanbul'da Four Seasons Hotel'de yapýlan
tanýtým organizasyonu ile hayata geçirdi.
Bakanlýk, ALO 174 uygulamasýný "Güvenilir Gýda,

birlikte, çaðrý yoluyla tüketicilerin "gýda" ile ilgili her türlü
þikâyet ve talebi, Türkiye'nin her yerinden çaðrý merkezine
bildiriliyor. Bu çaðrý merkezi tarafýndan alýnan ihbar ve
þikâyetler, web tabanlý yazýlýmlar sayesinde içeriðine göre ya

unsuru olarak görüyor.

Bakanlýða ya da daha önce 81 ilde belirlenen temas noktalarýna

tüketicilerin %75,8'i tüketiciyi koruma amaçlý sivil toplum
kuruluþlarýndan haberdar deðilken, araþtýrmaya katýlan 784 kiþiden

yüklerken, tüketici eðitim ve bilinç düzeyinin ne derece önemli

ise sadece %2,8'i "Evrensel 8 Temel Tüketici Hakkýný biliyor.

TGDF, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn 2009 yýlýný Gýda Yýlý

Araþtýrma ile ortaya çýkan bir baþka gerçek ise tüketicilerin %54,2

ilan etmesini ve bu konuda yapýlan aktiviteleri sorumlu bir paydaþ

sinin "4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun'u

olarak her platformda desteklemiþ ve çok yönlü geliþtirilen

bilmediði gerçeði, yani toplumun yarýsý haklarýyla ilgili kanundan

faaliyetlere aktif katýlým saðlamýþtýr. 19 Þubat 2009da Ýstanbulda

habersizdir. Yine satýn alma sonrasý fiþ ya da fatura almayarak

yapýlan lansman toplantýsýnýn ardýndan, Bakanlýk tarafýndan Türkiye

indirim talep edenlerin oraný da azýmsanmayacak kadar çok, bu

çapýnda baþlatýlan faaliyetlere katýlým saðlayan TGDF, kampanya

oran ise % 56,5.

kapsamýnda kendi üzerine düþen organizasyonlarý da baþarýyla

Gýda sektöründe yaþanan kayýt dýþýlýðýn en önemli nedeni, tüketicinin

"Alo Gýda Hattý Çaðrý Merkezi"nin hizmete geçmesiyle

Saðlýklý Yaþam" kampanyasýnýn en önemli

Yapýlan araþtýrma sonuçlarý tüm taraflara önemli sorumluluklar
olduðunu göstermesi bakýmýndan da dikkate deðer bir araþtýrmadýr.

ALO 174 Gýda Hattý

tamamlamýþtýr.

belgesiz alýþveriþ yapma eðilimidir. Gýda Güvenliðinin tesisine ve
alýþveriþ yaparak büyük katký saðlamalarý mümkündür. TGDF, bu
noktadan hareketle tüketicinin belgeli alýþveriþ yapma eðilimini

Yapýlan denetim ve deðerlendirme sonucu yapýlan iþlemler
ile ilgili bilgiler ayný web yazýlýmýna kaydediliyor. Bu sayede
tüketici, ya Alo174'ü tekrar arayarak ya da kendisine verilen
baþvuru numarasý ve T.C. Kimlik Numarasýný kullanarak
www.alo174.gov.tr internet adresi üzerinden þikâyet ve
talebinin sonucunu öðrenebiliyor.
Bugüne kadar ALO 174 Gýda Hattý'na gelen baþvurular

TGDF,
Güvenilir Gýda, Saðlýklý
Yaþam Kampanyasý kapsamýnda
CIAA iþbirliði ile 2 uluslararasý
konferans düzenlemiþtir.

denetim zinciri içindeki süreçlerin kontrolüne tüketicilerin belgeli

deðerlendirilmek üzere iletiliyor.

Tüketiciye Hizmet

-TGDF, her alandaki sorumluluðunun bilinciyle özellikle tüketici

incelendiðinde, üretim izinsiz faaliyet gösteren iþyerleri
ihbarlarý, iþletmelerin hijyen yetersizlikleri, gýda maddelerinin
içerisinden çýkan yabancý maddeler ve son tüketim tarihi
geçmiþ ürünler ile ilgili ihbar ve þikayetler olduðu görülüyor.

arttýracak çok yönlü çalýþma ve çabalarýyla tüm paydaþlarý ile
Tüketiciden gelen sorularýn; gýda maddeleri hakkýnda basýnda

iþbirliði içindedir.

çýkan haberlerle ilgili bilgiler, katký maddeleri, genetiði
deðiþtirilmiþ gýdalar ve organik tarým ürünleri, ürün içerikleri

TGDF Baþkaný
Þemsi Kopuz

ve etiket bilgileri, gýda takviyeleri ve sorumlu yöneticilik
CIAA Türkiye Direktörü
Georgia Bossetti

uygulamasý konularýnda yoðunlaþtýðý görülüyor.
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Sürdürülebilir Çevre
anlayýþý çerçevesinde toplumun tüm kesimlerine
çevre bilincini yayar ve biyoçeþitliliðe önem verirler

çevresel, ekonomik ve sosyal açýdan en iyi sonuçlarý almak için

-TGDF Çevre Raporu yayýnlanmýþtýr. TGDF, 4 BAKANLIK -

Bu amaçla çalýþmalarýný yakýndan takip ettiði ECR Avrupa (Efficient

herkesin sorumluluðu paylaþmasýný gerektirir. Öncelikle, her oyuncu

esnek çözümlerin bulunmasý konusunda gerek kamu gerekse sektör

4 KAMU KURUMU - 4 UNÝVERSÝTE - 4 SÝVÝL TOPLUM

Consumer Response Europe- Etkin Tüketici Yanýtý Avrupa) ve

kendi faaliyet alanýnda çevreye etkilerini sürekli iyileþtirmeye

bazýnda iþbirliði faaliyetleri sürdürülmektedir.

ÖRGÜTÜ - 8 ÞÝRKET ve CIAA'nýn katýlýmýyla hazýrladýðý

EUROPEN (Avrupa Ambalaj ve Çevre Örgütü) tarafýndan

Sürdürülebilir Çevre Raporu ile bir ilke imza atmýþtýr.

hazýrlanan Sürdürülebilirlik Gündeminde Ambalaj raporunu

Gýda zincirinde sürdürülebilirlik, yaþam döngüsünde yer alan

çalýþmalýdýr. Buna ek olarak, her oyuncu gýda zincirinde yer alan
diðer oyuncularýn gýda zincirinin tamamýný etkileyen faaliyetlerini
iyileþtirmeleri için yardýmcý olabilir ve onlarý teþvik edebilir.

TGDF
Sürdürülebilir
Çevre Raporu
bu konuda
yayýnlanmýþ bir
ilktir.

Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði

Hazýrlanan rapor, CIAA - TGDF ve Çevre ve Orman Bakanlýðý

tercüme ederek raporda öngörülen stratejiler konusunda farkýndalýk
oluþturma gayretindedir.

2004 yýlýnda yayýmlanan Ambalaj ve Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü

iþbirliði ile MAYIS-2009da düzenlenen "AB Çevre Politikalarý ve

Gýda ve Ýçecek Sanayi ürünleri günlük yaþamýmýzda temel ve çok

Yönetmeliði, 2007 yýlýnda yapýlan deðiþikliklerle yeniden

Türk Gýda ve Ýçecek Sektörü" konferansýnda Bakanlýk yetkilileri

önemli bir rol oynar. Her gün 72 milyon insanýmýz beslenmeleri

yayýmlanmýþ ve getirilen yeni hükümler çerçevesinde, gýda sektörü

ve diðer paydaþlarýmýzla paylaþýlmýþtýr. Konferansta, Çevre Bakanlýðý

için sunduðumuz yüksek kaliteli ve saðlýklý gýdalarý tüketirken,

ambalajlarýn geri kazanýmý ve dönüþümü konusuda tek baþýna

tarafýndan Ambalaj Komisyonuna bir an önce iþlerlik kazandýrýlmasý

yaþam tarzlarýna ve kültürel kimliklerine göre farklýlýk gösteren

sorumlu olmuþ, üretim atýklarý veya firelerinin bedelsiz olarak

talebi gündeme taþýnmýþ ve Bakanlýk yetkililerine TGDF olarak

gýda ve içecek ürünlerini tercih etmektedirler.

belediyelere / lisanslý-geçici ayýrma izinli toplama ayýrma tesislerine

bu komisyonda görev almak istediðimiz ifade edilmiþtir.

azaltýlacak, diðer taraftan gýdalara eriþim imkaný

Gýda ve Ýçecek Sanayi, ürünlerinin tarladan sofraya üretim ve

verilmesi zorunluluðu getirilmiþtir.

- Yönetmelik çýktýktan 2 yýl sonra TGDF giriþimleriyle çalýþmaya

arttýrýlabilecektir.

tüketim süreçlerindeki çevresel etkilerini de yakýndan takip

Düzenlemenin yürürlüðe girmesi ile birlikte yoðun bir lobi ve

baþlayan AMBALAJ KOMÝSYONU tarafýndan 10 ayrý alt komisyon

etmektedir. Gýda ve içecek üreticileri, bir yandan tüketicilerin
güvenli gýda, saðlýklý beslenme, yaþam tarzlarýna uygun seçimler
yapma ihtiyaçlarýný karþýlamak için çalýþýrlarken, diðer yandan da
çevresel sürdürülebilirliði uzun vadeli olarak saðlamayý ortak amaç

çalýþma faaliyeti yürüten TGDF, konuyu öncelikle ilgili tüm
STKlarýn gündemine taþýmýþtýr. TOBB Sektör Meclisleri bunlarýn
en önemlisidir.

birlikte, TGDF tarafýndan kabul edilmeyen ancak TOBB tarafýndan
olumlu görüþ verilen konularýn TOBB Gýda ve Tarým Sektör
Meclislerinde tekrar deðerlendirilmesi gerekliliði ortaya çýkmýþ

Bu geliþmelere paralel olarak; AB uyum sürecinde Çevre ve Orman

olduðundan, ortak görüþ oluþturmak için üyelerimiz ve sektör

alacak þekilde ve sürekli olarak geliþtirmeyi hedeflemektedir.

Bakanlýðýnýn AB ilerleme Raporlarýnda görüleceði gibi verilmiþ

meclisleri ile sürekli irtibat halinde bulunulmuþtur.

açýk ve yapýcý diyaloglarýn yürütülmesi konusunda üzerine düþen
tüm sorumluluklarý yerine getirmektedir.
Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim konularýnda, uzun vadeli

olan tahahütlerin gýda sektörünü yakýn bir gelecekte son derece
etkileyeceði ve bu çerçevede þimdiden uzun vadeli ve tutarlý
stratejiler üzerine oturtulmuþ aksiyon planlarýnýn oluþturulmasý
gerektiði çok açýktýr.

sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleþtirilmesi için çabalarýn devam

TGDF'nin Rolü;

ettirilmesi, önceliklerin belirlenmesi ve iþbirliði içinde olunmasý

TGDF, 22 000 civarýndaki gýda iþletmesinin denetiminde ve gýda

gerekmektedir. Atýklarýn üretimini azaltmak; atýk türüne ve ülke

güvenliðinin her yönüyle tesis edilmesinde ambalajlý üretimin kilit

koþullarýna uygun toplama, taþýma, geri kazaným ve bertaraf

rol oynadýðýný savunmakta ve bu nedenle baþta Ambalaj Atýklarý

-Alt Komisyon çalýþmalarý ve geliþmeler gerek üye
þirketlere gerekse de alt derneklere düzenli olarak
raporlanmaktadýr.
Bu geliþmelere paralel olarak; AB uyum sürecinde Çevre
Bakanlýðý'nýn, AB'ye vermiþ olduðu taahhütlerin Gýda

Ambalaj Alt Komisyonlarý
1. Piyasaya Sürenlerin Kayýt Altýna Alýnmasý
2. Belediyelerin Rolü, Yükümlülükleri
3. Kaynakta Ayrý Toplamanýn Maliyetleri
4. Yetkilendirilmiþ Kuruluþun Kriterleri ve
Fonksiyonlarý
5. Sanayi Kaynaklý Ambalaj Atýðý ile Konut Kaynaklý
Ambalaj Atýðý Toplama Sistemlerinin Ayrýlmasý

Sektörünü yakýn bir gelecekte son derece etkileyeceði ve bu

6. Depozito Uygulamasý

çerçevede þimdiden uzun vadeli ve tutarlý stratejiler üzerine

7. Poþet Kullanýmýnýn Azaltýlmasý

oturtulmuþ aksiyon planlarýnýn oluþturulmasý gerektiði çok açýktýr.

sistemleri oluþturmak; su, atýk su, katý atýk gibi çevre korumaya

Yönetmeliði olmak üzere tüm çevre mevzuatlarýnýn oluþumunda

TGDF, özellikle sürdürülebilir üretim ve tüketim zinciri içinde

yönelik altyapý tesislerinin yapýlmasýnda, bakýmýnda ve iþletilmesinde

aktif rol almaktadýr. Bu çerçevede Çevre Bakanlýðý nezdinde daha

ambalajýn önemi ve rolü konusunda tüm paydaþlarý nezdinde

somut aksiyon almak amacýyla yürütülen çalýþmalar;

yürüttüðü çalýþmalarda farkýndalýk oluþturmayý hedeflemektedir.

ülke þartlarýna en uygun sistem ve teknolojiler tercih ederek,

kayýplar azaltýlabilirse enerji tüketimi %50

oluþturulmuþtur. Söz konusu komisyon çalýþmalarýnýn baþlamasýyla

edinerek, ürünleriyle ilgili tüm süreçleri çevre duyarlýlýðýný temel
TGDF, kamu ve özel sektördeki paydaþlarýyla çevresel konularda

Geliþmekte olan ülkelerde gýda tedarik zincirindeki

Sürdürülebilir Çevre

TGDF'ye üye dernekler, sürdürülebilir bir çevre

8. Standartlar, Aðýr Metal Konsantrasyonu
9. Eðitim ve Bilgilendirme
10. Ýþaretlemenin Zorunluluðu
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Sürdürülebilir Çevre

oluþturulmasýnda baþta üyeleri olmak üzere tüm
paydaþlarý nezdinde yürüttüðü çalýþmalarda, global
ölçekteki geliþmeleri ve tehditleri sürekli takip ve
analiz etmektedir. Bu kapsamda, özellikle FAO
öngörüleri, TGDF politikalarýnýn belirlenmesinde
büyük rol oynamaktadýr.

fiziksel kýsýtlamalar, salgýn hastalýklar ve altyapý yetersizliði yüzünden
kullanýlamaz durumda olduðuna ve bu sorunlarýn üstesinden
gelmenin zorluðuna dikkat çekiyor. Bu topraklarýn üretime
katýlabilmesi için önemli yatýrýmlarýn yapýlmasý gerektiðini belirtiyor.

GDO (Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar)

Su
Global olarak temiz su kaynaklarý yeterli olmasýna karþýn,

GDO konusu ve GDO'larýn düþük düzeyde bulunmasý, üye

kaynaklarýn daðýlýmý dengesiz durumda olduðundan, nüfuslarý

ülkelerin temsilcileri tarafýndan Komisyon ve Konseye yazýlý

hýzla artan ülkelerde ve bölgelerde, özellikle Doðu/Kuzey Afrika

ya da sözlü olarak en çok sorulan sorularýn baþýnda geliyor.

ve Güney Asya'da su kýtlýðý endiþe verici düzeye ulaþmaya baþladý.

AB regülasyon sistemi, AB tarafýndan onaylanmamýþ herhangi

Daha az su kullanarak daha fazla gýda üretmek, su kýtlýðý için en

bir GDO'nun gýdalarda bulunmasýna izin vermiyor. AB'den

Gýda talebi

büyük çözüm olacak. Ancak iklim deðiþiklikleri su kýtlýðýný daha

Biyoçeþitlilik ve Ulusal Biyogüvenlik Kanunu

onay almayan GDO'larla ilgili bu sýfýr toleranslý yaklaþým ise

FAO, dünya gýda talebinin nüfus ve gelir artýþýna paralel olarak

kötü bir duruma getirebilir. Bu göz ardý edilemeyecek kadar büyük

AB'de Genetik Modifiye Organizmalarýn onay iþlemlerinin

gýda ve yem sektörünü baltalýyor. Komisyon Üst Düzey

artmaya devam edeceðini öngörüyor. 2050'de tahýl talebi (gýda ve

bir tehlike.

senkronize olmayan yapýsý, AB' de henüz onaylanmayan GDOlarýn

Grubunun önerisi: "GDO'larýn düþük düzeyde bulunmasýna

hayvan yemi olarak) 3 milyar tonu bulacak. Buna göre bugün 2,1

(Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar) düþük düzey varlýðý için 0

iliþkin teknik bir çözüm aranmasý".

milyar ton olan yýllýk tahýl üretiminin yaklaþýk bir milyar ton

eþik deðeri toleransý ile birleþmesi sonucu halen gýda sektörünü

artmasý gerekiyor. Benzer þekilde, et üretiminin 200 milyon ton

çok etkileyen bir konu olarak ele alýnmaktadýr.

artarak 2050'de toplam 470 milyon tona ulaþmasý gerekiyor. Tüm
bu tahminlere biyoyakýt faktörünü de eklemek gerekiyor. Çünkü
enerji fiyatlarýna ve hükümet politikalarýna baðlý olarak biyoyakýtlarýn
üretimi de tarýmsal ürünlere talebin artmasýna neden olacak.

Toprak
Yüksek verim ve ürün yoðunluðu sayesinde tarýmsal ürünlerde
%90 artýþ saðlanmasý beklenmesine karþýn, geliþmekte olan ülkelerde
özellikle de Sahra altý Afrika'da ve Latin Amerika'da ekilebilir
topraklarýn 120 milyon hektar civarýnda artmasý gerekiyor. Geliþmiþ
ülkelerde kullanýlmakta olan ekilebilir topraklarýn, biyoyakýt
talebine göre daha fazla olmak kaydýyla, en az 50 milyon hektar
azalmasý bekleniyor.
Þu anda Global olarak toprak kaynaklarý gelecekte dünya nüfusunu
beslemeye yetecek gibi görünüyor. Ancak FAO, bu toprak
potansiyelinin yalnýzca belirli ürünlerin yetiþtirilmesi için uygun
olduðu ve bu topraklarýn birkaç ülke sýnýrlarý içinde toplandýðý
konusunda uyarýda bulunuyor. Topraklarýn çoðunun kimyasal ve

Tarýmsal Ürünlerin Kalitesi
Ekim 2008'de, Avrupa Komisyonu tarýmsal ürünlerin kalitesi
konusunda bir Yeþil Kitap yayýnladý. Yeþil Kitapýn kapsamý;
pazarlama standartlarý, tarýmsal þartlar, kalite güvence þemalarý,
coðrafik iþaretler ve organik üretim gibi konularý kapsayacak
þekilde oldukça geniþti. Paydaþlar 2008'in sonuna dek sürecek
olan istiþare sürecine katýlmaya davet edildi. Avrupa
Parlementosu, raportör Maria Petre (Romanya) tarafýndan
hazýrlanan Yeþil Kitap raporunu kabul etti. Mayýs 2009'da ise
Komisyon tarýmsal ürünlerin kalitesi konusunda bir tebliði
kabul etti (COM(/2009/234).
Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Komitesi (AGRI), tarýmsal ürünlerin
kalite politikasý konusundaki Ýletiþim Komisyonunda kendi
inisiyatifi ile raporunu hazýrlayacak. AGRI'de konu, ilk olarak
29 Eylülde görüþüldü. Sonraki görüþmeler için bir takvim
henüz belirlenmedi.

Uzunca bir süredir Baþbakanlýkta bekleyen Tasarý Hükümet sözcüsü

Ülkemizde de GDO' lar sürüncemede kalmýþ durumda her

Cemil Çiçek'in gerek Gýda Kanunu gerek UBK gerekse de Tarým

platformda tartýþýlmaktadýr.

ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn isminin "Tarým ve Gýda Bakanlýðý" olarak

Ülkemizdeki doðal bitki gen kaynaðý ile biyolojik çeþitliliðin

deðiþtirileceðini kamuoyuna açýklamasýnýn ardýndan tekrar gündeme

korunmasý ve sürdürülebilirliði için GDO ve biyoteknoloji

gelmiþ ve bilhassa UBK hakkýnda tartýþmalar alevlenmiþtir.

ürünlerinin kullanýmý ve dolaþýmý konusunda standartlarýn

Bu geliþmeler ýþýðýnda, TGDF Platformunda, Niþasta ve Glikoz

oluþturulmasý ihtiyacý devam etmektedir

Üreticileri Derneði (NÜD) Baþkaný Sayýn Rint Akyüz baþkanlýðýnda

TGDF'nin Rolü;

konuya iliþkin düzenlenen toplantýyla bilgilendirme yapýlmýþ ve
alýnacak aksiyonlar belirlenmiþtir. Ardýndan konuyu Tarým ve

Hazýrlýk çalýþmalarý uzun bir döneme yayýlan "Ulusal Biyogüvenlik

Köyiþleri Bakaný Sayýn Mehdi Eker ile deðerlendiren TGDF

Kanunu" Tasarýsý, Baþbakanlýða sevk edilmeden önce taraflarýn

yöneticileri konuya iliþkin sektörün hassasiyetlerini ve beklentilerini

görüþlerini almak üzere yapýlmýþ tüm çalýþmalara katýlým saðlanmýþ

aktarmýþlardýr.

olmakla birlikte, Baþbakanlýða sevk edilen tasarýnýn son þekline

Yapýlan toplantýda Sayýn Bakan konuya iliþkin bir düzenleme

bakýldýðýnda sektör görüþlerinin dikkate alýnmadýðý görülmektedir.

Sürdürülebilir Çevre

TGDF, Sürdürülebilir Çevre Politikalarýnýn

yapýlmasýnýn öneminin altýný çizmiþ ve TGDF'den de bu konuda

Mevcut tasarý; gerek ülke gerçeklerinden gerekse de dünya

bir hazýrlýk yapýp getirmesini istemiþtir. Halen TGDf tarafýndan

gerçeklerinden oldukça uzak bir içeriktedir. Ve bu þekliyle

sürdürülmekte olan Ulusal Biyogüvenlik Kanunu hazýrlýk çalýþmalarý

yayýnlanmasý durumunda Türkiye'nin gýda ithalat ve ihracatýnda

2009 Aralýk ayý içinde tüm paydaþlarýn etkin katýlýmý ve

çok boyutlu sorunlarý da beraberinde getirecektir.

Bakanlýðýmýzýn iþbirliði ile kamuoyu ile paylaþýlacaktýr.
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Ticaret ve Rekabet
iþbirliði geliþtirerek, AR-GE ve yatýrýmlara
odaklanarak, sektörün rekabet edebilirlik gücünü
arttýrmak hedefi doðrultusunda çalýþmalarýný
sürdürmektedir.

Türk Gýda ve Ýçecek Sanayi, 181,167 milyar dolarlýk iþ
hacmi, 22.092 iþletme sayýsý, 471.076 kiþiye saðlanan iþ
olanaðý,186.4 milyon ton toplam gýda üretim kapasitesi
ile Türkiye'de 4. büyük üretim sektörüdür. Gýda ve Ýçecek
Sanayi, yýllardýr deðiþen tüketici tercihlerine ve giderek artan
katma deðerli ürün taleplerine karþýlýk vermekte ve 72
milyon tüketicimize güvenli gýda sunmaktadýr. Kültürel
çeþitlilik ve kültüre özgü gýda gelenekleri sanayinin

Tarým - Sanayi Entegrasyonuna Destek

Ayný þekilde, esas itibarýyla tarýmýmýzý geliþtirmede ve AB'ye

TGDF, tarýmýn geliþmesi ve sektörün ilerlemesinde çözümün

hazýrlamada olumlu sonuçlar vereceði ve verimi artýracaðý

tarým-sanayi entegrasyonunda olduðuna inanmaktadýr.

çeþitli sektörlerin temsilcilerince dile getirilen Havza Modeli

Uygulanmakta ve uygulanacak olan tarým reformlarýnýn

tam olarak hayata geçirilebildiðinde, tarým ve gýda

pazar odaklý ve Türk tarým yöntemlerini zenginleþtirmeye

ihracatýmýzýn 100 milyar dolarlara çýkacaðý öngörülmesine

yönelik olmasý gereklidir.

raðmen, uygulamada ekolojik yapý ile ekonomik yapýnýn

Reform çalýþmalarýna raðmen rekabet gücü yüksek, kaliteli
tarýmsal hammaddelere eriþim sorun olmaya devam
etmektedir.

Sektörümüzün rekabet gücünün
artmasýný saðlayacak en önemli hususlar:

Gýda sektörünün üretimi için yeterli, sürdürülebilir ve sanayi

Dokuzuncu Kalkýnma Planý vizyonu doðrultusunda , "Ýstikrar

ve kamu iþbirliði yapmalý ve hammadde probleminin

içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaþan, küresel ölçekte

önümüzdeki yýllarda problem olma riski ortadan

üretimine uygun hammadde üretilmesi konusunda sektör

rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüþen, AB'ye üyelik
için uyum sürecini tamamlamýþ bir Türkiye"ye sahip olabilmek

sürdürülebilirliðinin saðlanmasýnda temel oluþturacak anahtar

ve ekonomik ve sosyal geliþmeyi saðlayacak en önemli

özelliklerdir. AR-GE harcamalarýnýn GSYÝH içindeki payý

faktörlerden biri olan rekabet gücünün arttýrýlmasý için

2002 yýlý itibarýyla %0,67 'dir. 2005 yýlýndan itibaren bilim

aþaðýdaki hususlara gereken önem verilmelidir:
 Ekonomik istikrar saðlanarak,
ekonomide kayýt dýþýlýðýn azaltýlmasý.
 Çevrenin korunmasý.
 AR-GE ve yenilikçiliðin geliþtirilmesi.

ve teknolojiye ayrýlan kamu kaynaklarý önemli ölçüde
artýrýlmýþ olmakla birlikte, AR-GE harcamalarýnýn GSYÝH
içindeki payý halen yüzde 1'in altýndadýr. Gýda ve Ýçecek
Sanayinde Araþtýrma ve Geliþtirme faaliyetlerinde istihdam

kaldýrýlmalýdýr.
Rekabet gücü yüksek, pazar odaklý ve sürdürülebilir bir

örtüþmesinin saðlanmasý gerektiði ve Havza Modeli'nin
fýndýk, þekerpancarý ve tütün gibi bazý temel ürünler ile
sebze ve meyveyi kapsamadýðý görülmektedir. Buðdayda
teþviklerin azaltýlmasýnýn da üretimde gerilemeye ve ileride
arz-talep açýðýna yol açabileceði endiþesi olup, çiftçinin ne
gelir elde edeceði de belli deðildir. Bu nedenle modeli
hazýrlamak kadar uygulamanýn da çok önemli olduðu TGDF
tarafýndan vurgulanmaktadýr.
TGDF'nin rolü;

tarýmsal sektör politikasý oluþturmalýdýr. 2009 Haziran ayý

TGDF, sektörün rekabet gücünün arttýrýlmasýnda Mali

içerisinde Hükümet tarafýndan yayýnlanan "Teþvik Paketi"nin

Mevzuatýn büyük bir rol oynadýðýndan hareketle, baþta

ardýndan Temmuz ayýnda Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý

Maliye Bakanlýðý olmak üzere tüm kurumlar nezdinde

tarafýndan da "Tarým Havzalarý Üretim ve Destekleme

giriþimlerini sürdürmektedir.

Modeli" açýklanmýþtýr..

Bu amaçla yürütülen çalýþmalarýn odaklarý:

edilen personel sayýsý 2004 yýlýnda 373 kiþi iken, 2007 yýlýna

Getirilen yeni teþvik paketinin olumlu yönleri olmakla

- Ýç pazarda, global geliþmelere entegrasyonu arttýracak

kadar yaklaþýk olarak %66 oranýnda artarak 620 kiþiye

birlikte tarýmsal ürünlerin %70'ini iþleyerek katma deðer

bütüncül bir yaklaþýmý teþvik etmek.

yükselmiþtir. Buna karþýlýk imalat sanayinde AR-GE

yaratan ve istihdam saðlayan tarým ve gýda sektörünün

- Tarýmsal pazarlardaki sorunlarý azaltmayý teþvik ederek ve

faaliyetlerinde çalýþanlarýn sayýsý 2004'den 2007'ye kadar

Teþvik Paketi'nde "büyük yatýrýmlar" içerisinde yer almamasý,

ticari fýrsatlarý artýrarak global ekonomi içinde Türk Gýda

2,1 kat artarak 6951 kiþiden 14542 kiþiye yükselmiþtir.

ayrýca bölgesel gýda yatýrýmlarýnda birçok kýsýtlamanýn

ve Ýçecek Sanayinin geliþimini ve kârlýlýðýný artýrmak.

gücünün korunmasý.

Bu rakamlardan da görüldüðü gibi Gýda ve Ýçecek Sektörü,

getirilmesi, ortaya konan modelin, sektörün yýllardýr talep

- Rekabet edilebilir fiyatlarla kaliteli hammaddelere geniþ

 Dýþ pazarlarda güçlenme

rekabet gücünün en temel göstergelerinden biri olan AR-

ettiði tarým-sanayi entegrasyonunu saðlayabilecek yapýda

eriþimi saðlamak ve tarýmsal hammaddelerin gýdalarda

GE çalýþmalarýna giderek daha fazla önem vermektedir.

olmadýðýný göstermektedir.

kullanýmýna öncelik vermek.

 Bilgi ve iletiþim teknolojilerinin yaygýnlaþtýrýlmasý.
 Tarýmsal yapýnýn etkinleþtirilmesi ve yüksek katma deðerli
üretim yapýsýna geçilmesi.
 Mevzuat çerçevesinin daha basit ve uygun hale getirilmesi.
 Hammadde tedarikinde sürdürülebilirliðin ve rekabet

Gýda ve Ýçecek Sanayinde büyümeyi ve
geliþmeyi saðlamanýn iki temel yolu bulunmaktadýr:
 Deðer zincirini daha üst seviyelere çýkarmak, daha yüksek
katma deðerli ürünler üretmek ve yenilikçi ürünlere daha
fazla önem vermek
 Uluslararasý pazarlarda büyüme olanaklarýný daha iyi
kullanarak ihracat kapasitesini artýrmak.

- Türkiye'nin WTO, WHO ve Codex Alimentarius gibi
kurumlarda etkinliðini arttýrmak için giriþimlerde bulunmak
- Perakende sektörü ile gýda endüstrisi arasýnda dengeli ve
yapýcý bir iliþki kurmak. Gýda tedarik zincirindeki adil
olmayan ticari uygulamalarýn çözümleri için "Nitelik ve
Doðru Bilgi"nin ne denli önemli olduðu yetkili otoritelerle
Mali Mevzuat çerçevesinde yürütülen çalýþmalarda net olarak
ortaya çýkmýþtýr. TGDF tarafýndan hazýrlanan "Türk Gýda
ve Ýçecek Sektörü Envanteri" yapýlan görüþmelerde son
derece pozitif katký saðlamýþtýr.
2008 yýlý sonunda ülke gündemimize düþen Global Mali
Krizden sektörün en az zararla çýkmasý amacýyla TGDF,
yoðun bir çalýþma yürüterek özellikle KOBÝ'lerin finans
kredilerinde bir kesinti olmamasý için çaba sarf etmiþtir. Bu
amaçla finans sektörüne kamuoyu nezdinde verdiði mesajlarda
"Gýda Sektörü'nü diðer sektörlerle ayný kefeye koymayýn"
çaðrýsýnda bulunmuþtur.
Maliye Bakanlýðý ve Baþbakanlýk nezdinde yürütülen görüþme
trafiði sonunda hükümet adýna Sayýn Baþbakanýn finans
sektörüne dönük mesaj vermesi saðlanmýþtýr.

TGDF, yoðun bir faaliyet göstererek Global Krizin
etkileriyle özellikle KOBÝlerin finans kredilerinde
bir kesinti olmamasý için çaba sarfetmiþtir. Bu
amaçla finans sektörüne kamuoyu nezdinde verdiði
mesajlarda, Gýda Sektörünü diðer sektörlerle
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TGDF'ye üye dernekler, tüm paydaþlarý nezdinde

ayný kefeye koymayýn çaðrýsýnda bulunmuþtur.
5746 sayýlý Araþtýrma ve Geliþtirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkýnda Kanuna göre çýkarýlan ve 31
Temmuz 2008 tarih ve 26952 sayýlý Resmi Gazete'de
yayýnlanan "Araþtýrma ve Geliþtirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesine Ýliþkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliði"
çalýþmalarýna Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri
Federasyonu olarak aktif katýlým saðlanmýþ ve görüþlerimizin
bir kýsmýnýn Yönetmelikte yer almasý saðlanmýþtýr.
TGDF, gerek bu konularda farkýndalýk yaratmak gerekse
de ortaya Nitelikli Bilgi koymak amacýyla "Türk Gýda ve
Ýçecek Sanayinin Rekabet Gücü" hakkýnda bir rapor hazýrlýðý
aþamasýndadýr.
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KDV indirimine öncülük ettik
Kasým 2006'da yapýlan TGDF'nin

çulluk, yabani ördek ve kaz, sülün, yabani beç tavuðu ile etleri ve

Bu uygulama ile ayný ürün ithalatta, ihracatta ve yurt içinde ayný

2'nci Olaðan Genel Kurulu, bir

yenilen sakatatý), Yenilen bazý kök, yumrular, Arýcýlýk ürünleri

þekilde vergilendirilmiþ oldu. GTÝP numarasý deðiþince tekrar

dönüm noktasý oldu. Genel Kurula

(polen, arý sütü), Et mamulleri (Sucuk, sosis, salam, pastýrma,

kararname deðiþtirmeye ihtiyaç kalmadan otomatik olarak KDV

katýlan Baþbakan Recep Tayyip

konserveleri), Hububat un ve unlu mamuller (malt, niþasta, inülin,

oraný da deðiþmiþ olacaðýndan uygulama kolaylaþtý.

Erdoðan, TGDF Baþkaný Þemsi

mýsýr gluteni, bisküvi, gofret, pasta, kek, baklava, müsli, gevrekler,

Kopuz'un dile getirdiði KDV

kornfleks), Yaðlý tohum unlarý, Meyvelerin un ve kaba unlarý,

indirimi talebinin gereðinin yerine

Melas, Prina, Ham ve Rafine yaðlar (zeytinyaðý hariç), Çikolata,

getirileceði sözünü verdi. KDV

þeker, ,Þekerlemeler (Beyaz çikolata hariç, þekerler, þekerlemeler,

indirimi konusunda sektörü mutlu

glikoz ve glikoz þurubu, früktoz, akide þekeri, lokum, dane kakao

eden Bakanlar Kurulu Kararý ise

ve kýrýklarý, kakao hamuru, kakao yaðý, kakao tozu, çikolata ve

30 Mayýs 2007 tarihli ve 26537

çikolatalý ürünler), Sebze ve Meyve suyu, Jöleler, Marmelatlar,

saðladý.

sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak

Siyah çaylar, Bitkisel çaylar, Kahve, Baharat, Hazýr gýdalar (Hazýr

yürürlüðe girdi. TGDF'nin giriþimleri sonucunda %18 olan

çorbalar, pudingler, yaþ ve kuru pastalar, tatlýlar, bulyonlar, soslar,

Yapýlan düzenleme ile girdi ve çýktýda KDV büyük oranlarda

gýda maddelerinde KDV oraný, alkollü içkiler hariç olmak

ketçap ve mayanozler, mayalar, kabartma tozlarý), Dondurmalar,

1 Ocak 2008 itibarýyla 2. dalga KDV indirimi diðer
birçok gýda ürününde yaþandý. Böylece TGDF, gýda
ürünlerinde KDV uygulamasýndaki çarpýk tablonun
düzeltilmesi için verdiði büyük uðraþlarýn sonucunu
almýþ oldu.
KDV oranlarý ürünlerin GTÝP numaralarý baz alýnarak belirlendi.
Ýkinci Olaðan Genel
Kurul Toplantýmýza
Sayýn Baþbakanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan
da katýldý.

KDV'nin GTÝP numaralarý bazýnda yayýmlanmasý Maliye Bakanlýðý

Dondurulmuþ gýdalar, Meþrubatlar (Meþrubat, tonik, sade ve
meyveli gazozlar, kolalý içecekler, alkolsüz bira, üzüm þýralarý,
sirkeler), Sofra tuzlarý, Yemek hizmetleri.

doðrultusunda GTÝP numaralarý bazýnda gýda maddelerinin neler
olduðunu ve KDV oranlarýný en geniþ haliyle gidahatti.com
adresinde yayýnladý.
Bu düzenleme, ülke ekonomisine de çok deðiþik boyutlarda katký

eþitlendi. Bu da özellikle KOBÝLER üzerindeki finansman yükünü
azaltmýþtýr. Zira sektörün, özellikle KOBÝ'lerin KDV'den doðan
trilyonlarca alacaðýnýn tahsil edilememesi de son derece ciddi bir
finansman yükü yaratmakta idi. Bu vesile ile kýsa vadede bu da
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üzere, %8'e indirildi.

Gýdahattý Dergisi, KDV ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararý

çözümlenmiþ oldu.
Yapýlan düzenleme kesinlikle devletin vergi kaybýna yol açmayacak,
aksine kayýtdýþý ile mücadele ve merdiven altýnýn önüne geçilmesinde
kýsa sürede büyük bir mesafe kat edilecektir. Yýllardýr söylene gelen
tarým-sanayi entegrasyonu açýsýndan da büyük bir katký
saðlayacaktýr.

geleneðinde olmayan bir uygulama. KDV oranlarýnýn bu þekilde
yayýmlanmasý hem Maliye Bakanlýðý ve hem de mükellefler bazýnda
karýþýklýklarýn önüne geçti.

Söz konusu düzenleme ile KDV oranlarý %8e indirilen
ürün gruplarý þunlar:
- Su ürünleri konserveleri, Süt tatlýlarý ve içecekleri, Av hayvaný
et, sakatat (Tavþan, geyik, dað keçisi, keklik, devekuþu, býldýrcýn,
25

Organizasyonlarýmýz
CIAA - TGDF ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý iþbirliði ile
düzenlenen konferansta, AB'de gýda etiketleme, beslenme
ve saðlýk beyanlarý, mevzuat ve uygulamalarý, bu
alandaki yeniliklerin yaný sýra bu konularda
Türkiye'nin yaklaþýmý da masaya yatýrýldý.
CIAA Baþkaný ve Tarým Bakanýnýn da
katýldýðý konferans, baþta Tarým
ve Köyiþleri Bakanlýðý yetkilileri
olmak üzere, sektör temsilcileri,
akademisyenler ve STK' lardan da
büyük ilgi gördü. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan
TGDF Baþkaný Þemsi Kopuz, Türk Gýda ve Ýçecek
Sektörünün, sorunlarýný ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Konferans

CIAA Baþkaný Jean Martin, Türk Gýda ve Ýçecek Sektörünün
tek temsilcisi olan TGDF'nin, CIAA ile maksimum düzeyde
iþbirliði yapmasýndan büyük memnuniyet duyduklarýný
belirterek, Türkiye'nin Avrupa'da beslenme etiketlemesi
uygulamasýna ilk baþlayan ülkeler arasýnda yer aldýðýný ifade
etti.
nliði ve
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e Sistem
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18 Kasým ara
Ank

Tarým ve Köyiþleri Bakaný Sayýn Mehdi Eker 'de
konuþmasýnda; "Gýda güvenliði ile ilgili yaptýðýmýz her
uygulamanýn ve her mevzuatýn birinci amacý, ülkemiz
insanýna karþý görevimizi yapmaktýr." diyerek özellikle süt
ürünlerinin ve beyaz etin AB'ye ihracatý konusunda Türkiye'ye
uygulanan ayrýmcýlýðý eleþtirdi.

"Global Gýda Güvenliði AB ve Türkiye Uygulamalarý Konferansý,
l3.05.2009, Ankara
Global Gýda Güvenliði
A B v e T ü r k i y e U y g u l a m a l a r ý 
Global Food Safety Systems
EU and Turkey Implementations
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"Gýda Güvenliði ve Etiketleme Sistemlerinde
Global Yaklaþýmlar Konferansý,
l8.11.2008, Ankara

Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn 2009 yýlýný "Gýda Güvenliði"
yýlý ilan etmesiyle beraber baþlattýðý "Güvenilir Gýda Saðlýklý
Yaþam" kampanyasý çerçevesinde ve CIAA - BSP (Ýþ Geliþtirme
Projesi)'nin bir aktivitesi olarak CIAA - TGDF ve Tarým ve
Köyiþleri Bakanlýðý iþbirliði ile gerçekleþtirilen konferansta;
bürokrasi, sektör ve STK'larýn çok yoðun katýlýmýyla, AB ile
ülkemizin gýda güvenliði alanýndaki düzenlemeleri arasýnda
bulunan boþluðun kapatýlmasýnýn ülkemiz açýsýndan uzun
vadede rekabetin güçlenmesi, büyümenin desteklenmesi ve
kýrsal istihdam için en kritik nokta olduðu vurgulandý.

"AB Çevre Politikalarý ve Türk Gýda ve Içecek Sektörü
Konferansý, 26.05. 2009, Ankara
TGDF tarafýndan hazýrlanan ve Çevre konusunda hazýrlanmýþ
en kapsamlý örnek çalýþma olarak nitelendirilen "Sürdürülebilir
Çevre Raporu"nun kamuoyuyla paylaþýldýðý CIAA - TGDF
ve Çevre ve Orman Bakanlýðý iþbirliði ile düzenlenen
konferansa, Çevre ve Orman Bakanlýðý Müsteþarý ve bakanlýk
yetkilileri yanýnda sektör ve STK' larýn geniþ katýlýmý oldu.
Konferansta, CIAA adýna katýlan konuþmacýlar tarafýndan
AB çevre mevzuatý ve uygulamalarý konusu anlatýldý. Çevre
ve Orman Bakanlýðý temsilcileri ile özellikle Ambalaj
Atýklarýnýn Kontrolü yönetmeliði uygulama sorunlarý
tartýþýldý.
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UGKK'nýn gýdalarýn saðlýðý
koruma etkisini belirten bazý
ifadelerin etikette yer almasýný
kabul etmesinin ardýndan , gerek
üretici gerekse tüketici açýsýndan
çok önemli olan bu karar, "Gýda
Ürün Etiketlerinde Beslenme ve
Saðlýk Beyanlarýna Ýliþkin Türkiye
ve AB'deki Yasal Düzenlemeler
Konferansý" vasýtasýyla kamuoyu
ile paylaþýldý.
Tarým ve Köyiþleri Bakaný Sayýn Mehdi Eker, AB Komisyonu
Gýda Kanunu Beslenme ve Etiketleme Bölüm Baþkaný Dr.
Basil Mathioudakis, Hollanda Ulusal Halk Saðlýðý ve Çevre
Enstitüsü Uzmaný Dr. Hans Verhagen ile birlikte çok sayýda
bürokrat, akademisyen ve sektör temsilcisinin katýlýmýyla
gerçekleþtirilen konferansla, ilk defa, Fonksiyonel Gýdalarla
ilgili bilimsel bir açýlým gerçekleþtirilmiþ oldu.
Konferansta yapýlan konuþmalar "Fonksiyonel Devrim" adlý
bir kitapta toplanarak Gýdahattý Dergisi'ne ek olarak bütün
paydaþlarýmýza ulaþtýrýldý.

Gýda ve Ýçecek Sektöründe Rekabet Çalýþtayý,16.03.2007, Ankara
Rekabet Kurumunun 2002/2
sayýlý "Dikey Anlaþmalara Ýliþkin
Grup Muafiyeti Tebliði"nde
Deðiþiklik Öngören Teblið
Taslaðý, TGDF tarafýndan 16
Mart 2007 tarihinde düzenlenen
"Gýda ve Ýçecek Sektöründe
Rekabet Çalýþtayý"nda tartýþýldý.
Çalýþtayýn açýlýþýnda konuþan
TGDF Baþkaný Þemsi Kopuz,
ticaretin temelinin rekabet olduðuna dikkat çekerek, Teblið
çalýþmalarýný hem rekabet edebilirlik kriterleri, hem de AB
kriterlerine uyum açýsýndan son derece önemli bir adým
olarak nitelendirdi.

yoluyla, pazarýn hem aktif hem de potansiyel
rakiplere kapatýldýðýný ve dolayýsýyla rekabetin
önemli ölçüde sýnýrlandýðýnýn tespit edildiðini,
Teblið deðiþikliðinin gerekçesini bu tespitlerin
oluþturduðunu belirtti.
Rekabet Kurumu uzmanlarýnýn ve sektör
temsilcilerinin de görüþlerini aktardýðý çalýþtay,
soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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Gýda Ürün Etiketlerinde Beslenme ve
Saðlýk Beyanlarýna Ýliþkin Türkiye ve AB deki Yasal Düzenlemeler Konferansý,
02 .06.2006, Ýstanbul

Rekabet Kurumu Baþkaný Mustafa Parlak ise, rekabetin
bulunduðu piyasalarda ekonomik yapýnýn saðlam, sektörlerin
büyümesinin de daha saðlýklý olduðunu belirterek, gýda
perakendeciliðinde geleneksel kanaldan organize perakendeye
geçiþ süreciyle ilgili bilgiler verdi. Süpermarket ve hipermarket
sayýsýnýn hýzla arttýðýný belirten ve bu sürecin devam edeceðini
söyleyen Parlak, üreticilerin perakendecilere baðýmlý olmaya
baþladýðýný, 2002-2005 döneminde gýda ve içecek
üreticilerinin cirolarýndaki artýþýn %60 olduðunu, organize
perakendecilerin cirosunun ise 2 kat arttýðýný söyledi.
Parlak, Rekabet Kurumunun yapmýþ olduðu incelemeler
sonucunda; gýda ve içecek sektöründeki bazý alt pazarlarda,
perakende ticaret seviyesindeki münhasýr dikey anlaþmalar
29

Organizasyonlarýmýz

Margarin son yýllarda üzerinde en çok tartýþma yapýlan gýda
maddelerinden biri. Tartýþmanýn odaðýnda ise "margarin
üretiminde hidrojenasyon sonucunda trans yaðlarýn oluþtuðu,
bunlarýnda da belli bir miktardan fazla alýndýðý takdirde
kalbe zararlý olabileceði" iddiasý var.
Tartýþmalarýn spekülasyona dönüþmesi ve hem margarin
sanayimize zarar veren boyutlara ulaþmasý hem de tüketicinin
yanlýþ bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi noktasýna gelmesi
Margarin Sanayicilerimizi harekete geçirdi. TGDF,
MÜMSAD ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý iþbirliði ile
margarin hakkýnda doðru bilinen yanlýþlarý ve beslenmedeki
rolünü anlatmak üzere 29 Haziran 2007 tarihinde Ýstanbul'da
"Bilinmeyen Yönleriyle Margarin ve Beslenmedeki Rolü"
konulu bir konferans düzenlendi.

MÜMSAD

Tarihçesinden üretimine ve tüketiciye ulaþana kadar
olan aþamalarýnýn bilimsel verilere dayanýlarak
anlatýldýðý konferansta, üreticiler, akademisyenler
ve kamu temsilcileri þu ortak görüþte birleþti:
"Margarin Saðlýklý Bir Besindir."
Toplantýnýn en önemli sonucu ise, konferansta ortaya
çýkan gerçekler doðrultusunda sektörün taleplerini
deðerlendiren UGKK'nýn "Gýda Maddelerinin Genel
Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme
Kurallarý Tebliði"nde yeni bir düzenlemeye giderek,
"beslenme etiketine trans yaðlarýn eklenmesini"
kararlaþtýrmasý oldu. Buna göre; trans yað asitleri
miktarý, ürünün içeriðindeki yaðýn 100 gramýnda

Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve
Reklam Konferansý, 03.10.2006, Ankara
1 gramdan az ise ve beslenme tablosunda yer alacaksa "sýfýr"
olarak yazýlabilecek.
Tebliðin yayýmýný takiben sektör, "Trans Yað Ýçermez" etiketli
ürünlerini piyasaya sürdü.
Konferans notlarý bir kitap haline getirildi ve 1. baskýsý
2007, 2. baskýsý ise 2008 yýlýnda gerçekleþtirilerek Gýdahattý
Dergisi ile birlikte daðýtýldý.

Özellikle Fonksiyonel Gýdalarýn
hayatýmýza girmesi ve hýzla artan
bir pazar oluþturmasý,
tüketicinin bilgilendirilmesi,
bilinçlendirilmesi ve korunmasý
açýsýndan ürün reklamlarýnýn
tartýþmaya açýlmasýna sebep
oldu. Bu tartýþmayý bilimsel bir
temele oturtmak amacýyla
TGDF; konunun sektör, devlet
ve akademisyenlerden oluþan
paydaþlarýný 03 Ekim 2006 tarihinde "Gýda Sektöründe
Saðlýk Beyanlarý ve Reklam" konulu konferansta bir araya
getirdi.
Sanayi Bakaný Ali Coþkun, bu konferansýn Türkiye için
önemine deðinerek, "Türkiye, Avrupa Birliði'nde müzakere
masasýna oturmuþ bir ülke olarak bütün mevzuatýný Avrupa
Birliði normlarýna uydurmak mecburiyetinde." dedi ve
tüketicinin bilinçlendirilmesi için sektör ve devlet
kurumlarýnýn uyumlu çalýþmasýnýn önemine dikkat çekti.

Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Doç. Dr.
Turan Buzgan ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürü ve
Reklam Kurulu Baþkaný Özcan Pektaþ'ýn konuþmacý olarak
katýldýðý konferansta; saðlýksýz beslenmenin yaygýn olduðu
günümüzde fonksiyonel gýdalarýn, tüketiciyi bilinçlendirme
de ise ürün etiketlerinin ve reklamlarýn önemi vurgulandý.
Konferansta yapýlan konuþmalar "Fonksiyonel Reklam" adlý
bir kitapta toplanarak Gýdahattý Dergisi'ne ek olarak bütün
paydaþlarýmýza ulaþtýrýldý.
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Bilinmeyen Yönleriyle Margarin ve
Beslenmedeki Rolü Konferansý, 29.06.2007, Ýstanbul

TBMM Tarým Komisyonu Baþkaný Vahit Kiriþçi ise, saðlýk
beyanlarý konusundaki düzenlemelerde 5179 sayýlý Kanun
ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn görevlendirildiðini ve
tek yetkilinin bu Bakanlýk olduðunu, bu uygulama ile yetki
karmaþasýnýn ortadan kalktýðýný belirtti.
Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Prof. Dr. Ali Atýf Bir, Koruma
Kontrol Genel Müdür Yardýmcýsý Prof. Dr. Nevzat Artýk,
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Katýlým Saðladýðýmýz Toplantýlar
TGDF, üyesi bulunduðu Avrupa Gýda ve Ýçecek Sektörünün
en büyük temsilcisi CIAA'nýn yýl sonu kongrelerine ilk defa
26-27 Ekim 2006 tarihinde katýldý. TGDF'yi Yönetim
Kurulu Baþkan Vekili Rint Akyüz'ün temsil ettiði kongrede
"Yaþam Ýçin Gýda-Tüketici Ýhtiyaçlarýný Karþýlamak" baþlýðý

altýnda; yeni geliþmeler, rekabetin geliþtirilmesi ve tüketici
memnuniyetinin arttýrýlmasý konularý masaya yatýrýldý. "Gýda
ve Saðlýk", "Gýda Güvenliði", "Gýda ve Tüketici" baþlýklarýyla
sunumlarýn gerçekleþtirildiði kongrenin alt baþlýklarýndan
biri olarak "Obezite" konusu da tartýþýldý.

21inci Yüzyýlda Gýda ve Ýçecek Endüstrisi - CIAA Yýl Sonu Kongresi" 26-27.11. 2008, Brüksel
"21. Yüzyýlda Gýda ve Ýçecek Endüstrisi" baþlýðýný taþýyan

Tüketicilerin geleceðe iliþkin ne tür yeni ürün beklentileri

kongrede 3 paralel oturum düzenlendi.

var?" konularý ele alýndý.

"Büyümeyi Saðlamak" oturumunda; "Global gýda üretimi

"Çevreye Duyarlý Olmak" oturumunda ele alýnan konular

ve talebinin genel görünümü nasýl? Global pazarlarda AB

ise þunlardý: AB düzeyinde gýda açýsýndan çevreyle ilgili

gýda üretiminin rolü ne? AB gýda tedarik zincirinin durumu

güvenilir bilimsel deðerlendirme yöntemleri nasýl

nedir? Rekabet gücünü artýracak kritik baþarý faktörleri

geliþtirilebilir? Tüketicilere çevrenin korunmasýyla ilgili

neler? Tarýmsal hammadde fiyatlarýnda dalgalanmanýn
sanayinin rekabet gücüne etkileri neler?" sorularýnýn yanýtlarý
arandý.

konularýn basit ve anlaþýlabilir þekilde anlatýlmasý için hangi
araçlar kullanýlabilir? Çevre, saðlýk, beslenme ve gýda ile
ilgili tüm diðer konular daha bütünsel bir "sürdürülebilirlik"

"Tüketiciye Hizmet Etmek" oturumunda; "Beslenme

kavramý içinde nasýl entegre edilebilir? Kamu politika

etiketlemesi gerçekten tüketicilerin saðlýklý gýdalar konusunda

üreticileri ve gýda zincirindeki her bir operatör sürdürülebilir

bilgilenmesini ve doðru seçimler yapmasýný saðlýyor mu?

tüketimin teþvik edilmesi konusunda hangi rolleri

Endüstri tüketicilere saðlýklý seçim yapmalarý için nasýl

üstlenirler? "Sürdürülebilirliði Teþvik Eden Politikalar

yardýmcý oluyor? CIAA 2006'da isteðe baðlý etiketleme

Üretmek" paneli ile sona eren kongreyi, TGDF Kurumsal

sistemini neden oluþturdu ve süreç nasýl geliþiyor?

Ýliþkiler Direktörü Ýlknur Menlik de takip etti.

Fonksiyonel Gýdalar ve Saðlýk Beyanlarý Sempozyumu, 09-11.05.2007, Malta
ABD'de 1978 yýlýnda kâr amacý gütmeyen bir vakýf olarak
kurulan ILSI (Uluslararasý Yaþam Bilimleri Enstitüsü), bugün
dünya çapýnda 400 kurumsal üyesi ile beslenme, gýda
teknolojileri, gýda ve çevre güvenliði konularýnda bilimsel
çözümler ve yaklaþýmlar üretmek amacýyla çalýþmalarýný
sürdürüyor. ILSI Avrupa ise özellikle Avrupa Komisyonu
regülasyonlarý, Avrupa'da ulusal kodlarýn geliþtirilmesi ve
rehberlerinin yayýnlanmasýnda aktif rol oynayan; WHO,
FAO, Avrupa Komisyonu ve EFSA gibi uluslararasý
kuruluþlarýn kabul edilmiþ bir partneridir. Gýda ve bilim
dünyasýndan birçok önemli ismin gerek konuþmacý, gerekse

izleyici olarak katýldýðý sempozyuma TGDF Kurumsal
Ýletiþim Direktörü Ýlknur Menlik katýldý.
Sempozyumda ele alýnan 6 ana baþlýklar þunlardý :
Beslenme Modelleri, Saðlýk Trendleri ve Fonksiyonel
Gýdalardaki Geliþmeler.
 Gýda Saðlýk Beyanlarýnýn Bilimsel Olarak Kanýtlanmasý.
 Fonksiyonel Ürünler ile Ýlgili Mevzuat.
 Tüketici Davranýþlarý, Algýlamasý ve Ýletiþim.
 Fonksiyonel Ürünlerin Geleceði.
 Fonksiyonel Gýdalar ile Ýlgili Fýrsatlar ve
Yeni Teknolojiler.

17. AB Gýda Mevzuatý Konferansý, 25-26.06.2008, Brüksel
2008de 17'ncisi düzenlenen konferans Avrupa'nýn EFSA,
FSA, ILSI Avrupa, CIAA ve Avrupa Komisyonu gibi gýda
ile ilgili bütün otoritelerini bir araya getirdi.

iliþkin, bir gün süren ayrý bir seminer düzenlendi. Seminerde,
gýda reklamlarýnýn, çocuklarýn gýda seçimleri üzerine etkisi
incelenerek, bu konuda gelinen nokta tartýþýldý.

Konferansta, Beslenme ve Saðlýk Beyanlarý konusu
çerçevesinde AB gýda politikasýnýn geleceði ile ilgili etraflý
analizler, AB Gýda ve Ýçecek Sektörünün deðiþen ve gelecekte
deðiþmesi beklenen AB direktiflerinden nasýl etkileneceði
konularý tartýþýldý. Konferansýn ardýndan katýlýmcýlar için,
çocuklara yönelik reklamlarda benimsenecek prensiplere

Konferansa katýlan TGDF Kurumsal Ýliþkiler Direktörü
Ýlknur Menlik, Uluslararasý Yaþam Bilimleri Enstitüsü ILSI'nýn
Avrupa Þubesi Direktörü Dr. Nico van Belzen ile "ILSI
Avrupa, Gýda Güvenliði, Yeni Teknolojiler ve Son Yýllarda
Odaklanýlan Konular, ILSI'nýn Uluslararasý Ýliþkileri ve Türk
Gýda Sektörü" konularýnda bir görüþme yaptý.

Katýlým Saðladýðýmýz Toplantýlar

"Yaþam Ýçin Gýda-Tüketici Ýhtiyaçlarýný Karþýlamak - CIAA Yýl Sonu Kongresi", 26-27.11. 2006, Brüksel

33

Global Gýda Güvenliði Zirvesi,
10-11.09.2008, Amsterdam

Dünya Gýda Günü 07 Sempozyumu,
19-20.10.2007, Ankara

Avrupa Bilgi Aðý Grubu tarafýndan, gýda þirketlerinin üst
düzey yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen Global Gýda
Güvenliði Zirvesi'ne baþta gýda þirketlerinin üst düzey
yöneticileri olmak üzere 78 üst düzey yönetici katýldý.

TMMOB Ziraat, Gýda ve Kimya Mühendisleri Odalarý
tarafýndan 16 Ekim Dünya Gýda Günü etkinlikleri
kapsamýnda düzenlenen sempozyumda, FAO tarafýndan
belirlenen " Gýda Hakký" temasý iþlendi. Sempozyum
programýnda iki gün boyunca "Tarým ve Gýda Sanayi", "Yeni
Teknolojiler", " Gýdada Tüketicinin Aldatýlmasý", " Çiftlikten
Sofraya Gýda Güvenliðini Saðlamada Mesleklerin Rolü"
konulu oturumlar ve "Küresel Isýnmanýn Tarým ve Gýda
Sektörüne Etkileri", " Yeni Dönemde Tarým ve Gýda
Politikalarý" konulu paneller düzenlendi.

Türkiye'den TGDF Kurumsal Ýliþkiler Direktörü Ýlknur
Menlik'in de katýldýðý zirvede, "Global Gýda Tedarik
Zincirinin Kontrol ve Yönetimi" ana temasýnýn ele alýndýðý
panel ve oturumlar gerçekleþtirildi. Toplantý boyunca þirket
temsilcileri, ana tema çerçevesinde, kendi deneyimlerini,
tecrübelerini, uygulamalarýný ve sonuçlarýný anlattýklarý
sunumlar yaptý.
"Global Gýda Tedarik Zincirinde Ýþbirliðinin Arttýrýlmasý"
konulu panelde ise, "Global Paydaþlar Arasýnda Ýletiþim ve
Ýþbirliðinin Arttýrýlmasý, Gýda Güvenliði Uygulamalarý
Hakkýnda Standart Dýþý Tedarikçiler ve Ulusal Otoriteler
ile Çalýþmak, Sertifikalandýrma Yoluyla Risk Ýdaresi, Tüm
Tedarik Zinciri Boyunca Tek Bir Güvenlik Standardý
Oluþturulmasý, Acil Durumlarda Þirketlerin Markalarýný
Garanti Altýna Almasýný Saðlamak" konu baþlýklarý ele alýndý.

CIAA-BSP Projesi Kapanýþ Toplantýsý,
29-30.06.2009, Hýrvatistan
Toplantýda, BSP projesinin sonuçlarý ve AB destekli yeni
BSP projelerine nasýl ulaþýlabileceði çeþitli workshoplarda
konuþuldu. CIAA Genel Müdürü Mella Frewen ve CIAA
Proje Koordinatörü Giorgio Bosetti tarafýndan yapýlan
sunumlarda partnerler arasýnda yer alan Türkiye'nin geçiþ
periyodunda, sistemin deðerlendirmesinde ve projenin
uygulanmasýnda En Baþarýlý Ülke olduðu vurgulandý.

Katýlým Saðladýðýmýz Toplantýlar

Katýlým Saðladýðýmýz Toplantýlar

Toplantýnýn "Beyin Fýrtýnasý" oturumunda da, "Risk
Deðerlendirme Stratejilerini Deðerlendirme" baþlýðý altýnda
"Alerjenler, Mikrobiyoloji, Lokal Üretimler, GDO' lar, Ýthal
Hammadde ve Ýngrediyenler, Renklendiriciler" konularý
ABD Gýda ve Ýlaç Ýdaresi (FDA) temsilcisi tarafýndan anlatýldý.
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Türkiye'de Gýda Güvenliði ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve
Güçlendirilmesi Eþleþtirme Projesi
Kapanýþ Toplantýsý, 30-31.10.2007, Ankara
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ve Avrupa Birliði tarafýndan,
4 Mayýs 2006 tarihinde resmen baþlatýlan "Türkiye'de
Gýda Güvenliði ve Kontrol Sisteminin Yeniden
Yapýlandýrýlmasý ve Güçlendirilmesi Eþleþtirme Projesi"nin
kapanýþ toplantýsý Ankara'da yapýldý.

projenin tüketicimize güvenli gýda sunma anlamýna geldiðini,

TGDF ve Gýdahattý Dergisi'nin sponsorluðunda gerçekleþen
konferans, iki gün boyunca birçok kurum, dernek, meslek
odalarý ve bakanlýk çalýþanlarý tarafýndan da ilgiyle takip
edildi.

Proje çalýþmalarýnda görevli ve sorumlu kurum olan Tarým

Konferansta TGDF adýna bir konuþma yapan Genel Sekreter
Ersin Taranoðlu, projenin Türkiye'nin AB ile uyumunu
güçlendirmesini umduklarýný belirterek; TGDF için bu

özel sektör birçok yönden destek verdi. Özellikle 24 farklý

olmazsa olmazlarýmýzdan olan "Gýda Güvenliði"ni
saðlayacaðýný umduðumuz bu projenin baþarý ile
sonuçlandýrýlmasý için dernek olarak her türlü gayreti
göstereceklerini belirtti.
ve Köyiþleri Bakanlýðý , Saðlýk Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý,
TÜBÝTAK, TSE, TOBB, TESK, TGDF gibi ilgili kurum
ve kuruluþlarýn ile iþbirliði ile yürütülen proje çalýþmalarýna
sektöre yönelik Hijyen Kýlavuzu Taslaklarý TGDF
koordinasyonunda hazýrlandý.

Gýda Mühendisliði 5' inci Kongresi, 8-10 .11 .2007, Ankara
Amacý; gýda zincirinin üretimden tüketime tüm halkalarýný
içine alacak biçimde gýda iþleme ve muhafaza teknolojisinde
yeni yaklaþýmlar, gýda biyoteknolojisi, yeni gýdalar, gýda
sanayinde nanoteknoloji kullanýmý gibi bilimsel ve teknolojik
konularý ele almak, gýda sektörünü her yönüyle tartýþmak;
AB - Türkiye iliþkileri baðlamýnda gýda sanayinin durumu,
uyum çalýþmalarý ve yasal düzenlemeler, tam üyelik sürecinde
Türkiye gýda sanayinin zarar görmemesi için uygulanmasý
gereken politikalarý ele almak ve bu süreçte AB'nin sektöre
saðlayacaðý destekleri incelemek olan "Gýda Mühendisliði
5. Kongresi", 08-10 Kasým 2007 tarihleri arasýnda Ankara'da
gerçekleþtirildi.

Gýda Mühendisleri Odasý tarafýndan düzenlenen;
üniversitelerden, kamu sektörü ve özel sektörden yaklaþýk
350 kiþinin hazýr bulunduðu kongreye TGDF adýna katýlan
Dr. Ýsmail Mert, "Nasýl Bir Gýda Kanunu? Nasýl Bir
Yapýlanma?" paneline katýldý ve TGDF'nin görüþlerini
açýkladý.

Hýzlý Tüketim Mallarý Açýsýndan Global Rekabet ve
AB Yolunda Yeni Uygulamalar Paneli,
01.11.2007, Ýstanbul

Gýda Endüstrisi ve
Tüketici Ýliþkileri Konferansý,
20.03.2008, Ankara

Uluslararasý Yatýrýmcýlar Derneði (YASED), ekonominin
lokomotif sektörleri arasýnda yer alan Hýzlý Tüketim Mallarýný
AB sürecinde yaþanmakta olan dönüþümler açýsýndan
deðerlendiren bir panel düzenledi.

Gýda Endüstrisi ve Tüketici Ýliþkileri Konferansý, Tüketici
Haftasýnda, Ankarada gerçekleþtirildi. Gýdahattý Dergisinin
basýn sponsoru olduðu konferansta, 2007 yýlýnda TGDFnin
önerisiyle UGKK gündemine alýnan Ambalajlý Gýda ve
Ýçecek Ürünlerinde Tüketici Etiket Algý Araþtýrmasýnýn
sonuçlarý da açýklandý.

Tarým Bakanlýðý Müsteþarý Vedat Mirmahmutoðullarý,
Gümrük Müsteþar Yardýmcýsý Bülent Ertem, çok sayýda
iþadamý ve akademisyenin katýldýðý panelin açýlýþ konuþmasýný
yapan TGDF Baþkaný Þemsi Kopuz, gýda ve içecek
sektörünün, Türkiye'nin iç piyasa kadar ihracat konusunda
da en dinamik sektörlerinin baþýnda geldiðini belirterek,
"Özellikle YASED üyesi küresel gýda þirketlerinden AB
nezdinde Türkiye adýna lobi çalýþmalarýmýza katký
beklemekteyiz." dedi. Kopuz konuþmasýnda, sektörün
sorunlarýný ve önceliklerini de dile getirdi.

Konferansa, Tarým ve Köyiþleri Bakaný Sayýn Mehdi Eker,
bakanlýk yetkilileri, çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnýn
temsilcileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri büyük ilgi
gösterdi.
Konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan TGDF Genel
Sekreteri Ersin Taranoðlu, Federasyonumuzun en
önemli önceliði gýda güvenliði ve tüketici
saðlýðýdýr. dedi. Tüketicinin gýda sanayi ile
iliþkisinin öncelikle ambalaj ile
baþladýðýný belirten Taranoðlu,
tüketicinin, ihtiyaçlarýna ve
beklentilerine maksimum faydayý
etiketlerden saðladýðýný
vurguladý.

Katýlým Saðladýðýmýz Toplantýlar

Katýlým Saðladýðýmýz Toplantýlar

Kongrenin sonuç bildirgesine de yansýyan "Beslenme Profili"
araþtýrmasý konusuna da deðinen Dr. Ýsmail Mert, "Bu
araþtýrmanýn sonuçlarýný gýda sektörü dört gözle bekliyor."
dedi.
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6. Uluslararasý Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 02-06.04.2008, Antalya
1000'i aþkýn beslenme ve diyet uzmaný; Tarým ve Köyiþleri
Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðýnýn üst düzey temsilcileri, gýda,
ilaç ve teknoloji alanýnda faaliyet gösteren 40 firmanýn
temsilcileri HÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafýndan
düzenlenen kongrede, Antalya'da bir araya geldi. Daha önce
3 yýlda bir yapýlan ve sonuncusu 2006 yýlýnda gerçekleþtirilen
kongreye katýlýmýn ve ilginin yoðun olmasý nedeniyle o
tarihten itibaren 2 yýlda bir yapýlmasýna karar verildi.
Kongrede toplam 9 panel, 4 sempozyum ve 5 konferans
düzenlendi. Toplam 171 bilimsel araþtýrmanýn (65 sözel,
106 poster) sunulduðu kongrede, 13'ü yabancý olmak üzere
82 bilim adamý konuþma yaptý.
Son yýllarda beslenme alanýnda gerçekleþtirilen en büyük
kongre olan "6. Uluslararasý Beslenme ve Diyetetik
Kongresi"nde TGDF Kurumsal Ýliþkiler Direktörü Ýlknur
Menlik de "TGDF'nin Medyada Beslenmeye Bakýþý" baþlýklý
bir konuþma yaptý. Ýlknur Menlik konuþmasýnda, TGDF'nin
saðlýklý beslenme ve tüketiciyi bilinçlendirme çalýþmalarýný
anlattý ve tüketicinin doðru bilgilendirilmesi konusunda
medyanýn önemini vurguladý. TGDF'nin önerisi ve desteðiyle

dikkat çeken Menlik, özellikle beslenme ve gýda haberlerinde
haber kaynaðýnýn önemli olduðunu belirterek, TGDF'nin
medya nezdinde bilimsel gerçeklere dayalý bilgilendirme
yaptýðýný da sözlerine ekledi.

Obezite ile Mücadele Ulusal Eylem Planý Çalýþtayý,
08.07.2008, Ankara

Uluslar arasý Gýda ve Beslenme Kongresi,
24-26.10-2008, Ýstanbul

Obezite ile mücadele konusunda TGDF
uzun süredir, "Seçimler hayatýn
gerçekleridir" anlayýþýyla tüketicileri
dengeli beslenme ve saðlýklý yaþama
teþvik etmek amacýyla çeþitli çalýþmalar
yapmaktadýr. Tüketicinin bilgilendirilmesi,
etiketleme, eðitim, saðlýklý yaþam biçimlerinin
ve fiziksel aktivitenin özendirilmesi, pazarlama ve reklam
çalýþmalarý, ürünlerin yeniden formüle edilmesi, porsiyon
çeþitliliðinin artýrýlmasý TGDF' nin öncelikli çalýþmalarý
arasýnda yer almaktadýr.

TÜBÝTAK Marmara Araþtýrma Merkezi Gýda Enstitüsü
tarafýndan düzenlenen ve ana temasý " Gelecek Ýçin Gýda"
olan kongreye deðiþik ülkelerden 130'u aþkýn bilim adamý
ve uzmanlar konuþmacý olarak katýldý.

TGDF, Saðlýk Bakanlýðý ve WHO iþbirliðiyle 08 Temmuz
2008 tarihinde Ankara'da düzenlenen "Obezite ile Mücadele
Ulusal Eylem Planý Çalýþtayý"na katýlarak aktif destek verdi.
Çalýþtayda katýlýmcýlara "Gýda Sanayi Obezite Sorununa
Nasýl Bakýyor?" konulu bir sunum yapan TGDF Kurumsal
Ýliþkiler Direktörü Ýlknur Menlik, Obezite ile mücadelede
gýda ve içecek sanayinin tüm kurumlar ile sürekli iletiþim
ve koordinasyon içinde olduðunu vurguladý. Çalýþtay,
Türkiye'nin Obezite ile mücadele yol haritasýnýn
çýkarýlmasýnda önemli bir iþlevi yerine getirdi.

Kongrede Saðlýk-Beslenme Ýliþkisi ile ilgili sunumlarýn yaný
sýra Harward Üniversitesinden Prof. Dr. Gökhan Hotamýþlýgil
"Besin Öðelerini Saðlýk ya da Hastalýk Durumlarý ile
Ýliþkilendiren Moleküler Mekanizmalar" konulu bir konuþma
yaptý. Kongreyi çok sayýda gýda sanayicisi de takip etti.

Katýlým Saðladýðýmýz Toplantýlar

Katýlým saðladýðýmýz toplantýlar

gerçekleþtirilen "Ambalajlý Gýda ve Ýçecek Ürünlerinde
Tüketici Etiket Algý Araþtýrmasý"nýn sonuçlarýný da
katýlýmcýlarla paylaþtý ve araþtýrma sonuçlarýnýn; tüketicinin
doðru bilgilendirilmesi açýsýndan, üretici ve denetleyici
mekanizma kadar medyanýn da önemli bir rolü olduðunu
vurguladý. Yazýlý basýnýn eðitim düzeyi yüksek tüketiciyi,
görsel medyanýn ise geniþ halk kitlelerini daha çok etkilediðine
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Katýlým Saðladýðýmýz Toplantýlar

Gýda Mühendisleri Odasý (GIDAMO) tarafýndan "Gýda
Politikalarý" baþlýðý ile düzenlenen panelde Türkiye'nin gýda
politikalarý, AB uyum çalýþmalarý, gýda denetimi ve gýda
güvencesi konularý masaya yatýrýldý.
GIDAMO Baþkaný Atakan Günay, küresel krizin
boyutlarýndan birinin de gýda krizi olduðunu vurgulayarak,
yasal üretim yapan firmalarýn kayýt dýþý nedeniyle rekabette
zorlandýðýna dikkat çeken Günay, çözüme yönelik olarak
Maliye ve Sanayi Bakanlýklarýnca ortak hazýrlanan "Stratejik
Kayýt Dýþý Eylem Planý"na Oda olarak destek verdiklerini
söyledi.

21. Yüzyýlýn Ayýbý: Açlýk Sempozyumu,
16.11.2008, Ankara
TGDF adýna panele katýlan Dr. Ýsmail Mert konuþmasýnda,
görüþe açýlan Gýda Kanunu taslaðýnýn sektörün tüm
taraflarýnca hayal kýrýklýðý ile karþýlandýðýný ve beklentileri
karþýlamaktan uzak olduðunu belirterek bu konudaki en
uygun yaklaþýmýn 5179 Sayýlý Gýda Kanunu'nun eksiklerinin
giderilmesi olduðunu vurguladý. Dr. Ýsmail Mert, "Sektörde
yaþanan geliþmeler dikkate alýnarak Gýda Ýþleri Genel
Müdürlüðü kurulmalý ve tek yetkili kurum olmalýdýr. Sivil
toplum örgütlerine daha fazla inisiyatif ve iþlevsellik imkâný
tanýnmalýdýr" diyerek TGDFnin bu konulara verdiði önemi
ortaya koydu.

Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliðinin
Uygulama Sorunlarý ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 7.11.2008, Ankara
24 Haziran 2007'de yürürlüðe giren "Ambalaj Atýklarýnýn

en öncelikli konusu olan gýda güvenliðini saðlayan en temel

Kontrolü Yönetmeliði" tartýþmalarý çerçevesinde yönetmeliðin

argümanýn "ambalaj" olduðunu vurguladý. Geri dönüþüm

uygulamasýnda yaþanan sýkýntýlar, Türkiye Ýþveren

sorumluluðunun sadece Piyasaya Sürenlere verilmiþ olmasýnýn

Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) tarafýndan düzenlenen

gýda üreticilerine büyük bir yük getirdiðine dikkat çekerek,

"Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliðinin Uygulama

bu durumun gýda güvenliðini tehlikeye atan kayýt dýþý

Sorunlarý ve Çözüm Önerileri Sempozyumu"nda tartýþýldý.

üretim ile iliþkisinin iyi irdelenmesi gerektiðini söyledi.

Ankara'da gerçekleþtirilen sempozyumda bir araya gelen,

Kayýtlý üreticilerin atýk ekonomisinin milyar dolarlarla ifade

Çevre ve Orman Bakanlýðý, TÝSK, ÝTÜ Çevre Mühendisliði
Bölümü, TÜGÝS, TGDF, ÝSO, KÝPLAS ve Otomotiv Sanayi
Yönetmeliðin uygulanmasý ile ilgili gelinen nokta

edilen çarklarýnýn dýþýnda býrakýlmasýnýn doðru olmadýðýný
belirten Menlik, daha Atýk Yönetim Planlarý hazýrlanmadan

Kronik Hastalýklar, Risk Faktörleri,
Saðlýðýn Teþviki ve Geliþtirilmesi Sempozyumu
13-14.11.2008, Ankara
Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel
Müdürlüðü tarafýndan, "ülkemizde bulaþýcý olmayan
hastalýklarla mücadele alanýnda çalýþan sektörlerden birçok
uzmaný bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerin paylaþýlmasý
yolu ile kapasite oluþturma, paydaþlar arasý iþbirliðini
geliþtirme, Bakanlýk çalýþmalarýnýn tanýtýlmasý ve sorumlu
tüm sektörlerde saðlýðýn geliþtirilmesi alanýnda farkýndalýk
oluþturmak amaçlanarak, uluslararasý katýlýmlý "Kronik

Ziraat ve Kimya Mühendisleri Odalarý tarafýndan düzenlenen
sempozyumda, açýlýþ konuþmasýný yapan Ziraat Mühendisleri
Odasý Baþkaný Dr. Gökhan Günaydýn tarafýndan, tüm
dünyada açlýkla mücadele edilmesi talebinin somutlaþtýðý
1996 FAO Zirvesi'nden bugüne kadar aç sayýsýnýn 2 katýna
çýktýðý, bunun da aslýnda açlýkla mücadelede yetersiz
kalýndýðýnýn en açýk göstergesi olduðu belirtildi.
TGDF tarafýndan da desteklenen sempozyumda, Gýdahattý
Dergisi Yayýn Koordinatörü Dr. Ýsmail Mert'e, tarým ve gýda
sektörüne katkýlarý ve çalýþmalarýndan dolayý "Meslekte
Baþarý Ödülü" verildi.

Hastalýklar, Risk Faktörleri, Saðlýðýn Teþviki ve Geliþtirilmesi
Sempozyumu" düzenlendi.
Dünya Bankasý Ankara Ofisi, kamu kurum ve kuruluþlarý,
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluþlarý, özel saðlýk hizmeti
kuruluþlarýndan temsilcilerin katýldýðý sempozyum boyunca;
"Saðlýðýn Teþviki Politikasý, Saðlýðýn Teþviki Ýçin Ortaklýklar,
Halk Saðlýðý Yaklaþýmýnda Saðlýðýn Teþvik Edilmesinin Yeri,
Küreselleþme ve Saðlýk, Saðlýðýn Teþvik Edilmesinde
Sürdürülebilirlik, Türkiye Deneyimi Özel Oturumu, Saðlýðýn
Teþvikinde Hedef: Bulaþýcý Olmayan Kronik Hastalýklar
Risk Faktörleri, Saðlýðýn Teþviki Ýçin Ortaklýklar Özel
Oturumu, Sosyal Pazarlama ve Ýletiþim-Saðlýklý Seçimler"
baþlýklý 9 oturum, 32 konuþmacýnýn katkýlarý ile
gerçekleþtirildi.

Yönetmeliðin yürürlüðe girmesi nedeniyle geri kazanýmda

Uluslararasý konuþmacýlarýn da katýlýmýyla gerçekleþtirilen

kapasite yaratma noktasýndaki belirsizliklerin devam ettiðini

sempozyumda, TGDF Kurumsal Ýliþkiler Direktörü Ýlknur

Sempozyumda yaptýðý sunumunda gýda sektörünün

ve paydaþlarý bir araya getirmeyi amaçlayan Ambalaj

Menlik, "Saðlýðýn Teþvikinde Saðlýk Dýþý Özel Sektörün

Yönetmeliðe yaklaþýmý hakkýnda bilgiler veren TGDF

Komisyonunun da bir an önce iþlerlik kazanmasý gerektiðini

Rolü" baþlýklý bir sunum yaparak, "Saðlýðýn Teþvikinde

Kurumsal Ýliþkiler Direktörü Ýlknur Menlik, gýda sektörünün

vurguladý.

TGDF'nin Rolünü" nü anlattý.

deðerlendirildi.
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Dünya Gýda Günü, Gýda Politikalarý Çalýþtayý ,
17.10.2008, Ankara
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5. Dünya Su Forumu,
16-22.03.2009, Ýstanbul

10. Ulusal Ýç hastalýklarý Kongresi,
15-19 .11. 2008, Antalya

TÜBiTAK-MAM, 3. Uluslararasý Gýda ve
Beslenme Kongresi, 22-25.04.2009, Antalya

Dünya Bankasý Heyeti ile Toplantý,
26 .05. 2009, Ankara

"Farklýlýklarýn Suda Yakýnlaþmasý" temasýyla düzenlenen
"5. Dünya Su Forumu"nda yer alan "Deðiþen Dünyada Su"
baþlýklý 3. Dünya Su Geliþme Raporu nun sunulduðu
oturumda bir konuþma yapan UNESCO Genel Direktörü
Koichiro Matsuura, su yönetimi, suya eriþim, hijyen ve
sanitasyon konularýnda gerekli önlemler alýnmazsa, insanlýðýn
küresel anlamda bir su kriziyle karþý karþýya kalacaðýný
belirtti.

Türk Ýç Hastalýklarý Uzmanlýk Derneði tarafýndan

TGDF adýna, "Gýda Endüstrisinde Beslenme Eðilimleri" ve
"Gýda Sanayinde Global Geliþmeler ve Türk Gýda Sektörü"
konulu sunumlar yapýldý.

"Avrupa Birliði'ne Katýlým Sürecinde Gýda Ýþletmelerinin
Modernizasyonu ve Uyum Sürecinde Desteklenmesi" konulu
proje hakkýnda görüþmek üzere ilgili heyetle bir araya gelindi.

3. Dünya Su Geliþtirme Raporunu sunan Dünya Su
Deðerlendirme Programý (WWAP) Baþkaný Olcay Ünver
ile raporun içerik koordinatörü William Cosgrove, su
sektörüne yapýlan yatýrýmlarýn eksik olmasýnýn, fakirliðin
önüne geçilmesi çabalarýna engel olduðuna vurgu yaptý.
Forum kapsamýnda düzenlenen "Suyun Tarýmda Kullanýmý"
panelinde konuþan Tarým ve Köyiþleri Bakaný Sayýn Mehdi
Eker, ''Gýda üretiminde kendi kendimize yeterli hale gelmek
için toprak ve su kaynaklarýmýzýn etkin, sürdürülebilir ve
çevreye uyumlu kullanýlmasýna yönelik stratejiler geliþtirmek
ve bunlarý uygulama alanýna koymak hedeflerimiz arasýndadýr''
dedi.

Derneði , Diyabetik ve Fonksiyonel Gýda Üreticileri Derneði,

Ýlk sunumda gýda ve içecek sanayimizin mevcut durum
deðerlendirmesi yapýlarak, þirketlerin global geliþmede rolleri,
küresel bir sorun olan obezite gibi konularla baþ edebilmek
için ve tüketicilerin bilinçli seçim yapabilmelerini saðlamak
amacýyla üzerlerine düþen görevleri yerine getirme
sorumluluklarýnýn önemine deðinilerek TGDF'nin bu
konudaki çalýþmalarý paylaþýldý.

Türk hükümetinin, AB'ye katýlým sürecinde gýda
iþletmelerinin modernizasyonu ve uyum sürecinde
desteklenmesi amacýyla, Dünya Bankasýndan Tarým ve
Köyiþleri Bakanlýðý ile çalýþmasýný talep etmesi üzerine
baþlatýlan bu çalýþmada, AB tarafýndan özellikle incelemeye
tabi tutulacak olan et, süt, hayvancýlýk yan ürünleri ve su
ürünleri konusunda durum tespiti yapýlarak, gýda güvenliði
ve rekabetçiliðin geliþtirilmesi anlamýnda neler yapýlabileceði
konusunda bir yol haritasýnýn çýkarýlmasý amaçlandý.

TGDF üyesi SUDER (Ambalajlý Su Üreticileri Derneði) ve
TÜRKMASUDER (Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneði)
fuar alanýnda stand kurdular. Standlarda, bizzat baþkanlar
tarafýndan, derneklerin ve üye þirketlerin su konusundaki
faaliyet ve yatýrýmlarý, Türkiye ambalajlý su ve mineralli su
pazarý hakkýnda bilgiler verildi.

düzenlenen, ulusal ve uluslararasý olmak üzere toplam 3460
kiþinin katýldýðý kongrede gerçekleþtirilen uydu
sempozyumunda TGDF Kurumsal Ýliþkiler Direktörü Ýlknur
Menlik, "Gýda Sanayi ve Toplum Beslenmesi" baþlýklý bir
sunum yaptý.
TGDF'ye baðlý Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri
Niþasta ve Glikoz Üreticileri Derneði adýna ayrýlan stantta
kongre katýlýmcýlarýna; DFGD Tanýtým Broþürü, NÜD
Tanýtým Broþürü ve "Bilinmeyen Yönleriyle Margarin ve
Beslenmedeki Rolü" kitabýnýn daðýtýmý ve tanýtýmý yapýldý.
Uluslararasý Diyetetik Dernekleri Konfederasyonu
Yönetim Kurulu Toplantýsý, 16-18.04. 2009, Ýstanbul
Uluslararasý Diyetetik Dernekleri ve TGDF'nin ortak çalýþma
alanlarý konusunda karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunuldu.
16 Nisan akþamý TGDF tarafýndan dernek direktörlerinin
davet edildiði bir yemek düzenlendi.

Global beslenme eðilimleri ve þirketlerin bu konudaki
çalýþmalarý ile ilgili olarak Prof. Dr. Nevzat Artýk tarafýndan
yapýlan ikinci sunumda, günümüzde tüketicileri seçim
yapmalarýnda yönlendirecek beyanlarýn önemine deðinilerek,
ABdeki beslenme ve saðlýk beyanlarý konusunda genel bir
bilgilendirmenin ardýndan, bu konularda ülkemizde yaþanan
mevcut sýkýntýlar anlatýldý.

Bu konuda çalýþmalar yürüten Dünya Bankasý heyeti ile
TGDF Genel sekreteri Ersin Taranoðlu ve ilgili sektör
temsilcilerinin de katýlýmý ile yapýlan toplantýda, TGDF'yi
tanýtan sunumun ardýndan firmalarýmýzýn ne tür teknik bilgi
ve yatýrýma ihtiyacý olduðu tartýþýldý.
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Söz konusu projeye katýlým saðlamamýz halinde þirketlerimizin
modernizasyon ihtiyaçlarý, ilgili maliyet ayrýntýlarý tespit
edilerek, destek programlardan yararlanma imkaný ortaya
çýkacaktýr.
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"Týp Eðitiminde Gündem Toplantýlarý" Baþlýðý Ýle Düzenlenen Üçüncü Týp Fakültesi Dekanlarý Konseyi Toplantýsý,
12 .10.2009, Ankara

Ambalaj Alt Komisyonlarý, Uluslararasý Uzmanlar
Toplantýsý, 08.10.2009, Ankara

Dünya Gýda Günü 2009 Sempozyumu
16.10.2009, Ankara

Gýda, Saðlýk ve Medya baþlýklý sunumuyla toplantýya
katýlan TGDF Kurumsal Ýliþkiler Direktörü Ýlknur Menlik,

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 de katýldý.

Gýda Mühendisleri Odasý tarafýndan
Dünya Gýda Günü Etkinlikleri
kapsamýnda Ankara Çaðdaþ Sanatlar
Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Kriz
ve Gýda Güvenliði" sempozyumu
kapsamýnda düzenlenen panele TGDF
adýna Dr. Ýsmail Mert konuþmacý olarak katýldý.

Federasyonun toplum saðlýðý ve tüketiciyi bilinçlendirme
çalýþmalarýndan bahsetti. Türk toplumunun obezite ve
malnutrisyon da dahil olmak üzere; saðlýk, beslenme ve
fiziksel aktivite yeterlilik durumunu gösteren güncel ve
kapsamlý bir araþtýrmanýn hali hazýrda mevcut olmadýðýna
dikkat çeken Menlik, gelecekte toplum saðlýðý ve beslenme
alanýndaki stratejilerin güvenilir ve bilimsel verilere
dayandýrýlabilmesi için Saðlýk Bakanlýðýnca baþlatýlan
"Türkiye Beslenme ve Saðlýk Araþtýrmasý"nýn mümkün
olan en kýsa zamanda sonuçlandýrýlmasýnýn önemini
vurguladý. "Toplum saðlýðýnýn geliþtirilmesi, çoklu
stratejilere dayalý uzun vadeli yaklaþýmlarla ve tüm
paydaþlarýn iþbirliði ile mümkündür" diyen Menlik, TGDF
ile Týp Fakültesi Dekanlarý Konseyi arasýnda gerçekleþtirilecek
bilimsel bir iþbirliðinin bu alanda atýlacak önemli bir adým
olacaðýný vurguladý.
Beslenme ve Diyetetik Günleri, 20.06.2009, Ankara
Hacettepe Üniversitesi tarafýndan düzenlenen toplantýda
TGDF adýna Ýlknur Menlik tarafýndan yapýlan sunumda,
"Gýda Endüstrisinin Besin Etiketleri ve Saðlýk Beyanlarýna
Bakýþý" konusuna TGDF'nin verdiði önem ve þirketlerimizin
bu konudaki duyarlýlýðý özellikle vurgulandý.

Ýþbirliði konusu, toplantýya katýlan dekanlar tarafýndan da
vurgulandý. Konu hakkýnda görüþ bildiren birçok dekan,
"Toplum saðlýðý, yeterli ve dengeli beslenme bilincinin
geliþtirilmesi ve beslenme bilimi konularýnda iþbirliðinin
kaçýnýlmaz bir gereklilik olduðunu" belirtti.
Týp eðitimi müfredatýna girmesi planlanan saðlýklý yaþam
ve beslenme konularýnda, týp fakülteleri eðitim
programlarýnýn geliþtirilmesi için kaynak aktarýlmasý suretiyle
bir iþbirliði yapýlabileceði de vurgulandý.
TGDF'nin saðlýklý yaþam ve beslenme konularýndaki
çabalarýný ve giriþimlerini övgüye deðer bulduklarýný açýklayan
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Serhat
Ünal; Dekanlar Konseyi'nin bir sonraki toplantýsýnýn
gündemine "TGDF - Týp Fakültesi Dekanlarý Konseyi
Ýþbirliði Platformu ve bu platformun yürüteceði çalýþmalara
iliþkin taslak bir çerçeve program oluþturulmasý konusunu
alabileceklerini belirtti.

Dünya Gýda Günü 2009 Sempozyumu,
15.10.2009, Ankara
Ziraat Mühendisleri Odasý
tarafýndan Dünya Gýda Günü
Etkinlikleri kapsamýnda Ankara
Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde
düzenlenen "Küresel Kriz,
Türkiye ve Gýda Güvencesi"
temalý sempozyuma TGDF'yi
temsilen Kurumsal Ýliþkiler

Sempozyumda þu sunumlar gerçekleþtirildi:
Biyoteknoloji ve Gýdada Uygulamalar,
Prof. Dr. Mustafa Akçelik
Küresel Gýda Krizi, Ülkemiz ve Dünyadaki Yansýmalarý
Prof. Dr. Nevzat Artýk
Gýda Güvenliði ve Uygulamalarý,
Dr. Ýsmail Mert
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Direktörü Ýlknur Menlik katýldý.
Menlik sempozyumda, TGDF ve Gýda Güvenliði konulu
bir sunum gerçekleþtirdi. Sempozyumda ayrýca, "Kriz,
Türkiye, Tarým ve Gýda", Kriz Ortamýnýn Tarým ve Gýda
Sektörüne Yansýmalarý", "Tarým ve Gýda Sektöründe Yeni
Arayýþlar" konulu oturumlar yapýldý.
Sempozyumda, Gazeteci Coþkun Aral tarafýndan
"Beslenme Yöntemleriyle Toplumlarýn Yönetilmesi ve
Toplum Karakterinin Belirlenmesi" baþlýklý özel bir
sunum da yapýldý.
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Alman-Türk Gýda Forumu, Türk Ürünleri,
Pazarlarý ve Trendleri,
11-13.10.2009, Almanya

Gýda Sanayinde Global Geliþmeler ve
Saðlýk Politikalarý Toplantýsý,
18. 06 .2009, Ankara

Almanyanýn Köln þehrinde ANUGA 2009 Dünya Gýda

Ýþbirliklerimiz
Türkiye'de Gýda Güvenliði ve Kontrol Sisteminin
Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Güçlendirilmesi Eþleþtirme Projesi

Fuarý kapsamýnda düzenlenen, Türk-Alman Gýda Forumu'na,

Gýda Güvenliði konusunda 9-15 Mart 2006 tarihlerinde,
Avrupa Komisyonunun sunumlarý ile baþlayan proje, 24-28

Bakliyat Ýþleme ve Paketleme Sanayicileri Derneði) Baþkaný
Sayýn Tevfik Dinçer, "Türk Ürünlerinin Avrupa Pazarýndaki
Yeri" konulu bir sunumla katýldý. Katýlýmýn yüksek olduðu
bu toplantýya, ÝTO Meclis Üyeleri ve Federasyonumuza
baðlý derneklerin temsilcileri de katýldý. Alman-Türk
Ticaret Odasý, Alman STK temsilcileri, KÖLN Belediye
Baþkaný, Düseldof Ticaret Ataþemiz tarafýndan ülkemizin
gýda sanayinin tanýtýldýðý sunumlar yapýldý.
Dünya Bankasý Gýda Güvenliði Programý
Oryantasyon Toplantýsý, 14.10.2009, Ankara
Dünya Bankasýnýn, "Gýda Güvenliði Programý ile Ýlgili
Teknik Yardým" kapsamýnda "Gýda Ýþletmelerinin Gýda
Güvenliði Yönünden AB Standartlarýna Uyumu" amacýyla
yapýlacak boþluk analizi gezilerine baþlanmadan önce
planlanan oryantasyon toplantýsý ve eðitimi, Orta Doðu
Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde yapýldý.
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, STK'lar, Devlet Planlama
Teþkilatý uzmanlarý , Dünya Bankasý heyeti ve yabancý
uzmanlarýn katýldýðý toplantýya TGDF adýna Dr. Ýsmail
Mert katýldý.
Toplantýda, derneklerin katýlýmýnýn önemi vurgulanarak,
sivil toplum örgütlerinden ve özel sektörden istenen bilgileri
içeren soru formu ve görev daðýlýmý çizelgesinin doldurulmasý
konusunda yardým istendi.

18 Haziran 2009 tarihinde, Ulusal Gýda Kodeksi Komisyon
üyeleri, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Günleri kapsamýnda ülkemize gelen PepsiCO Global Saðlýk
Direktörü Dereck Yach'ýn da katýldýðý Ankara Rixos Otel'de
verilen bir yemek daveti ile aðýrlandý.
Yemekten önce Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Müsteþar
yardýmcýsý Sayýn Nihat Pakdil'in açýlýþ konuþmasýnýn
ardýndan, Dereck Yach, "Beslenme ve Beslenme Biliminde
Küresel Trendler: Endüstrinin Yaklaþýmý, John Fletcher
ise "Gýda ve Ýçecek Endüstrisinde Yeterli ve Dengeli Beslenme
Kapsamýnda Yapýlan AR-GEçalýþmalarý", Mariussz Michalik
ise ABde Yeni Etiketleme Trendleri konulu birer sunum
yaptý.

Nisan tarihlerinde Türk tarafýnýn yaptýðý sunumlarla resmen
baþlamýþ oldu. "Türkiye'de Gýda Güvenliði ve Kontrol
Sisteminin Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Güçlendirilmesi
Eþleþtirme Projesi"nin ilk tanýtým toplantýsý ise 4 Mayýs 2006
tarihinde Ankara'da yapýldý. Proje bugüne kadar, Tarým ve
Köyiþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü
ile Almanya Tüketiciyi Koruma ve Gýda Güvenliði Federal
Ofisi ve Litvanya Gýda ve Veteriner Servisi tarafýndan ortaklaþa
yürütüldü. AB'den mali destek alan proje, "Gýda Güvenliði
ve Kontrolü" ve "Ulusal Gýda Referans Laboratuvarýnýn
Kurulmasý" baþlýklý iki alt proje bileþeni olarak Nisan 2006
tarihinden itibaren 18 ay süreyle yürütüldü.
Projenin toplam maliyeti olan 10,97 milyon euronun, 2,04
milyon euro tutarýndaki kýsmý Türkiye tarafýndan finanse
edildi.
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, proje çalýþmalarýnda görevli
ve sorumlu kurum olurken, Saðlýk Bakanlýðý, Ýçiþleri
Bakanlýðý, TÜBÝTAK, TSE, TOBB, TESK, TGDF gibi ilgili
kurum ve kuruluþlar ile iþbirliði yapýldý. Proje çalýþmalarýna
özel sektör birçok yönden destek verdi. Özellikle 24 farklý
sektöre yönelik Hijyen Kýlavuzu Taslaklarý TGDF
koordinasyonunda hazýrlandý. Toplam 12 bileþenden oluþan
Eþleþtirme Projesi, Kasým 2007 itibarýyla resmen son

bulurken, Projenin baþlangýcýndan bugüne kadar gelinen
noktanýn masaya yatýrýldýðý Kapanýþ Konferansý, 3031 Ekim 2007 tarihlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliðinde gerçekleþtirildi. TGDF ve Gýdahattý
Dergisinin sponsorluðunda gerçekleþen konferans, iki
gün boyunca birçok kurum, dernek, meslek odalarý ve
bakanlýklarýn çalýþanlarý tarafýndan da ilgiyle takip
edildi.

Avrupa Teknoloji Platformu / Yaþam için Gýda
TGDF, CIAA önderliðinde yürütülen Avrupa Teknoloji
Platformu-Yaþam Ýçin Gýda Projesi kapsamýnda yürütülen
çalýþmalarý sürekli takip etmekle birlikte, projenin hayata
geçirilmesi noktasýnda TÜBÝTAK mevzuatlarýnýn elvermemesi
nedeniyle gereken mali yapý oluþturulamamýþtýr.

Katýlým Saðladýðýmýz Toplantýlar

TGDF'yi temsilen PAKDER (Tarým Ürünleri, Hububat,

Avrupa Teknoloji Platformunun ana amaçlarý; Avrupa'da
inovasyon çalýþmalarýný güçlendirmek, bilgi paylaþýmýný
artýrmak ve Avrupa'nýn rekabet gücünü gýda zincirinde de
etkin kýlmaktýr. CIAA, platformda oluþturulan Stratejik
Araþtýrma Gündeminin önceliklerinin gelecekteki tasarýlarda
dengeli ve tutarlý bir þekilde ve 7. Çerçeve Programýnýn "Tarým,
Gýda ve Biyoteknoloji" temasýna uygun olarak yansýtýlmasýný
umuyor.
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Ýþbirliklerimiz

Tarým Bakanlýðý Koordinatörlüðünde Yapýlan
"Sektörel Ýþbirliði Ortak Akýl Toplantýlarý"
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan,

IPARD Kýrsal Kalkýnma Projesi; Avrupa Birliði devlet ve

Gýda ve Beslenme Koordinasyon Konseyi
Bireylerin ve toplumlarýn saðlýklý yaþamasýnda, ekonomik

Türkiye'nin alanýnda söz sahibi iki büyük kuruluþunun

hükümet baþkanlarýnýn 17 Aralýk 2004 tarihli zirvede aldýðý

önümüzdeki yýllar için sektöre yönelik

ve sosyal yönden geliþmesinde, refah düzeyinin artmasýnda

saðlýklý ve dengeli beslenme konusundaki bu önemli iþbirliði,

karar doðrultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde yapýlan Katýlým

politikalarýnýn oluþturulmasýnda

yeterli ve dengeli beslenme temel koþullardan birisi, belki

TGDF Baþkaný Þemsi Kopuz ve TDD Baþkaný Sacide

kullanýlmak üzere; Ekim 2007-Mart

de en önemlisi. Günümüzde, beslenme konusunun bir

Gümüþel tarafýndan, 5 Eylül 2007 tarihinde Ýstanbul'da

2008 tarihleri arasýnda, 16 sektörle

tarafýnda açlýk ve tekdüze beslenme dururken, diðer tarafta

basýn önünde imzalanan protokol ile resmileþtirildi. Bu

ilgili tüm paydaþlarýn bir araya getirildiði

aþýrý ve dengesiz beslenme duruyor. Sonuçta insanlar her iki

protokol ile halkýmýzýn saðlýklý ve güvenli gýda tüketimini

ve sonuçlarý "Eylem Planýna" dönüþtürülen toplantýlar

þekilde de saðlýklý beslenemiyor. Yetersiz beslenmenin sebep

saðlamak ve kurumlar arasý iþbirliðini en üst seviyeye

yapýldý.

olduðu hastalýklar olduðu gibi, dengesiz beslenmenin

çýkarmak amacýyla "Gýda ve Beslenme Koordinasyon

meydana getirdiði hastalýklar da toplumlarý tehdit eder hale

Konseyi" kuruldu. Konsey ayrýca beslenme politikalarýnýn

geldi. Bu tehdit ülkelerin ekonomilerini de olumsuz yönde

oluþturulmasýnda hükümetlere ve yetkili kurumlara sürekli

etkilemeye baþladý ve "beslenme politikalarý" artýk tüm

bilgi akýþý saðlamayý hedeflemektedir.

Konferansý ile Türkiye'nin önüne konulan, AB-Türkiye
iliþkilerinde yol haritasýný ve müzakerelerin kurallarýný
belirleyen, AB müktesebatýna uyum için yapýlmasý gerekenleri
içeren Çerçeve Belgesinde yazýlý 35 baþlýktan biridir.
IPARD için Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasýnda
imzalanacak olan Sektörel Anlaþma Taslak Metni, 27-28

Sonuçlarý kamuoyuna da duyurulan toplantýlara, Bakanlýðýn

Kasým 2007 tarihlerinde Komisyon ve ilgili kurumlarýn

ilgili birimlerinin yöneticileri, özel sektör ve sektörle ilgili

temsilcileri tarafýndan deðerlendirildi. 29 Kasým 2007

sivil toplum kuruluþlarýnýn üst düzey yöneticilerinden oluþan

tarihinde ise IPARD Ýzleme Komitesinin Ön Hazýrlýk

temsilciler katýldý. Ýlgili sektöre dair tespit edilen

Toplantýsý gerçekleþtirildi. Söz konusu toplantýya, Avrupa

problemlerin; kim tarafýndan, nasýl ve ne zaman çözüleceðine

Komisyonu temsilcileri ile kamu ve ilgili sektör temsilcileri

iliþkin Eylem Planýnýn da hazýrlandýðý toplantýlarda, Eylem

Bu çerçevede ortaya çýkan "Avrupa Obezite ile Mücadele

katýlým saðladýlar.

Planýnýn uygulanmasýndan sorumlu kuruluþlar ve iþbirliði

Þartý", Obezite ile mücadelede kamunun gerekli tedbirleri

yapýlacak kuruluþlar da belirlendi.

almasýný istemektedir. Çözüme yönelik eylemler konusunda

Toplantýda, IPARD Programý hazýrlýklarý ve kapsamý, Tarým
ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu ve akreditasyona

Yapýlan çalýþmalarýn ve saðlanan geliþmelerin sektör

hazýrlýk çalýþmalarý, IPARD Programýnýn kamuoyuna tanýtým

temsilcileri ile anýnda paylaþýlabilmesi için bir e-mail grubu

hazýrlýklarý, Teknik Destek Eylem Planý, IPARD Ýzleme

oluþturuldu.

Komitesinin rolü ve çalýþma usul ve esaslarý konularýnda
katýlýmcýlara bilgi verildi.
Tarým-sanayi entegrasyonu açýsýndan da son derece önemli
olan IPARD Projesi çalýþmalarý, TGDF'nin de iþbirliði ile
gerçekleþtirildi.

Katýlýmcý bir anlayýþla yürütülen toplantýlara ilgili sektörleri
temsilen, TGDF üyesi derneklerimizin temsilcileri ve TGDF
adýna temsilciler de katýldý.

dünyada "hükümet politikalarý" içinde deðerlendirilmeye
baþlandý.

Ýþbirliklerimiz

"IPARD Kýrsal Kalkýnma Projesi
(Tarým-Sanayi Entegrasyonu)

ise, "Hükümet, sivil toplum kuruluþlarý, özel sektör, mesleki
gruplar ve medya arasýnda her düzeyde (yerel, ulusal ve
uluslararasý) ortaklýklarýn oluþturulmasý bir zorunluluk
olacaktýr" denilerek Obezite ile mücadelenin önemi
vurgulanmýþtýr.
Bu noktada, öncelikli hedefi "Güvenli Gýda ve Saðlýklý
Beslenme" olan ve Türk Gýda Sektörünün temsilciliðini her
alanda baþarýyla sürdüren TGDF, saðlýklý ve dengeli beslenme
konusunda, Türkiye Diyetisyenler Derneði (TDD) ile
iþbirliðine baþlayarak, bu güne kadar ulusal ve uluslararasý
alanda gerçekleþtirdiði baþarýlý iþbirliklerine bir yenisini daha
ekledi.
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Türk Gýda ve Ýçecek Sektörü Envanteri

Sürdürülebilir Çevre Raporu

Son yýllarda Türk Gýda Sektörü büyük bir dönüþüm ve
geliþim sürecine girmiþtir. Özellikle geleneksel üretimden
teknolojik üretime geçiþin hýzlanmasý, bu dönüþümü ve
geliþimi hýzlandýran en temel unsur olmuþtur. Sektörümüzün
inovasyon sürecinde saðlam ve güvenilir verilerle hareket
ederek, doðru ve hýzlý kararlar alabilmesi amacýyla, 2006
yýlýnda Türkiye'de ilk defa gerçekleþtirilen bir çalýþma ile
sanayicimizin sektörle ilgili en doðru ve güncel verilere tek
bir kaynaktan ulaþabilmesi için ilk "Gýda ve Ýçecek Sanayi
Envanteri" hazýrlandý. Yapýlan çalýþmada TOBB, TÜÝK,
Hazine Müsteþarlýðý verileri baz alýnarak, Gýda ve Ýçecek
Sanayine özel bir veri analizi gerçekleþtirildi. 2007 yýlýnda,
geçtiðimiz yýldan farklý olarak, AB Gýda ve Ýçecek Sektörü
verileri baz alýnarak daha geniþ bir envanter hazýrlandý.
Mevzuat, teknoloji, gýda güvenliði gibi önemli konularda
entegre olmaya çalýþtýðýmýz, en büyük ithalatçýmýz, ama
ayný zamanda global pazarlardaki en güçlü rakiplerimizden
biri olan AB Gýda ve Ýçecek Sektörü ile ilgili en güncel ve
en doðru bilgiler de envanter çalýþmamýz kapsamýna alýnarak
fotoðrafýn tamamýna dair bir dokümana sahip olduk.
TOBB-ETÜ Öðretim Üyesi Prof. Dr. Adem Þahin tarafýndan
hazýrlanan envanterlerde yer alan veriler deðerlendirildiðinde,
Türk Gýda Sektörünün küresel pazarlarda rekabet edebilmesi
için Tarým-Sanayi Entegrasyonuna yönelik çalýþmalarýn
hýzlandýrýlmasý gerektiði açýkça görülmektedir.

"Sürdürülebilir Çevre Raporu" ile gýda zincirinin içindeki
ve dýþýndaki tüm paydaþlarý ortak bir müzakereye ve
yoðun bir iþ birliðine katýlmaya davet etmek, gýda ve
içecek sektörünün tüm paydaþlarýnýn çevreye etkileri
konusunda farkýndalýk yaratmak amaçlandý.
TGDF tarafýndan uzun bir hazýrlýk döneminin ardýndan
CIAA-TGDF ve Çevre ve Orman Bakanlýðý iþbirliði ile 26
Mayýs 2009'da Ankara'da düzenlenen "AB Çevre Politikalarý
ve Türk Gýda ve Ýçecek Sektörü Konferansý vasýtasýyla
kamuoyu ile paylaþýlan Sürdürülebilir Çevre Raporu; Türk
Gýda ve Ýçecek Sanayinin yaþam döngüsünü etkileyen temel
çevresel konular, aþýlmasý gereken sorunlar, gelecek stratejileri,
sanayinin sorumluluklarý, bu konularda yürütülen çalýþmalar
ve baþarýlý uygulama örneklerini ele almaktadýr.

Raporlarýmýz

Raporlarýmýz

Gýda Sözlüðü
TGDF, gýda sektöründe ortak bir dilin konuþulabilmesi
amacýyla bir ilke imza atarak Gýda Sözlüðü hazýrladý.
Sözlükte kelimelerin Ýngilizce anlamlarý da verildi.
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Raporlarýmýz

Ambalajlý Gýda ve Ýçecek Ürünlerinde
Tüketici Etiket Algý Araþtýrmasý

"Obezite - Þiþmanlýk", Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan

TGDF tarafýndan UGKK gündemine getirilen, tüketici
etiket algýsýna dair bir araþtýrma yapýlmasý konusu,
Federasyona gelen tüketici taleplerinden doðdu. UGKK
toplantýsýnda kabul gören araþtýrma teklifi sonucunda,
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Baþkaný ve UGKK üyesi Prof. Dr. Tanju Besler baþkanlýðýnda,
Akademetre araþtýrma þirketiyle birlikte "Ambalajlý Gýda
ve Ýçecek Ürünlerinde Tüketici Etiket Algý Araþtýrmasý""
gerçekleþtirildi.

yüzyýlýn en önemi salgýn hastalýðý olarak ilan edilmiþtir.
Ülkemizde de baþta Saðlýk Bakanlýðý olmak üzere deðiþik
kurum ve kuruluþlar konuya dikkat çekmeye baþlamýþlardýr.
Ancak Türk toplumunun Obezite ve Malnutrisyon (yanlýþ
ve yetersiz beslenme)da dahil olmak üzere saðlýk, beslenme
ve fiziksel aktivite yeterlilik durumunu gösteren güncel ve
kapsamlý bir araþtýrma ne yazýk ki mevcut deðildir. TGDF,
Türk Gýda ve Ýçecek Sanayi adýna, gelecekteki tüm strateji,
politika ve uygulamalarýn güvenilir bilimsel veriler üzerine
dayandýrýlabilmesi için kendi ulusal saðlýk ve beslenme
araþtýrmamýzýn yapýlmasýnýn acil bir gereksinim olduðunu
her platformda dile getirmektedir.
Obezite de dahil olmak üzere toplum beslenmesine iliþkin
sorunlarýn aþýlmasýnda ilgili kurum ve kuruluþlarla aktif bir
iþbirliði içinde hareket eden TGDF; yeni ürün seçeneklerinin
geliþtirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin tüketici
bilincinin geliþtirilmesi yönünde teþvik edilmesi ve fiziksel
aktivitenin desteklenerek aktif yaþam tarzlarýnýn
oluþturulmasýna odaklanmaktadýr. Türk Gýda ve Ýçecek
Sektörünün en büyük sivil toplum kuruluþu olarak obezite
ve beslenme konusundaki yaklaþýmlarýmýzý ve çalýþmalarýmýzý
kamuoyuna duyurmak adýna, "Yeterli ve Dengeli Beslen;
Saðlýklý Yaþa" baþlýklý bir kitapçýk hazýrlanmýþtýr.

Araþtýrma, tüketicinin satýn alma davranýþý sürecinde ve
marka tercihinde, paketli ve ambalajlý gýda ve içeceklerde
ambalaj etiketinin rolünü ve etiket üzerinde kullanýlan
içeriksel ve biçimsel unsurlarýnýn önemini belirlemek üzere
yapýldý. A, B, C1, C2, D, E sosyo-ekonomik statüdeki; 12
yaþ üzeri kadýn ve erkek tüketiciler üzerinde yapýlan araþtýrma
sýrasýnda öncelikle, tüketicinin ürün ve marka tercihinde
etkili olan unsurlar ve bu unsurlar içerisinde ambalaj ve
etiketin rolü irdelendi.
Tüketici Etiket Algýsý Araþtýrmasýnýn içinde yer alan TüketiciPerformans Beklenti Analizlerinde baþlýca 14 kriter
deðerlendirmeye alýndý. Bunun sonucunda tüketicinin etiket
bilgilerinde en çok neyi görmek istediðinin anlaþýlmasýna
ve Ýyileþtirmeye Açýk Öncelikli Alanlarýn belirlenmesine
çalýþýldý.

Araþtýrma bulgularýna göre, tüketicilerin yeterli ve dengeli
beslenme anlamýnda satýn alma kararlarýný etkileyen en
güvenilir bilgi kaynaklarý; Aile Üyeleri ve Diyetisyenler.
Araþtýrmada sorulan, "Ambalajýn Görünür Yüzünde
Beslenme Açýsýndan, Belirli Kriterlere Göre Belirlenmiþ,
Ürünün Yeterli ve Dengeli Olduðunu Gösteren Bir Ýþaret,
Sembol, Logo Olmasýný Ýster misiniz?" sorusuna ise
katýlýmcýlar %71,9 oranýnda EVET yanýtýný verdiler.
Araþtýrma ile gýda etiketleri üzerinde artýk sýklýkla görmeye
baþladýðýmýz doðal veya katkýsýz, kalp dostu, vitamin katkýlý
ve zekâ geliþtirir gibi saðlýk beyanlarýnýn tüketici tarafýndan
oldukça önemsendiði ortaya çýktý.

Raporlarýmýz

Yeterli ve Dengeli Beslen;
Saðlýklý Yaþa

Markalý ürün, tüketici için güvenilir etiket bilgisi anlamýna
geliyor. Ambalajlý ürün satýn alma sýklýðýnda unlu gýdalar
ilk sýrayý alýrken, gazlý-gazsýz her türlü içecekler ve paketli
çay - kahve ikinci ve süt ve süt ürünleri-dondurma kategorisi
üçüncü sýrada yer alýyor.
Tüketicilerin %78,1'i etiket bilgilerini yeterli bulurken,
etiket üzerindeki bilgilerin yetersiz olduðunu düþünenler,
detaylý açýklama olmadýðý veya anlaþýlmayan terimlerin
kullanýldýðýný ifade ediyorlar.
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TGDF ve CIAA-BSP
(Ýþ Destekleme Programý) Projesi:
TGDF, AB Gýda ve Ýçecek Sanayi Konfederasyonu(CIAA)
üyesi olarak tüm aktivitelerini gýda ve içecek endüstrimizin
geliþimini ve tüm dünya ile entegrasyonunu saðlamak
amacýyla CIAA ile paralel olarak yürütmektedir.
CIAA -BSP ( Ýþ Destek Programý) ile gýda ve içecek sanayi
ile ilgili AB mevzuatý hakkýnda bilgi yaymak ve bu mevzuatýn
uygulanmasýný desteklemek amaçlandý.
Avrupa Birliði tarafýndan desteklenen Ýþ Destek Programý
Projesi 'nin ilk üç aþamasý 2001-2006 yýllarý arasýnda CIAA
tarafýndan yürütüldü. Faaliyetlerde, Bulgaristan, Romanya,
Hýrvatistan, Türkiye (TGDF) gibi hedef ülkeler yer aldý.
2008 yýlý baþýndan itibaren TGDF , "CIAA, 4 üncü Ýþ Destek
Programý" projesine dahil olarak ülkemizde bu proje
kapsamýnda bir çok aktivite gerçekleþtirdi.
Program kapsamýnda çeþitli seminerler, konferanslar, eðitimler
düzenlendi. AB mevzuatý konularýnda deneyimli olup, daha
önceki CIAA projelerinde de yer alan yabancý proje uzmanlarý
ülkemizde düzenlenen seminer, konferans ve aktivitelere
katký saðladý.

BSP Projesi Kapsamýnda
Gerçekleþtirilen Aktiviteler
Çevre Semineri, 30-31.11.2008, Ýstanbul
Avrupa Gýda ve Ýçecek Sanayi Konfederasyonu (CIAA)
tarafýndan BSP Projesi kapsamýnda düzenlenen seminerde ,
çevresel sürdürülebilirlik ve mevzuatlar, gýda sanayini etkileyen
temel çevresel etkiler (atýk yönetimi, ambalaj, iklim deðiþikliði,
enerji ve su verimliliði, emisyonlar), AB çevre mevzuatý, IPPC
Direktifi (BREF reference documents, Best Available
Techniques) gibi konularda AB uzmanlarý tarafýndan 4 sektör
temsilcimiz eðitildi. Bu konularda süreklilik saðlamak
amacýyla bu tip eðitimlerin devamýný saðlamak hedeflendi.
Gýda Güvenliði Aktivitesi, 7-10.04.2009, Ankara
BSP projesi kapsamýnda düzenlenen "Gýda Güvenliði Aktivitesi"
Programý 7-10 Nisan 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi.
Yürütülen faaliyetlerde 2 CIAA uzmaný tarafýndan 4
uzmanýmýz eðitildi ve bu projenin bir parçasý olarak fabrika
ziyaretleri yapýldý. Bu faaliyetin daha sonra TGDF tarafýndan
devam ettirilmesi amaçlandý.

Projelerimiz

Projelerimiz

Gerçekleþtirilen aktivitelerin çýktýlarý incelendiðinde, ziyaret
edilen tüm ölçeklerdeki kuruluþlarýn; Gýda güvenliði, tüketici
memnuniyeti, ulusal ve uluslararasý gýda mevzuatý ve
uygulamalarý, modern teknoloji altyapý ve uygulamalarý
konularýnda yüksek bilinç düzeyine, etkin ve baþarýlý uygulama
örneklerine, eðitimli ve yetkin personel yapýsýna sahip olduðu
CIAA uzmanlarý tarafýndan vurgulandý.
Türk Gýda ve Ýçecek Sektörünün tüm paydaþlarýnýn her
alanda iþbirliðine açýk olduðu, geliþim ve iyileþme konusunda
sürekli bir çabaya sahip olduklarýnýn gözlendiði, Tarým ve
Köyiþleri Bakanlýðý ve TGDF'nin çaba ve çalýþmalarýnýn takdir
edildiði de belirtildi.
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3000e yakýn yurt dýþý
elektronik abone
700.000e yakýn
Ýngilizce e-bülten gönderimi

Süreli yayýnýmýz

Medya Çalýþmalarýmýz
TGDF - Anadolu Ajansý Medya Eðitim Toplantýsý
TGDF-Anadolu Ajansý iþbirliði ile ajans kadrosunda
çalýþan medya mensuplarýnýn eðitimi amacýyla
''Beslenme ve Saðlýk Haberleri'' konulu eðitim
konferansý düzenlendi. Anadolu Ajansý Haber Yayýn
Daire Baþkaný Muzaffer Þahin, konferansýn açýlýþýndaki
konuþmasýnda, saðlýk konusunun yaþamsal bir önem taþýdýðýný
belirterek, bu alanda yapýlan haberlerde hassas davranýlmasý
gerektiði üzerinde durdu.

Sektörün dinamizmini, sektöre iliþkin geliþmeleri, sorunlarý, çabalarý
ve tüm paydaþlarýnýn görüþlerini baðýmsýz ve ilkeli bir yaklaþýmla
ilgililere ve kamuoyuna duyurabilmek için Haziran 2006'da yayýnýna
baþladýðýmýz, bugün 21. sayýsýna ulaþan Gýdahattý Dergisi, sektörde
bilinirliði en yüksek yayýn organý olarak paydaþlarýmýzla
iletiþimimizdeki en önemli argümanýmýzdýr. 2 ayda bir yayýnlanan

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

dergimiz, 7.000 adet basýlmakta ve paydaþlarýmýza doðrudan
ücretsiz olarak ulaþtýrýlmaktadýr.

Web sitemiz
TGDFnin üyeleri ve paydaþlarý nezdinde kurumsal
çalýþmalarýný aktardýðý www.tgdf.org.trnin yaný sýra
haber portalý olarak geliþtirilen www.gidahatti.com
her geçen gün daha fazla kullanýcýya ulaþmaktadýr.

1.500.000dan
fazla Türkçe e-bülten
gönderimi
5000den fazla
elektronik abone

23.02.2009-08.02.2009

Çaðýn gereklerine ve iletiþim olanaklarýna maksimum derecede

TGDFnin giriþimiyle yürütülen, Takvim
Gazetesi ile 15 gün süreyle yürütülen Gýdalar
Hakkýnda Doðru Bildiðimiz Yanlýþlar konulu yazý dizisi geniþ
kitlelerin Gýda Sektörü ve deðiþik ürün gruplarýna iliþkin doðru
bilgilendirilmesine büyük katký saðlamýþ olup, SMS hattý sorucevap çalýþmasý ile tüketicilerin çalýþmaya katýlýmý saðlanmýþtýr.
Bu çerçevede deðiþik konularda toplam 1200 soru alýnmýþ ve
yanýtlanmýþtýr.

olarak bilgilendirmeye odaklandýk. 3 yýldan bu yana 1.5 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
2.653.580 ziyaretçi
4000 gün/kiþi

TGDF - TAKVÝM Gazetesi Yazý Dizisi

Elektronik iletiþim aðýmýz
odaklanarak, sektörün tüm paydaþlarýný elektronik ortamda düzenli

www.gidahatti.com

TGDF, yurt çapýndaki basýn ve yayýn organlarýyla
kurulan birebir iliþkiler sonucunda, sektöre iliþkin
makro konularda medya için nitelikli bilgiye
ulaþabildikleri TEK adres olmayý hedeflemiþtir.
Bu amaçla günlük olarak takip edilen sektöre
iliþkin haberler içeriklerine göre analiz edildikten
sonra, makro konularda ilgili medya kuruluþu
nezdinde çalýþma yapýlmaktadýr.

baþladýk.

Þahin, toplantýnýn amacýnýn, saðlýk haberlerindeki eksiklikler ve
bu kapsamda kamu ve birey saðlýðýnýn korunmasýndaki önemli
noktalarýn belirlenmesi olduðunu söyledi.
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Besler ise
dünya genelinde yapýlan bir araþtýrmaya göre, tüketicinin yüzde
43'ünün, saðlýk, gýda ve beslenme haberlerine büyük ilgi gösterdiðini
belirtti. Besler, ''Bununla birlikte tüketicilerin yüzde 22'si bu
haberlerden þaþkýnlýk duyduðunu belirtiyor. Bu nedenle tüketici,
doðru haberi ayrýþtýrmakta büyük sýkýntý duymaktadýr'' dedi.
Bu haberlerdeki bilgi kirliliðinde, konunun uzmaný akademisyenlerin
de hatalarý bulunduðunu dile getiren Besler, ''Küçük ölçekli yapýlan
bir çalýþma, genel bir sonuç gibi lanse ettirilmemeli'' uyarýsýnda
bulundu.
TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü Ýlknur Menlik de, gýdalarýn
güvenilirliðinde ambalaj sisteminin önemine deðindi ve gýdalarýn
etiketlenmesinin tüketicinin bilgilendirilmesi için gerekli olduðunu
söyledi. Federasyon olarak sektöre yönelik nitelikli bilgi üretmeyi
amaçladýklarýný, bunun için çeþitli çalýþmalar yaptýklarýný belirten
Menlik, geniþ kitlelere ulaþmak için medyanýn tartýþmasýz bir güç
olduðunu söyledi. Menlik, bu konuda Anadolu Ajansýnýn önemine
iþaret ederek, haberlerin bilimsel temelli olmasý gerektiðini vurguladý.

Rakamlarla Basýnda TGDF
TGDF haberlerinin yýllara göre daðýlýmý
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Ýletiþim Materyallerimiz - Medya Çalýþmalarýmýz

Ýletiþim materyallerimiz

Medya Çalýþmalarý
TGDF medya çalýþmalarý kapsamýnda,
2007-2008-2009 yýllarý boyunca 7 Basýn Toplantýsý,
19 Basýn Bülteni, 486 Özel Haber Çalýþmasý, 127 Medya Ziyareti,
35 Özel Toplantý gerçekleþtirildi. TGDF haberlerinin reklam
eþdeðer karþýlýðý 3.617.845.00 TL+KDVdir.
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Mevzuat Çalýþmalarýmýz
oluþturulan Ýhtisas Alt Komisyonlarýnda
yürütülen mevzuat hazýrlýk çalýþmalarýna 110
dan fazla temsilcisiyle katýlarak, sektörün
regülasyon ihtiyaçlarýnýn giderilmesine katký
saðlayan TGDF, bugüne kadar 100'den fazla
mevzuatýn oluþumuna aktif olarak katýlým
saðlamýþtýr.

Tasarýda daha çok, dayanýklý tüketim mallarý, paket turlar, tüketici
kredileri, finansal hizmetlerin mesafeli satýþý, haksýz ticari
uygulamalar, Reklâm Kurulunun düzenlenmesi, cezalarla ilgili
maddelerde düzenleme yapýlmýþtýr.

Ýlgili Bakanlýklar Nezdinde
Müdahil Olduðumuz Önemli Mevzuat Çalýþmalarý
"Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý,
Gýda ve Yem Kanunu Tasarýsý Taslaðý,
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý

2009/15017 Sayýlý
Bakanlar Kurulu Kararý

Sektörün görüþü dikkate alýnmadan Baþbakanlýða sevk edilen söz
konusu Kanun Tasarýsýnýn, ülkemiz koþullarýnda uygulanmasýnýn
mevcut sistemi daha kötüye götüreceði gerekçesiyle, deðiþik
platformlarda ve düzenlediðimiz etkinliklerle TGDF görüþleri
kamuoyuyla paylaþýldý.

TGDF olarak, 2008-2009 Pazarlama Yýlýnda Niþasta Kökenli
Þekerler Ýçin Þeker Kurulu Tarafýndan Ayrýlan Kotanýn, Sakaroz
Kökenli Þekerler Ýçin Ayrýlan Kotayla Ýlgilendirilmeksizin % 25
Oranýnda Artýrýlmasý için karar alýnmasý sürecine aktif olarak
müdahil olundu.

Ulusal Biyogüvenlik Kanun Tasarýsý Taslaðý,
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý

Þeker rejimi uygulamalarý ile ilgili "Hammadde ve
Þeker Fiyatlarý Yönetmeliði" ve
"Þeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri
Yönetmeliði", Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

Son hali sektör görüþüne açýlmadan Baþbakanlýða sevkedilen
Tasarýnýn, bu þekliyle yayýnlanmasý durumunda, Türkiye'nin gýda
ithalat ve ihracatýnda çok boyutlu sorunlarý da beraberinde getireceði
TGDF tarafýndan her platformda dile getirildi.

2002/2 Sayýlý, Dikey Anlaþmalara Ýliþkin Grup
Muafiyeti Tebliði, Rekabet Kurulu
TGDF tarafýnda 10 Mart 2007de düzenlenen Gýda ve Ýçecek
Sektöründe Rekabet Çalýþtayýnda tartýþýlan taslak, 2007 yýlýnda
yapýlan deðiþikliklerle yeniden yayýnlandý. Teblið ile ilgili çalýþmalara
TGDF katkýda bulundu.

Günün þartlarýna uygun olarak yapýlan deðiþiklikler hakkýnda
görüþler verilerek, sektör lehine çözümlenmesine
katký saðlandý.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV
Oranlarýnýn Tespitine Ýliþkin 2007/12143
Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý
TGDF tarafýndan gündeme getirilen Gýda Maddelerinde KDVnin
%8e düþürülmesine yönelik giriþimlerimiz olumlu sonuçlandý.

Bu düzenlemelerden genel olarak gýda sektörünün ilgilendiren
madde, Reklâm Kurulunun tekrar düzenlenmesi ile ilgili
maddedir.

"Ambalaj Atýklarýnýn
Kontrolü Yönetmeliði Deðiþikliði",
Çevre ve Orman Bakanlýðý
Deðiþiklik ile Bakanlýk, ambalaj atýklarý ile ilgili her türlü yetkisini,
sýnýrlarý belirlemek kaydýyla Ýl Çevre ve Orman Müdürlüklerine
devredebilecek ve Ambalaj üreticileri ve piyasaya sürenler bundan
böyle her yýl þubat ayýnda Bakanlýða verecekleri formlarý, yetki
devri yapýlan Çevre ve Orman Bakanlýðý Ýl Müdürlüklerine de
verebilecekler. Ayrýca Ambalaj üreticilerinin her yýl þubat ayýnda
Bakanlýða vermekle yükümlü olduklarý piyasaya süren müracaat
formu verme zorunluluðu kaldýrýldý.

Alýþveriþ Merkezleri, Büyük Maðazalar ve
Zincir Maðazalar Kanunu Tasarýsý Taslaðý,
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
Gýda ve içecek sektörü açýsýndan incelendiðinde, haksýz rekabetin
önlenmesi ve tüketici saðlýðýnýn korunmasý yönünde çok büyük
eksiklikleri olduðu görülen Kanun Tasarýsý Taslaðý"na iliþkin
görüþlerimiz Bakanlýða iletildi.

5746 Sayýlý Araþtýrma ve Geliþtirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkýnda
Kanun, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý,
Maliye Bakanlýðý
Bu kanun ile araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri için
yeni teþvik ve destekler getirildi. Bünyesinde 50 ARGE personeli çalýþtýran firmalar AR-GE merkezi olarak
nitelendirildi ve faaliyetleri destek kapsamýnda yer aldý.

Mevzuat Çalýþmalarýmýz

Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan

4077 Sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda
Kanun'da Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun
Tasarýsý Taslaðý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

Ulusal veya uluslararasý fonlarla desteklenen AR-GE ve Yenilik
Projeleri de destek kapsamýnda yer aldý.
Dolayýsýyla bünyesinde AR-GE merkezi olmayan iþletmeler
de proje bazýnda desteðe uygun görüldü.

Ýhtisas Alt Komisyonlarý
Alkollü ÝçkilerAlkolsüz ÝçkilerAmbalajBaharatBalBiyoteknolojiBulaþanlarÇayEt ÜrünleriEtiketleme
Geleneksel ÜrünlerGýda Dýþ TicaretiGýda Hijyeni ve MikrobiyolojisiHýzlý Dondurulmuþ GýdalarÝþlenmiþ Meyve/SebzeÝþlenmiþ
Su ÜrünleriKahve ve hindibaKakao Ürünleri ve ÇikolataKanatlý Et ve HijyeniKatý ve Sývý YaðlarKatký MaddeleriKýrmýzý
Et ve HijyeniNumune Alma ve Analiz MetodlarýÖzel Beslenme Amaçlý GýdalarPestisit KalýntýlarýSüt ve Süt ÜrünleriÞeker
ve Þekerli Mamüller Tahýl, Baklagil MamülleriTuzVeteriner Ýlaç KalýntýlarýYumurta ve Yumurta ÜrünleriFonksiyonel Ürünler
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TGDF
sektörün sorunlarýnýn
çözümünde üyeleriyle
sürekli iþbirliði içindedir
TGDF, üye derneklerine; mevzuat, rekabet, etkinlik,
yenilikçilik, sektör politikasý oluþturma ve çeþitli
sektörel sorunlarýn çözümü konusunda aktif destek
veriyor, ortak aksiyonlar alýyor.
TGDF, bu çerçevede üye derneklerin tüm çaba ve
çalýþmalarýný duyurduðu, baþta Gýdahattý olmak
üzere tüm iletiþim çalýþmalarý ve araçlarý ile kamu,
tüketici, bilim dünyasý ve medya nezdinde kamuoyu
oluþturulmasýna katký saðlýyor.

Ambalajlý Su Üreticileri Derneði (SUDER)
Tel : 0 216 651 86 81 Fax: 0 216 651 86 83
@: suder@suder.org.tr web: www.suder.org.tr
Ambalajlý Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneði (ASÜD)
Tel : 0 312 284 92 53 Fax: 0 312 284 92 58
@: info@asuder.org.tr web: www.asuder.org.tr
Bal Paketleyicileri, Ýhracatçýlarý ve
Sanayicileri Derneði (BALDER)
Tel: 0 216 641 20 20 Fax: 0 216 641 30 30
@: balparmak@balparmak.com.tr
web: www.balparmak.com.tr
Bira ve Malt Üreticileri Derneði (BMUD)
Tel: 0 312 419 35 18 Faks: 0 312 419 38 79
@: info@bmud.org.tr web: www.bmud.org.tr
Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði (BYSD)
Tel: 0 312 426 16 82 - 83 Fax: 0 312 426 16 95
@: info@bysd.org web: www.bysd.org.tr
Diyabetik ve Fonksiyonel Gýda Üreticileri Derneði (DFGD)
Tel: 0 216 651 86 81 Fax: 0 216 651 86 83
@: info@dfgd.org.tr web: www.dfgd.org.tr
Gýda Katký ve Yardýmcý Madde Sanayicileri Derneði (GIDAKAT)
Tel: 0 212 356 61 90 Fax: 0 212 356 61 89
@: gidakat@gidakat.org.tr web: www.gidakat.org.tr
Meþrubatçýlar Derneði (MEDER)
Tel: 0 312 426 06 39 - 40 Fax: 0 312 426 06 38
@: info@mesrubatcilar.org.tr
web: www.mesrubatcilar.org.tr
Meyve Suyu Endüstrisi Derneði (MEYED)
Tel: 0 216 373 23 62 Fax: 0 216 373 15 62
@: meyed@meyed.org.tr web: www.meyed.org.tr
Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneði (MÜMSAD)
Tel: 0 216 411 76 64 Fax: 0 216 386 73 91
@: mumsad@mumsad.org.tr
web: www.mumsad.org.tr
Niþasta ve Glikoz Üreticileri Derneði (NÜD)
Tel: 0 216 651 86 81 Fax: 0 216 651 86 83
@: posta@nud.org.tr web: www.nud.org.tr

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayi Derneði (ORGÜDER)
Tel: 0 212 347 25 60 Fax: 0 212 347 25 70
@: orguder@orguder.org.tr web: www.orguder.org.tr
Pirinç Deðirmencileri Derneði (PDD)
Tel: 0 212 210 95 54 Fax: 0 212 210 95 64
@: tyetis@pdd.org.tr web: www.pdd.org.tr
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Salça Ýhracatçýlarý ve Ýmalatçýlarý Derneði (SÝÝD)
Tel ve Fax: 0 212 554 71 06
@: siid@siid.org.tr web: www.siid.org.tr
Susam Tahin Helva Reçel Ýmalatçýlarý Derneði (SUTHER)
Tel: 0 212 437 31 71 Fax: 0 216 651 86 83
@: suther@suther.org web: www.suther.org
Þarap Üreticileri Derneði
Tel: 0 312 427 22 44 - 468 34 34
@: sarapsander@ttnet.net.tr
Þekerli Mamul Sanayicileri Derneði (ÞEMAD)
Tel: 0 216 651 86 81 Fax: 0 216 651 86 83
@: info@semad.org web: www.semad.org
Tarým Ürünleri, Hububat, Bakliyat Ýþleme ve
Paketleme Sanayicileri Derneði (PAKDER)
Tel: 0 212 347 25 60 Fax: 0 212 347 25 70
@: pakder@pakder.org.tr web: www.pakder.org.tr
Trakya Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði
Tel: 0 284 213 09 82 Fax: 0 284 213 08 48
@: dbilican@yahoo.com
Tüm Gýda Dýþ Ticaret Derneði (TÜGÝDER)
Tel: 0 212 347 72 22 Fax: 0 212 347 25 70
@: tugider@tugider.org.tr web: www.tugider.org.tr
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneði (TMSD)
Tel: 0 312 441 55 47 Fax : 0 312 438 34 33
@: tmsd@makarna.org.tr web: www.makarna.org.tr
Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneði (TÜRKMASUDER)
Tel: 0 312 426 06 39 Fax: 0 312 426 06 38
@: masuder@masuder.org.tr web: www.masuder.org.tr
Türkiye Süt, Et, Gýda Sanayicileri ve Üreticileri Birliði (SET-BÝR)
Tel: 0 312 428 47 74 Fax: 0 312 428 47 46
@: setbir@setbir.org.tr web: www.setbir.org.tr

ÞÜD
Þarap Üreticileri Derneði

