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Gıda Güvenliği-Genel

 Mikrobiyolojik tehlikeler
 Pestisit kalıntıları
 Gıda katkı maddelerinin yanlış
kullanımı veya suistimal edilmesi
 Adulterasyon (sahtecilik)
 Genetiği Değiştirilmiş

Organizmalar
 Allerjenler
 Veteriner İlaç Kalıntıları
 Üremeyi destekleyen hormonlar
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Gıda Güvenliği-Değişim

 Artan Dünya Nüfusu
 Artan gıda ihtiyacı
 Küreselleşme
 Değişen yaşam tarzı
 Şehirleşme
 Yeni üretim
teknolojileri
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Gıda Güvenliği-Avrupa Birliği

1990 larda
 Ortak Avrupa Marketi

uygulaması
 Deli Dana Hastalığı skandalı

Ana bileşenler
 Kurumsal bağımsızlık
 Şeffaflık
 Tüketici örgütlerinin katılımı

Tüketici güvenini sağlamak
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AB Gıda Güvenliği Prensipleri
 Gıda zinciri prensibi
 Üreticinin sorumluluğu prensibi
 İzlenebilirlik prensibi
 Bağımsız Bilimsel Risk

Değerlendirmesi
 Risk Değerlendirmesi ve Risk

Yönetiminin ayrımı
 Önleyici Prensip
 Şeffaf Risk İletişimi
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Gıda Zinciri Prensibi

Hayvan yemi

Birincil
üretim Gıda üretimi

Depolama
ve taşıma

Depolama
ve satış

Hazırlık
ve sunum Tüketim

ÇİFTLİK ÇATAL



Gıda Zinciri Prensibi-Almanya

The Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection (BMELV)
2007 yılı araştırma bütçesi 250 milyon Euro (370 araştırma)

ÇİFTLİK ÇATAL



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (GKGM)
5179 sayılı Gıda Kanunu (05.06.2004-25483)
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanunu(13.06.2010-27610)
 Birincil üretimden başlayarak tüm gıda zincirinde
denetim ve kontrol
 Gıda Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda
Sicili Belgesi
 Gıda Üretim İzni Belgesi
 Gıda ithalat ve ihracat kontrolü
 Kesimhane ve et işleme tesislerinin tescil ve ruhsatı
 Su ürünleri işleme tesislerinin tescil ve ruhsatı
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Zoonotik Hastalıkların Kontrolü

GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK
BAKANLIĞI

SAĞLIK
BAKANLIĞI

?



AB Salmonella
İzleme ve kontrol
programları

Birincil üretimde
kontrol

Gıda Zinciri Prensibi-Hayvan Sağlığı
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1980 Broiler
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DANİMARKA



Gıda Zinciri Prensibi-Hayvan Sağlığı

Avrupa çapında yapılan izleme programları

Türkiye’deki kontrol
programlarının sonuçları?
Sonuçların değerlendirilmesi?
Bakanlıklar arası işbirliği?



Gıda Zinciri Prensibi-Kontrol
AB ülkelerinde yapılan kontrol sonuçları
detaylı olarak yayınlanıyor
Risk temelli izleme programları
yapılıyor



Gıda Zinciri Prensibi-Kontrol
Etkili izleme, üreticinin kendi kontrol sistemine dayalı (kalite
kontrol sistemi)
Üreticiler kalite sistemlerini kurarak bu çerçevede kontrol
yapmak zorunda



Gıda Zinciri Prensibi-Kontrol

 Gıda denetim ve kontrolü 81 İl ve
Yetkilendirilmiş İlçe Müdürlüklerinde
göre yapan; 4350 Gıda Kontrolörü
tarafından yürütülmektedir.

 Bunun yanında;
 39 İl Kontrol Laboratuvar

Müdürlüğü
 Ulusal Gıda Referans Laboratuvar

Müdürlüğü
 Bursa Gıda Kontrol ve Merkez

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 56 Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Sonuçlar 2008’den itibaren kısmi
olarak yayınlanıyor
Risk esasına dayalı kontrol yapılıyor
(5996 sayılı Kanun Madde 31)
Laboratuvarlar arası yöntem
birlikteliği?
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Üreticinin Sorumluluğu Prensibi

Gıda ve yem üreticileri, çiftçiler, fırıncılar,
restoran sahipleri vs.



Üreticinin Sorumluluğu Prensibi

5996 sayılı Kanunda üreticinin sorumluluğu
belirtilmiş
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
• Tüm gıda zincirine uygulanabilir
• Uluslararası kabul gören bir standart
• Tüketicinin gıda güvenliği ile ilgili taleplerini

karşılayabiliyor
• Kritik kontrol noktalarındaki tehlikeyi

tanımlamaya ve önlem almaya dayalı
• Ürün kayıplarını azaltıyor

2010 yılı 5996 sayılı Kanunda zorunlu (Madde
29)
2007 itibariyle sadece 106 işletme bu belgeye
sahip
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İzlenebilirlik Prensibi

Gıda Üreticilerinin sorumluluğu
• Ürünlerin takibi
• Hammaddenin kaynağı
AB ülkelerinde 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren zorunlu
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İzlenebilirlik Prensibi

Haziran 2011 Fransa
EAEC salgını

Almanya    Diğer
Gastroenterit 3602 (17)    80
HUS                  838 (30)    43 (2)

Mayıs 2011 Almanya EAEC
salgını

Haziran 2011 Fransa
EAEC salgınıMayıs 2011 Almanya EAEC

salgını

Mısırdan ithal edilen Fenugreek
tohumları kaynak olarak belirlendi



İzlenebilirlik Prensibi

2010 yılında çıkarılan 5996 sayılı Kanun ile AB’deki gibi zorunlu
tutulmuştur.
Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme,
sunum ve reklâm ile tüketici haklarının
korunması

MADDE 24
(1) Gıda veya yem işletmecileri izlenebilirliği
sağlamak amacıyla, üretim, işleme ve dağıtımın
tüm aşamalarında, sorumluluğundaki gıda veya
yemin, gıda veya yeme ilave edilecek her türlü
maddenin ve gıdanın elde edildiği hayvanın
takibinin yapılabilmesi için, bir sistem
oluşturmak ve talep hâlinde bu bilgileri
Bakanlığa sunmak zorundadır.

(2) Piyasaya arz edilecek gıda ve yem,
izlenebilirliği sağlamak amacıyla, uygun şekilde
etiketlenmek veya Bakanlıkça belirlenecek bilgi
ve belgelerle uygun şekilde tanımlanmak
zorundadır.
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Bağımsız Bilimsel Risk Değerlendirmesi

Almanya Federal Risk Değerlendirme
Enstitüsü
 BSE krizinden sonra 2002’de

kuruldu
 Kendi bütçesi var
 Risk değerlendirmesini ekonomik,

politik ve sosyal etkilerden bağımsız
yapıyor ve yayınlıyor

 2002 den beri 10000 uzman görüşü
bildirilmiş

 Bünyesinde birçok referans
laboratuvar var
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Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı
 AB seviyesinde risk değerlendirmesi
 Bağımsız ve Bilimsel
 AB ülkelerinin risk değerlendirme

kurumları ile ortak çalışıyor



Bağımsız Bilimsel Risk Değerlendirmesi

5996 sayılı Kanun gereğince Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü bünyesinde bir risk değerlendirme birimi
kurulmuştur.

Risk analizi, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve ihtiyati
tedbirler

MADDE 26
(2) Bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara
göre risk değerlendirmesi yapmak üzere; araştırma
kurumları, araştırma enstitüleri, üniversitelerin
konu ile ilgili fakültelerinin temsilcileri ile
gerektiğinde diğer uzman kişilerin katılabileceği,
konularına göre risk değerlendirme komisyonları
oluşturulur. Komisyonların yapacağı risk
değerlendirme sonuçları tavsiye niteliğindedir. Bu
komisyonların sekretaryasını yürütmek üzere
Bakanlıkça risk değerlendirme birimi kurulur. Risk
değerlendirme birimi ulusal ve uluslararası benzeri
kuruluşlarla işbirliği yapabilir.
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Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetiminin
Ayrılması

AB seviyesinde Risk Yönetimi

European Comission

European Parliament

Almanya’da Risk Değerlendirmesi

Almanya’da Risk Yönetimi

European Parliament

Council of the European Union

AB seviyesinde Risk Değerlendirmesi

Almanya’da Risk Değerlendirmesi

Federal Environment Agency



Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetiminin
Ayrılması

5996 sayılı Kanun 26.Madde

(3) Risk yönetimi ve risk iletişimi, risk değerlendirme
sonuçları ve bilimsel veriler, tartışılan konu ile ilgili
diğer faktörler ve ihtiyatlılık ilkesi dikkate alınarak
Bakanlık tarafından yapılır.
(4) Bakanlık, belgelere erişim konusundaki hükümler
saklı kalmak kaydıyla, bir gıda ve yemin insan ve
hayvan sağlığı açısından risk oluşturabileceğinden
şüphe duyulması üzerine, riskin mahiyeti, ciddiyeti ve
büyüklüğüne göre, riski önlemek, azaltmak veya yok
etmek için alınan ya da alınması öngörülen önlemleri
belirler; riskin mahiyeti ve alınan tedbirler hakkında
kamuoyunu bilgilendirir.
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Önleyici Prensip

• Tedbir almak tedavi etmekten daha iyidir
• Yeni ortaya çıkan tehditlerde
• Risk minimizasyonu
(Akrilamid minimizasyon stratejisi)



Şeffaf Risk İletişimi

Risk İletişimi Paydaşları
• Araştırmacılar
• Politikacılar
• Üreticiler
• Tüketiciler
• Sivil toplum örgütleri
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Paydaşlar arasındaki iletişim şeffaf bir şekilde
sağlanmalı



Risk Değerlendirmesi ve İletişimi

Almanya Akrilamid örneği

• Araştırma : Birleştirilmiş hareket

• Minimizasyon stratejisi : Mümkün olduğunca
düşük tutma

• Tüketicilerin bilgilendirilmesi

• Uluslar arası düzeyde işbirliği
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Gıda Güvenliği-Sonuç

• 5996 sayılı Kanun olumlu bir gelişme (+)
• Ancak bazı bileşenlerde eksiklik var (-)
• Üreticilerin kendi kontrol programlarına daha fazla önem verilmeli (-)
• Risk analizi konusunda eksiklik (-)
• Bakanlıklara arası işbirliği geliştirilmeli (-)



TeşekkürlerTeşekkürler


