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G›da Güvenli¤i Dergimizin bu say›s›n›
2008-2009 e¤itim ve ö¤retim y›l›na girdi-
¤imiz flu günlerde “Okullarda G›da Gü-
venli¤i” konusuna ay›rd›k. Bilindi¤i üze-
re okul ça¤› çocuklar›n›n bu konuda bi-
linçlenmesi, hem kendi kiflisel sa¤l›klar›,
hem de gelece¤in büyükleri olarak yetifl-
tirecekleri sa¤l›kl› nesiller aç›s›ndan
önem arz etmektedir.   

Okullarda G›da Güvenli¤i denildi¤inde beslenme ve ö¤ün saatlerini
okulda geçiren çocuklar›n bu ö¤ünlerini nas›l karfl›lad›¤›, okul kantinle-
rinin denetimi ve sat›lan ürünlerin sa¤l›kl› olup olmad›¤›n›n yan› s›ra
okul etraf›ndaki büfelerde ve seyyar sat›c›lar taraf›ndan sat›lmakta olan
g›dalar›n güvenli¤i de dikkat çeken konular aras›ndad›r.

Okul yemekhane ve kantinlerinde haz›rlanan g›dalar›n Tar›m ve Köy ifl-
leri Bakanl›¤›’ndan al›nm›fl üretim iznine sahip hammaddeler kullan›la-
rak haz›rlanm›fl olmas›, g›dan›n cinsine göre ve so¤uk ihtiyac›n› karfl›la-
yacak s›cakl›k derecelerinde muhafaza edilmesi, haz›rlanan g›dalar›n ta-
zeli¤ini yitirmeyecek sürelerde tüketiminin sa¤lanmas› ve insan sa¤l›¤›
aç›s›ndan risk teflkil edebilecek g›dalar›n sat›fl›na izin verilmemesi için
okul yönetiminin son derece hassas ve bilinçli olmas› flartt›r. Ürün gü-
venli¤inin sa¤lanabilmesi için haz›rlama ve üretim alanlar›n›n, ekipman
ve personelin temizlik ve hijyen koflullar›n› sa¤lamas› kaç›n›lmazd›r.
Tüm bu noktalar›n denetimi de yönetimin sorumlulu¤unda olmal›d›r.
Bununla birlikte ö¤rencilerin de güvenli g›daya ulaflabilmeleri için etiket
bilgilerini (son tüketim tarihi, üretim izni v.b.) dikkatle kontrol etmeleri,
muhafaza flartlar›na dikkat etmeleri, bozulmufl, bombaj yapm›fl, fliflmifl,
delinmifl ambalaja sahip g›dalar› sat›n almamalar›, aç›kta sat›lan ve eti-
ketsiz g›da maddelerini tüketmemeleri gerekti¤i gibi konularda e¤itil-
meleri gerekmektedir. 

Yemekhane ve kantinlerin ihtiyac› tamam›yla karfl›layabilecek yeterlilik
ve kapasitede olmas›, çocuklar›n yetersiz ve dengesiz beslenme ve g›da
zehirlenmeleri risklerine karfl› korunmas›n› sa¤layaca¤› gibi okul etra-
f›ndaki olas› sa¤l›ks›z ve olas› kay›t d›fl› tüketimi de minimize edecektir.
Büyüme sürecinde olan çocuklar›n yetersiz ve dengesiz beslenmesi çe-
flitli hastal›klara ve dolayl› olarak da okula devams›zl›k ve bunun netice-
sinde de okul baflar›s›ndaki düflmelere sebep olabilmektedir. Bu neden-
le okul baflar›s›n› artt›rmak, e¤itim ve ö¤retimin maliyetini düflürmek ve
gelecek nesillerin daha güçlü ve sa¤l›kl› olmalar›na temel haz›rlamak
için çocuklar›n beslenmesine önem verilmelidir.

Bu vesile ile 2008-2009 e¤itim ve ö¤retim y›l›nda tüm ö¤rencilerimize ba-
flar›lar diliyor, “sa¤l›kl› nesiller için g›da güvenli¤i” diyoruz.
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D e r n e k t e n H a b e r l e r
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Öncelikle g›da güvenli¤inin ne oldu¤unu ve neden bu
kadar önemli oldu¤unu anlat›r m›s›n›z? 
G›da güvenli¤i oldukça stratejik bir öneme sahiptir. ‹lk

olarak insan sa¤l›¤› aç›s›ndan g›da güvenli¤i ihmal kabul
etmeyecek kadar hassas bir noktad›r; bir nevi önleyici he-
kimlik hizmeti olarak düflünülebilir. Ülke ekonomisi aç›-
s›ndan da yads›namaz bir öneme sahip olan g›da güven-

li¤i konusu Avrupa Birli¤i müzakerelerinde de en önem-
li kriterlerden biridir. 

Derne¤inizin bafllatt›¤› “Güvenli G›da Sa¤l›kl› Türkiye”
projesinin amac›ndan ve proje sonundaki beklentileri-
nizden bahseder misiniz? 
Türkiye’de uygulama hakk›n› Avrupa Birli¤i’
nden ald›¤›m›z bu resmi araflt›rma verilerine gö-
re; Türk halk›n›n %50’si internet üzerinden duy-
du¤u bilgiyi sorgulamadan do¤ru kabul ediyor.

Elbette bu durum bizim beslenme al›flkanl›klar›-
m›z› etkiliyor. Biz G›da Güvenli¤i Derne¤i ola-
rak internette dolaflan flehir efsaneleri veya hu-
rafe dedi¤imiz yanl›fl bilgilerle ilgili olarak yaklafl›k 1,5

y›ld›r bir çal›flma yürütmekteyiz. E-postalar›n alt›nda im-
zas› bulunan ünlü profesörlerle görüfltük ve hiçbirinin o
hocalar taraf›ndan yaz›lmad›¤›n› tespit ettik. Tabir-i caiz-
se serseri may›n gibi dolaflan yanl›fl bilgilerle dolu bu

elektronik postalar, sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan çok ciddi bir
tehdit oluflturuyor. Tabiî ki tüketicinin de akl› kar›flm›fl
durumda; bugüne kadar bildiklerine mi inans›n yoksa
duydu¤una m› inans›n bilemiyor. Baflvuraca¤› ve do¤ru

bilgi alabilece¤i yetkili bir yer bulunmamas› nedeniyle
biz G›da Güvenli¤i Derne¤i olarak böyle bir proje tasar-
lad›k ve hayata geçirdik.

Bu konuda merak edilenleri tüketiciler nas›l ö¤renebi-
lecekler? Size nas›l ulaflacaklar?
Derne¤imizin ça¤r› merkezinden (212 385 25 15) bilgi a l a-

b i l e c e¤iniz gibi derne¤i-

mizin internet sitesinden
de (www.ggd.org.tr) me-
rak etti¤ i n i z sorular›n ce-
vaplar›n› bulabilirs i n i z.

Peki Türkiye’de g›da
güvenli¤i bilgi düzeyinin artt›r›lmas› ya da bilinçlendir-
me konusunda yap›lan çal›flmalar belli bir noktaya
ulaflt› m›? Bu anlamda sizin yürüttü¤ünüz bir çal›flma
var m›?
Bizim yapt›¤›m›z her fleyden önce bir tespit ve buna göre

g›da güvenli¤inin ne kadar yanl›fl alg›land›¤›n›

gördük. Ça¤r› merkezinin soruna tek bafl›na çö-
züm getiremeyece¤inin fark›nday›z ama en az›n-
dan “güven” aç›s›ndan önemli bir bofllu¤u dol-
duraca¤› kanaatindeyiz. Çünkü Türk halk›n›n

%90’› flu an g›dalar›n, trafik kazalar› ile ayn› oran-
da tehlikeli oldu¤unu düflünüyor. Avrupa’ya
bakt›¤›n›zda bu oran %40, hatta çok geliflmifl Av-

rupa ülkelerinde tüketicilerin g›dalardan endifle duyma

oranlar› %20 gibi düflük bir seviyede. Sonuç olarak halk›-
m›z bu konuda çok tedirgin ve ne yapaca¤›n› da bilmi-
yor.

G›da sektöründe kay›t d›fl› üretim oran›n›n çok yüksek
olmas› da etkili mi sizce?
Bu sorunun en önemli gerekçelerinden biri de bu. Sektör-
de ortalama %60 oran›nda kay›t d›fl› üretim var. G›dan›n
baz› alt sektörlerinde bu oran %90’lara varabiliyor. Kay›t
d›fl› ürün demek, bu üreticiler hiçbir flekilde devlet kon-

trolünden geçmeden tüketiciye ulafl›yor demek. Bu ne-
denle biz tüketicilere dernek olarak, muhakkak ambalajl›
ürün almalar›n› ve ambalaj›n üzerinde de Tar›m Bakanl›-
¤›’n›n onay› olup olmad›¤›n› kontrol etmelerini tavsiye

ediyoruz.

G›da Güvenli¤i Derne¤i “Güvenli G›da,
Sa¤l›kl› Türkiye” ile gündemde… 
G›da Güvenli¤i Derne¤i’nin “Güvenli G›da, Sa¤l›kl› Türkiye” projesi
medyada genifl yank› uyand›rd›. Yaz›l› bas›nda 95, internet medyas›nda 71
haberin yay›nland›¤› proje hakk›nda TV’de de 37 haber yap›ld›. ‹flte GGD
Baflkan› Samim Saner’in TV8’e proje hakk›nda verdi¤i röportaj!



G ›da Güvenli¤i Derne¤i, özellikle Avrupa Birli¤i üye-
si ülkelerden gelen turistlerin Türkiye’deki g›da sek-

törü hakk›ndaki düflüncelerini; g›dalar›n temizli¤i ve gü-

venirli¤i konusundaki endiflelerini; g›da al›flverifllerinde
ve tüketimlerinde tercih ettikleri sat›fl noktalar›n› belirle-

mek üzere GFK’ya bir araflt›rma yapt›rd›.

“G›da Güvenli¤i Bilgi Düzeyi Araflt›rmas›” kapsam›nda

de¤erlendirilen turist görüfllerine göre; ülkemize gelen

yabanc› turistlerin % 96’s› Türk yemeklerini lezzetli bulu-
yor, % 59’u ise Türk yemeklerini güvenilir ve hijyenik bu-

luyor. Ayn› araflt›rmaya göre, Türkiye’yi ziyaret eden tu-

ristler g›da al›flverifllerini süpermarket, semt bakkal› ve
manavlardan yaparken, g›da tüketimini ise yerel resto-

ran ya da otel restoran›nda yap›yor. Turistlerin bir k›sm›-

n›n hem g›da maddesi al›flveriflini, hem de tüketimini
seyyar sat›c›lardan yapmas› ise araflt›rman›n ilgi çeken

bulgular› aras›nda yer al›yor.
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Turistler Türk yemeklerinden memnun ama… 

‹stanbul 2010 G›da Kültürü Platformu iyiye
do¤ru rekabet için çal›fl›yor

‹ stanbul’un 2010 Avrupa Kültür Baflkenti se-
çilmesi nedeniyle 15.06.2008 tarihi itibariyle

ve ‹stanbul Valili¤i Baflkanl›¤›’nda ‹stanbul 2010
G›da Kültürü Platformu kuruldu. Platforma

baflvuruda bulunan g›da iflyerlerini, G›da Plat-
formu taraf›ndan yetkilendirilmifl bir ekip, ha-
ber vermeksizin gözetleyecek ve denetleyecek.
G›da güvenli¤i ve hijyen baflta olmak üzere be-

lirlenen flartlara uyum gösteren g›da iflyerlerine

Alt›n Lale Ödülü ve Teflvik Ödülü verilecek.
Platform, iflyerlerinin ödüllendirilmesinin ya-
n›nda G›da Duayeni Ödülü, Y›l›n G›dac›s›
Ödülü ve G›da Sektörü Hizmet Ödülü de ve-

r e c e k .
Kat›l›m flartlar› ve ödüllendirme esaslar›na
yönelik detayl› bilgiye afla¤›daki internet ad-
resinden ulaflabilirsiniz.

http://gidaplatformu.istanbul.gov.tr

GGD’den Ramazan için sa¤l›k uyar›s›

R amazan aylar›nda de¤iflen beslenme al›flkanl›klar›na

ba¤l› olarak vücudun hassaslaflt›¤›ndan hareket
eden G›da Güvenli¤i Derne¤i, oruç tutanlar› nas›l daha

sa¤l›kl› bir Ramazan geçirebilecekleri konusunda bilgile-
nirdi. 

Vücudun zararl› maddeleri atmas›nda su al›m› çok bü-
yük bir önem tafl›yor ve oruç tutulan sürede su al›m› ol-

mad›¤› için normalde etkilenmeyece¤iniz bir durumdan
bile etkilenmeniz söz konusu olabiliyor. Bu nedenle, ye-

di¤imiz g›dalar›n güvenli¤ine ve kalitesine Ramazan ay-
lar›nda daha çok dikkat etmek gerekiyor. Di¤er taraftan

özellikle mikrobiyolojik kaynakl› g›da zehirlenmesi olay-

lar›nda çok aç ve yar› tok insanlar›n ayn› g›day› tükettik-

lerinde çok açlarda zehirlenme görülürken, toklarda gö-
rülmeyebiliyor. Bu nedenle iftar yemeklerinde hijyene ve

g›da güvenli¤ine daha fazla özen göstermek gerekiyor.

Ramazan ay›nda g›da tüketiminin çeflitlenerek artmas›,

“merdiven alt›” üretimi de artt›r›yor. Özellikle et, süt
ürünleri, kuruyemifl gibi riskli g›dalar› al›rken çok dik-

katli olmak gerekiyor. G›da al›rken bildi¤iniz ambalajl›
markalar›, güvenilir sat›fl noktalar›ndan almak g›da gü-

venli¤inin temel kurallardan biri. Ambalajlarda da Tar›m
ve Köy iflleri Bakanl›¤›’n›n üretim iznine sahip olunup

olunmad›¤›n›n kontrol edilmesi çok büyük önem tafl›yor.



‹ stanbul G›da-Tek 2009; G›da Teknolojileri ve G›da Gü-

venli¤i Fuar› ve ‹suga 2009; ‹stanbul G›da
ve ‹çecek Ürünleri Fuar› 28-31 Ocak
2009 tarihleri aras›nda Tüyap Fuar
ve Kongre Merkezi’nde düzenlene-

cek. G›da Güvenli¤i Derne¤i’nin
katk›lar›yla düzenlenecek olan ‹stan-
bul G›da-Tek 2009; G›da Teknolojile-
ri ve G›da Güvenli¤i Fuar› ve Masu-

der- Maden Suyu Üreticileri Derne-
¤i’nin deste¤iyle düzenlenecek olan
‹suga 2009; ‹stanbul G›da ve ‹çecek
Ürünleri Fuar› g›da ve içecek sektör

profesyonellerini bir araya getirecek.

G›da ve içecek sektörünün tüm ürün
gruplar›na teknoloji ve hizmet sunan

firmalar›n yer alaca¤› ‹stanbul G›da-Tek
2009; G›da Teknolojileri ve G›da Güvenli¤i Fuar›’nda; ifl-

leme teknolojileri, otomasyon ve kontrol teknolojileri, so-

¤utma ve havaland›rma teknolojileri,
dolum ve paketleme teknolojileri, mu-
hafaza ve lojistik teknolojileri, g›da gü-
venli¤i, hijyen teknolojileri ve hizmetle-

ri ile kalite kontrol teknolojileri ve hiz-
metlerini g›da ve içecek sanayisinin il-
gisine sunulacak. 

‹stanbul G›da-Tek 2009; G›da Tekno-
lojileri ve G›da Güvenli¤i Fuar› ve
‹suga 2009; ‹stanbul G›da ve ‹çecek
Ürünleri Fuar›’n› yurtd›fl› ve yurti-

çinden gelecek 15 bin profesyonelin
ziyaret etmesi bekleniyor. 

Detayl› bilgi için w w w . i s t a n b u l g i d a-

tek.com ve www.isugagida.com adreslerini ziyaret ede-
bilirsiniz. 

8
G›da Güvenli¤i  2008-4

G›da ve içecek sektörü G›da-Tek 2009’da
buluflacak

F4ST-“Tarladan Çatala G›da Güvenli¤i Uzman›”
E¤itiminde 2. Dönem 

K oordinatörlü¤ü Kalite Sistem Laboratuarlar Grubu
taraf›ndan yap›lan ve Avrupa Birli¤i taraf›ndan Leo-

nardo da Vinci Program› kanal›yla desteklenen F4ST pro-

jesi, g›da güvenli¤inin ‘tarladan çatala’ yaklafl›m›yla bir
bütün olarak sa¤lanmas›n› hedefliyor. ‹ngilizce olarak 18
Nisan’da bafllayan F4ST projesinin 1. dönemi, 1 Eylül iti-
bariyle sona erdi. Hem ‹ngilizce hem de Türkçe gerçeklefl-

tirilen projenin 2. dönemi ise yine 1 Eylül tarihinde baflla-
d›. G›da sektöründe çal›flan g›da mühendisi, ziraat mü-
hendisi, veteriner hekim, kimya mühendisi, beslenme uz-
man›, kimyager, biyolog gibi meslek mensuplar›n›n ve bu

mesleklerin son s›n›f ö¤rencilerinin ücretsiz olarak fayda-
land›¤› F4ST e¤itim program›nda amaç, g›da güvenli¤ini
‘tarladan çatala’ bir bütün olarak ele alabilmelerinin altya-
p›s›n› sa¤lamakt›r. Proje süresince 1.500 kiflinin bu e¤itim-

den faydalanmas› planlan›yor.

E¤itim program›n›n 9 modülden oluflan müfredat›, her bi-

ri kendi alan›nda uzman olan profesyoneller taraf›ndan
haz›rlan›yor. Her modül bitiminde o modül için bir final
s›nav› yap›l›yor, tüm modülleri tamamlayan ve final s›-

navlar›nda baflar›l› olan ö¤renciler "Tarladan Çatala G›da
Güvenli¤i Uzman› - F4ST" Sertifikas› almaya hak kazan›-
yorlar. Toplamda yerli ve yabanc› yaklafl›k 800 kat›l›mc›-
n›n faydaland›¤› F4ST e¤itim program›n›n 2. dönemi

1 Aral›k itibariyle sona erecek. Modüller hakk›nda bilgi-
ye, e¤itimin DEMO versiyonuna ve 1. dönem kat›l›mc›la-
r›n›n F4ST e¤itim program› ve modülleri hakk›ndaki de-
¤ e r l e n d i r m e l e r i n e w w w . f 4 s t - e c . o r g web sayfas›ndan ula-

flabilirsiniz. 
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Türkiye’de bir ilk: 
“G›da Güvenli¤i Tüketici Hatt›”

G ›da Güvenli¤i Derne¤i tüketicileri yanl›fl yönlendi-

ren flehir efsanelerine karfl› do¤ru bilgi verme ve g›-

da güvenli¤i konusunda bilinç yaratma amac›yla ‘Gü-

venli G›da, Sa¤l›kl› Türkiye’ projesi kapsam›nda “G›da

Güvenli¤i Tüketici Hatt›”n› Temmuz 2008’de hayata ge-

çirerek Türkiye’de bir ilke imza att›. Dernek ça¤r› merke-

zi arac›l›¤›yla tüketicilerin g›da güvenli¤i ile ilgili sorula-

r›na yan›t vererek yanl›fl inan›fllar› düzeltirlerken, yeni-

den yap›land›r›lan www.ggd.org.tr web sitesi de tüketi-

ciler için do¤ru bilginin adresi olarak konumland›. G›da

Güvenli¤i Derne¤i Tüketici Dan›flma Hatt›’na gelen tüke-

tici kontaklar›n›n %85,2’si bilgi, %9,5’i flikayet, % 4,7’si ise

öneri, talep ve teflekkür oldu. Bilgi amaçl› gelen ça¤r›lar

aras›nda %31 ile genel konu bafll›¤› ad› alt›nda “G›da kat-

k› maddeleri” en çok sorulan soru oldu.

Bilgi amaçl› ça¤r›lar›n %6’s› süt, %5’i et, %5’i ise meflru-

batlar hakk›ndayd›. En fazla flikayet ürün
içerikleri konusunda olurken, bu kategoriyi bozuk ürün

ve yabanc› madde izledi. En fazla flikayet %30 oran›nda
peynir, %20 oran›nda et ile ilgili konulardan geldi.

Tüketicilerin her türlü soru yöneltebilecekleri 0 212 385

25 15 numaral› Tüketici Hatt›’nda g›da güvenli¤i konu-
sunda toplam 200 saatlik e¤itim alarak yetkilendirilmifl
görevliler yan›tl›yor. G›da konusunda söz sahibi akade-
misyenlerden oluflan “Dan›flma Kurulu” üyelerinin kat-

k›lar›yla oluflturulan bilgi bankas›nda, flehir efsanelerinin
do¤ru yan›tlar›n›n yan› s›ra, g›dalar›n üretim aflamalar›n-
dan tüketim flartlar›na k›sacas› “Tarladan Sofraya” kadar
g›da güvenli¤i konusunda tüm süreçleri kapsayan bilgi-

ler bulunuyor. Bilgi bankas›nda yan›tlar› bulunmayan
sorular ise 48 saat içerisinde bilgi verilmek üzere yine uz-
manlar taraf›ndan yan›tlan›yor ve tüketiciye iletiliyor.

III. Tar›msal Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Sempozyu-
mu 11 Eylül 2008 tarihinde Sabanc› Üniversitesi’nde

düzenlendi. K›saca biyoteknoloji olarak da isimlendirilen
modern gen teknolojileri, h›zla artan dünya nüfusunun

yeterli ve dengeli beslenmesini sa¤lamak amac›yla tar›m-
sal üretimin art›r›lmas›nda önemli olanaklar sunuyor. Bi-
yoteknolojik yöntemlerin sa¤l›k alan›nda kullan›lmas›
pek tepki almazken, özellikle Avrupa Birli¤i ve Türkiye

gibi baz› ülkelerde transgenik bitkilerin insan sa¤l›¤› ve
çevre üzerine olas› olumsuz etkileri tart›flma konusu ol-
du. Sempozyumda AB ülkelerinden davet edilen bilim
insanlar› konuyu farkl› boyutlar›yla tart›flt›. Prof. Piet van

der Meer, biyoteknolojinin insan sa¤l›¤› ve çevre üzerin-
deki risklerinin de¤erlendirilmesi için gelifltirilen çeflitli
ulusal ve uluslararas› düzenleyici kurallar, yasalar ve an-
laflmalar hakk›nda bilgi verdi. Prof. Klaus Ammann,

transgenik ürünlerin biyoçeflitlilik ve çevre üzerindeki et-
kilerini aç›klad›. Tar›m Ekonomisti Graham Brookes ise
geneti¤i de¤ifltirilmifl ürünlerin 2007 sonu itibariyle ekim
alanlar›n›n 114 milyon hektar› geçti¤ini belirtti. Bern Üni-

versitesi ‹mmünoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Beda
Stadler, yapt›¤› sunumda biyoteknoloji karfl›t› gruplar ta-

raf›ndan ileri sürülen iddialar›n hiçbirinin bilimsel arafl-
t›rmalara dayanmad›¤›n› örneklerle aç›klad›. 

G›da Güvenli¤i Derne¤i Dan›flma Kurulu’nda bulunan

ve Sabanc› Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Selim Çetiner
de, Tar›m Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan Ulusal Biyogü-
venlik Kanunu Tasar›s› tasla¤›n› elefltirdi. Biyoteknoloji-
nin insan sa¤l›¤› ve çevre üzerindeki olas› olumsuz etki-

lerini bilimsel esaslara göre de¤erlendirecek olan içerik-
ten çok, genelde yetkinin bilimsel olarak yetkin olmayan
tek bir bürokratik mercide toplanmas›n›n,  biyoteknolojik
uygulamalar›n geliflimini engelledi¤ini söyledi. 

III. Tar›msal Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Sempozyumu

"Bifleyler yanl›fl galiba; havam›z temiz, suyumuz saf,
g›dalar›m›z organik, bol egzersiz yap›yoruz , fakat
hala otuzlu yafllar› geçemiyoruz..." 
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G eçti¤imiz y›l çikolata pazar›na girerek Mag-

num Infinity, Magnum Essence ve Mag-
num Praline’den oluflan serilerindeki f›n-
d›kl›, karamelli ve bitter çeflitleriyle
klasikler aras›nda yerini alan

Magnum Çikolata, bu kez Mag-
num fl›kl›¤›ndaki hediyelik pa-
ketlerde… Magnum Praline F›nd›k
ve Magnum Praline Bitter’den oluflan bu

yeni ürün, y›l›n gözde hediyesi olmaya aday! Mag-

num Praline’ler 15 Eylül’den itibaren hediyelik

paketlerde çikolata tutkunlar›yla
buluflacak. fi›k Magnum hediye
paketleri, özel günlerde Mag-

num Çikolata fark›n› sevdikleriy-

le paylaflmak isteyenler için birebir.
Magnum Praline’ler hem dama¤a,

hem de göze hitap eden hediyelik paket-
leriyle de çok fl›k bir hediye seçene¤i.

www.magnum.com.tr

Ü y e l e r’ d e n H a b e r l e r

Magnum çikolata hediyelik paketlerde

‹noksan’dan saatte 6000 tabak y›kayan 
bulafl›k makinesi

‹ noksan Türkiye’de ilk kez saatte 6000 tabak y›kama ka-
pasiteli bulafl›k y›kama makinas› üretimini gerçeklefl-

tirdi. ‹noksan 1998 y›l›nda bafllatt›¤› bir proje ile 1000 ve
500 tabak kapasiteli mevcut bulafl›k y›kama makinelerini

ITW Grubu’na ba¤l› Elettrobar firmas›n›n know how ile
Türkiye’de üretmeye bafllad›. 40 bin adet/y›l ile Avru-
pa’n›n en büyük bulafl›k y›kama makinas› üreticisi olan
ITW /Eurotec grubuna ba¤l› ‹talyan bulafl›k y›kama ma-

kinas› firmas› Colged ile Türkiye’de bir ilki daha gerçek-
lefltirerek, Türkiye’de bugüne kadar üretimi olmayan Pa-
let Tip Konveyörlü (Flight Tip) yerli bulafl›k y›kama ma-
kinelerinin üretimine bafllad›. Ürün, dünya ve Türkiye

pazar›na ‹noksan markas› ile sunuluyor. Modüler olarak
tasarlanan bulafl›k y›kama makinesi 4 ana modeli ile sa-
atte 3.000 ile 7.000’e kadar taba¤› y›kayabiliyor. Ön y›ka-
ma ve y›kama modülleri eklenerek kapasite artt›r›labili-

yor, ›s› geri kazan›m sistemi ile de enerji tasarrufu sa¤la-
nabiliyor. Çift durulama sistemi ise su ve deterjan tüketi-
mini azalt›yor.

S aray’›n süt dolu, keyif dolu yeni çikolatas›
Milkman, Eylül ay›nda raflardaki yeri-

ni ald›. Üzerinde çocuklar›n, gençlerin, hat-

ta pek çok yetiflkinin dahi severek izledi¤i
çizgi dizi kahraman› Sünger Bob’un yer ald›-
¤› ambalaj›n içinde bir de Sünger Bob ç›kartmas›

bulunuyor. Sade sütlü, sütlü krema dolgulu, çilekli kre-
ma dolgulu, pirinç patlakl›, f›nd›kl› ve Antep f›s-

t›kl› gibi her zevke hitap eden genifl ürün yel-

pazesi ile Milkman, sütlü çikolata lezzetini
doya doya yaflatacak.

www.inoksan.com.tr 

Saray’dan bol sütlü çikolata Milkman

www.saraybiskuvi.com.tr
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2 006 y›l›nda bafllayan ifllenmemifl g›da fiyatlar›ndaki
art›fl miktar› 2008 y›l›na geldi¤imizde market raflar›n-

daki mamul g›da fiyatlar›nda da hissedilir bir hâle geldi.
Otoriteler, ülkemizi yak›ndan ilgilendiren bu gidiflat›n

uzunca bir süre daha devam edece¤ini ve bafllang›ç fiyat-
lar›na bir daha dönmeyece¤ini belirtiyorlar. G›da sektö-
ründeki bu durumun ülkemiz aç›s›ndan f›rsata dönüfltü-
rülmesi gerekti¤ini vurgulayan Necdet Buzbafl; “Bu ger-

çekli¤e ister kriz diyelim, ister baflka bir fley ama bu du-
rumun kazananlar› oldu¤u gibi kaybedenleri de olacak-
t›r. Ülkemiz bu tehdidi f›rsata çevirecek, kazananlar sa-
f›nda yerini alacak potansiyele sahiptir. Önemli olan bu

varl›¤› harekete geçirmek ve sürdürebilir k›lmakt›r. Bu-
günkü birlikteli¤imizin ana temas›, bu f›rsat› iyi de¤er-
lendirip tar›m ve g›day› ülkemiz refah düzeyinin artt›r›l-
mas›nda bir kald›raç olarak nas›l kullanmam›z gerekti¤i-

nin fark›ndal›¤›n› oluflturmakt›r” dedi.

Konuflmas›nda g›da krizinin temel nedenlerinin arz talep
dengeleri ile ilgili oldu¤unu söyleyen Buzbafl, talep yön-

lü nedenleri nüfus art›fl›, geliflmekte olan ülkelerin prote-
in ihtiyac› ve biyoyak›tlar olarak aç›klarken arz yönlü ne-
denleri de küresel ›s›nma ve üretim maliyetlerindeki ar-
t›fllar olarak özetledi.

“Arz-talep dengeleri ile aç›klanamayan di¤er bir önemli
neden ise g›da fiyatlar›n›n manipüle edilmesidir” diyen
Buzbafl; “Dolar›n de¤er kaybetmesi, ABD’de faizlerin

afla¤›ya çekilmesi bu iflten kazanç sa¤layan büyük fonla-
r›n emtia ve g›daya yönelmelerine yol açm›flt›r. Vadeli
opsiyon borsas›nda ifllem gören temel g›da maddelerinde
ba¤lant›lar yap›larak spekülatif kazançlar sa¤lanmaya

çal›fl›lmaktad›r. Asl›nda gelinen nokta AB’nin korumac›
ortak tar›m politikalar›n› (OTP) ortadan kald›rmak için
alt›n f›rsat da sunuyor. Ürünleri rekor fiyattan sat›l›rken
ABD ve AB çiftçileri yoksulluktan mazeret gösteremez-

ler. Avrupa’n›n sübvansiyonlar› azaltmak için ciddi bir
harekette bulunmas›, ABD’nin üzerinde kendi korumac›
yap›s›n›n çözülmesini sa¤lamak için bask› yaratacakt›r”
diye konufltu.

TÜG‹S Baflkan› Necdet Buzbafl: “Krizi f›rsata
çevirmek bizim elimizde”

Türkiye G›da Sanayi ‹flverenleri Sendikas› (TÜG‹S), Feriye Lokantas›’nda
“G›dada krizden f›rsata” adl› bir toplant› düzenledi. TÜG‹S Baflkan› Necdet
Buzbafl’›n konuyla ilgili kapsaml› bir konuflma yapt›¤› toplant›da “Dünya-
daki g›da krizini ülkemiz için nas›l f›rsata çeviririz?” sorusuna yan›t arand›.

T ü r k i y e ’ d e n H a b e r l e r

Necdet Buzbafl 
Tügis Baflkan›
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Kaynak: www.ziraatcim.net 

M alatya’n›n Battalgazi ilçesinde kurakl›k nedeniyle

bahçelerini sulayamayan vatandafllar, kanalizas-

yon flebekelerinin borular›n› k›rarak elde ettikleri suyla

kurakl›¤a çözüm arad›. 55 gün su verilmeyen bölgede

vatandafllar›n a¤açlar›n›n kurumamas› için zaman za-

man kanalizasyon flebekelerinin borular›n› k›rma yolu-

na gittiklerini do¤rulayan Battalgazi Belediye Baflkan›

Selahattin Gürkan, bu yönde bilgi ald›klar›nda vatan-

dafllar› uyard›klar›n› söyledi. 

Kurakl›k nedeniyle vatandafllar›n s›k s›k belediyeye ge-

lerek sorunlar›n› anlatt›klar›n› belirten Gürkan, “Battal-

gazi’de çiftçilik yapan vatandafllar, 55 gündür sulama

suyu verilmemesi nedeniyle büyük s›k›nt› yafl›yor. Va-

tandafllar›n tepkisi üzerine Devlet Su ‹flleri (DS‹) 92. fiu-

be Müdürlü¤ü’ne giderek konuyu yetkililerle paylaflt›k.

Konunun bir an önce çözüme kavuflturulaca¤› sözünü

verdiler. Sorunun bir an önce giderilmesini umuyoruz”

dedi.

Y aklafl›k bir y›ldan beri, baflta petrol olmak üzere, h a m-

madde fiyatlar›nda yaflanan yükselme trendi son dö-
nemlerde h›z kesti. Ancak özellikle petrol fiyatlar›n›n geçen
y›la k›yasla hâlâ çok yüksek seviyede bulunmas› g›da üre-

ticilerinin maliyetlerinin yüksek seviyelerde kalmas›na ne-
den oluyor. fiirketler bu sorunu aflmak için yeni stratejiler

gelifltiriyor, bu stratejilerden biri de nano teknoloji a¤›rl›kl›
yeni nano-g›da ürünleri. Üretim aflamalar›nda geleneksel
g›dalara k›yasla daha az gerçek hammaddenin kullan›ld›¤›

yeni nesil g›dalar›n, ayn› zamanda kiflisellefltirilme özellik-
leri de var. 

Nano-g›dalar›n en büyük avantaj›, ürünlerin içerisine yer-
lefltirilen nano parçac›klar›nda sakl›. Bu parçac›klar yard›-

m›yla g›dalar›n sahip olduklar› nitelikler kontrol edilebilir
hale geliyor. Küçük birer kumanda kapsülü gibi çal›flan bu
parçac›klar, üretici flirketler taraf›ndan önce renk, lezzet ve-

ya k›vam özellikleriyle dolduruluyor; ard›ndan da ›s› veya
harekete duyarl› olarak programlanarak g›dalar›n içerisine
yerlefltiriliyor. Böylece tüketici nano-g›da teknolojisiyle

üretilen g›dalar›n birçok özelli¤ini diledi¤i anda de¤ifltire-
biliyor. 

Özellikle ilk olarak ABD'de sat›fla sunulan ve türünün ilk
örneklerinden biri olan nano-pizza büyük ilgi çekiyor. Ürü-

nün en büyük özelli¤i ise ›s›ya göre lezzet ve k›vam›n›n de-
¤iflmesi. Pizza 100 derecede ›s›t›ld›¤›nda rengi k›rm›z› olur-

ken lezzet bak›m›ndan da domatesi ça¤r›flt›r›yor. Ancak

ayn› pizza 200 derecede ›s›t›ld›¤›nda rengi yeflile dönüflü-

yor ve tad› da ›spanak lezzeti vermeye bafll›yor.

Bu alandaki en flafl›rt›c› örneklerden biri de flekerleme sana-

yisinden geldi. Bir çikolata üreticisi nano-g›da teknolojisi

yard›m›yla yeni tasarlad›¤› ürününün k›zg›n günefl ›fl›nla-

r›n›n alt›nda bile erimemesini sa¤lad›. Çikolata 40 dereceye

varan s›cakl›klarda bile erimiyor, zira üzeri titanyum kapl›.

Nano parçac›klar›n›n içerisine doldurulan titandioksid

maddesi kakao kreminin içerisine yerlefltiriliyor. Is› art›nca

harekete geçen koruyucu tabaka çikolatan›n erimesini en-

g e l l i y o r .

K›zartma ya¤›n›n içerisine yerlefltirilen seramik yüklü nano

parçac›klar ise s›cakla birlikte aç›¤a ç›kmak üzere program-

lan›yor. Is›n›n yükselmesiyle birlikte harekete geçen sera-

mik parçac›klar›, k›zart›lmak üzere ya¤›n içerisine at›lan g›-

dalar›n yüzeyine yap›fl›yor. Seramik parçac›klar g›dalar›n

üzerinde koruyucu bir zar oluflturarak büyük miktarda ya-

¤›n emilmesini engelliyor.

Nano-g›da ürünleri g›dalar›n çehresini
de¤ifltirecek

Kaynak: www.tarimsalpazarlama.com 

T ü r k i y e ’ d e n H a b e r l e r

Malatya’da tar›m ürünlerine kanalizasyon suyu





Z iraat Mühendisleri Odas› (ZMO) Adana fiubesi ikin-

ci Baflkan› Saim ‹nce, ‹ran’dan piyasa de¤erinin çok

alt›nda fiyatla getirilen kaçak tar›m ilaçlar›n›n, yabanc›

otlar ve di¤er zararl›larla mücadelede etkisiz kald›¤›n›,

uzun vadede ise tar›m alanlar›n› olumsuz etkileyece¤ini

söyledi.

Baz› kaçakç›lar›n ‹ran’dan getirdikleri ilaçlar›, Tar›m ve

Köyiflleri Bakanl›¤› izniyle Türkiye’de sat›lanlara uygun

ilaçlar›n bofl kutular›na, tiner, boya gibi katk› maddele-

riyle haz›rlad›klar› sahte ilaçlar› doldurarak satt›klar› be-

lirlendi.

‹nce, üreticilerin bu ürünleri düflük fiyatlar› nedeniyle

tercih etti¤ini, ancak getirilen ilaçlar›n birço¤unun uygun

koflullar alt›nda saklanmad›¤›n› ve zaman› geçmifl oldu-

¤unu söyledi. ‹nce ayr›ca, sahte tar›m ilaçlar›nda ilaçlama

yapacak kiflilere zarar verebilecek çeflitli kimyasal mad-

16
G›da Güvenli¤i  2008-4

G›dada sahte tar›m ilac› tehdidi

1 Ekim’de yeni yasama y›l›na bafllayacak olan
TBMM’yi yo¤un bir gündem bekliyor; maliyet art›flla-

r› nedeniyle üretimde ciddi s›k›nt›lar yaflayan reel sektör
temsilcileri TBMM’ye sorunlar ve çözüm önerilerinden
oluflan ayr›nt›l› bir rapor sundu.

Türkiye Sektörel Ekonomi fiuras›’na kat›lan 56 sektör ve
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu ile Kad›n Giriflim-
ciler Kurulu temsilcilerinin haz›rlad›¤› 360 sayfal›k ra-
porda G›da Sanayi ve Ambalaj sektörünün sorunlar›nda

ve çözüm önerilerinde g›da güvenli¤i konusu genifl yer
buldu. 

Raporda g›da sanayinin sorunlar› g›da güvenli¤i, kay›t

d›fl› üretim ve istatistiki bilgilerin toplanmas› olarak 3

ana bafll›k alt›nda sunuldu. Çözüm önerileri ise Tar›m ve

Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n G›da ve Tar›m Bakanl›¤› olarak

de¤ifltirilmesi; bununla beraber acilen G›da Genel Mü-

dürlü¤ü’nün kurulmas›.

Raporda ambalaj sanayicilerinin en ciddi sorunu ise g›da

ve g›da ile temas eden ambalajlara ait yönetmeli¤in etkin

bir flekilde uygulanmamas› olarak yer ald›. Sektörün so-

rununa yönelik gelifltirilen çözüm önerisinde dikkat çe-

ken nokta ise g›da sanayisinde oldu¤u gibi denetleme zo-

runlulu¤u. Raporda sektörün temsilcileri taraf›ndan çö-

züm olarak; tüm illerde bu Yönetmelik ve Tebli¤ler kap-

sam›ndaki g›da ürünlerini üreten ve satan iflyerlerinin il-

gili mercilerce yeterli s›kl›kla denetlenmesi ve hükümet-

lere uymayan iflyerleri hakk›nda yasal ifllem yap›lmas›

öneriliyor.

delerin olabildi¤ini, katk› maddelerinin birço¤unda kan-

serojen de¤erler bulunabilece¤ini de sözlerine ekledi.

Kaynak: www.dunyagazetesi.com.tr 

Kaynak: www.tarimsal.net

G›da güvenli¤i sorunu TBMM’ye tafl›nd›
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