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ÖNSÖZ

‹stanbul Sanayi Odas› olarak Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne uyum
sürecinde KOB‹’lerin öncelikli olarak desteklenmesi gerekti¤ine
inanmaktay›z. Bu nedenle Odam›z bünyesinde 2003-2008 y›llar›
aras›nda faaliyetlerini tamamlayan ve özellikle KOB‹’lere yönelik
hizmet veren Avrupa Bilgi Merkezimiz, 2008 y›l› itibariyle KOB‹’lere
daha kapsaml› hizmet sa¤lamak amac›yla kurulan Avrupa ‹flletmel-
er A¤› üyesi olarak faaliyetlerini sürdürerek KOB‹’lerimize Avrupa
Birli¤i’ne uyum sürecinde destek vermeye devam etmektedir. 

Avrupa Birli¤i mevzuat› ve bu mevzuat›n uygulanmas› Avrupa ‹fllet-
meler A¤›’n›n en fazla soru ald›¤› konular›n bafl›nda gelmektedir.
Bu aç›dan detayl› ve uygulanmas› nispeten daha zor bir yap›ya sahip
olan AB G›da Güvenli¤i mevzuat› hakk›nda fark›ndal›k yaratmay› ve
g›da sektöründe faaliyet gösteren firmalar›m›z›n AB mevzuat›na
uyumlaflmalar›nda yard›mc› olmay› hedeflemekteyiz. Bu hedefe
ulaflmak için Merkezimiz, Türk mevzuat›n›n AB mevzuat›na uyum-
laflt›r›lmas› konusunda yapt›¤› bilgilendirme hizmetleri
çerçevesinde seminerler düzenlemektedir. 

Ayr›ca, bu konulardaki bilgi ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla AB’nin
g›da mevzuat› ile ilgili ayd›nlat›c› bir kitapç›k yay›nlaman›n son
derece önemli ve gerekli oldu¤una inan›yoruz. Bu amaçla
haz›rlanan “AB G›da Güvenli¤i Yaklafl›m› ve Türkiye” isimli
kitapç›¤›m›z›n çal›flmalar›n›zda faydal› olmas›n› diliyoruz.

Mete MELEKSOY
Genel Sekreter
‹stanbul Sanayi Odas›
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Avrupa Birli¤i g›da güvenli¤i politikalar›n›n önemi, insana verilen de¤erin
art›fl›na paralel olarak yükseliyor. Bunun yan›nda AB s›n›rlar› içinde son y›llar-
da yaflanm›fl olan g›da krizleri, AB tar›m politikalar›n›n geçirmekte oldu¤u
evrim ve AB sanayisinin %13,4 ile en büyük üretim sektörünün g›da olmas›
g›da güvenli¤ini Avrupa Birli¤i için gittikçe önem kazanan ve detayl› düzen-
lemelerin yap›ld›¤› bir konu olarak gündeme tafl›yor.

Dünyadaki en yüksek g›da kalitesi ve güvenli¤i standartlar›na sahip olan AB,
‘Tarladan Çatala’ slogan›yla g›da güvenli¤ini bir zincir yaklafl›m› ile ele al›yor.
G›da zincirinin tüm kademelerini içinde bar›nd›ran bu bütüncül yaklafl›m ile
g›da ve yemlerin üretim aflamas›ndan tüketimine kadar geçen tüm aflamalar-
da sa¤lanmas› gereken g›da güvenli¤i, hayvan sa¤l›¤›, refah› ve bitki sa¤l›¤›
standartlar› belirleniyor ve uygulamalar›n etkin kontrolü sa¤lan›yor. Bu kon-
troller AB üye ülkelerinin yan› s›ra bu ülkelere mal satan AB üyesi olmayan
ülkeler için de geçerli. Bu uygulamalarla AB g›da politikas›n›n odak noktas›n›n
üretkenlik ve ticaretten halk sa¤l›¤› ve hayvan sa¤l›¤›na yöneldi¤i görülüyor.

Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin bafllamas›yla Türk mevzuat›n›n AB mükte-
sebat›na uyumu çerçevesinde g›da güvenli¤i alan›nda da köklü bir de¤iflim
sözkonusu. Ancak AB g›da güvenli¤i gerekliliklerinin yeterli ölçüde yerine
getirilmemesi nedeniyle Türkiye’nin en önemli ticari orta¤› olan AB’ye ihra-
cat›nda sorunlar yaflan›yor. AB üyeli¤i ile birlikte AB standartlar›n›
karfl›lamayan g›da iflletmeleri kapanmak durumunda ve bu durum AB g›da
güvenli¤i düzenlemelerine uyumun önemini gösteriyor. 

Son dönemde Türkiye ekonomisinde sanayinin en büyük istihdam kayna¤›n›n
tekstilden g›daya geçti¤i, ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n her y›l yay›nlad›¤›
‘Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluflu’ çal›flmas›yla ortaya ç›kt›.
Türkiye’nin üretimde dünyada ilk s›ralarda yer ald›¤› birçok tar›m ürününün
oldu¤u da düflünüldü¤ünde g›da sektörü ve g›da güvenli¤i uygulamalar›n›n
gelifltirilmesinin önemi ortaya ç›k›yor.

Bu yay›n›m›zda AB ve Türkiye’de G›da Güvenli¤i, Avrupa Birli¤i’nin G›da
Güvenli¤i Anlay›fl›, AB G›da Güvenli¤i ile ‹lgili Yasal Düzenlemeler, AB G›da
Güvenli¤i Mevzuat›n›n Kapsad›¤› Alanlar, Türkiye’de G›da Güvenli¤i,
Türkiye’nin AB G›da Güvenli¤i Mevzuat›na Uyumunda Yaflanan Sorunlar
bafll›klar› alt›nda genel bir çerçevede ele al›n›rken Türkiye’de g›da
güvenli¤inin sa¤lanmas›n›n Türk g›da sektörü için getirileri de inceleniyor.

G i r i fl
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Avrupa Birli¤i ‘Tarladan Çatala’ slogan›yla g›da güvenli¤i konusunda bütüncül
bir yaklafl›m sergiliyor. Bu bütüncül yaklafl›m›n›n amac›, g›da güvenli¤i, hay-
van sa¤l›¤›, hayvan refah› ve bitki sa¤l›¤›n›n en üst seviyede sa¤lanmas›.
Birincil üretim, iflleme, ambalajlama, tafl›ma, depolama ve sat›fl aflamalar›n›n
hepsinde g›dan›n kontrolü, izlenmesi ve iç pazar›n en etkili flekilde çal›flmas›
ile g›da güvenli¤inin sa¤lanmas› hedefleniyor.

AB g›da güvenli¤i anlay›fl›nda izlenilebilirli¤in sa¤lanmas› ana prensip olarak
göze çarp›yor. ‹zlenebilirlik, üretim aflamas›ndan tüketiciye sunum ve
tüketicinin g›day› kullanmas›na kadar tüm zincirin kontrol alt›na al›nmas›n›
gerektiren bir süreç. Bir g›da ürünü gerekti¤inde kayna¤›na kadar geriye
do¤ru takip edilebilmeli.

Hijyen faktörü de g›da güvenli¤inin sacayaklar›ndan biri. Bu çerçevede tar-
ladaki ürünlerde kullan›lan ilaçlardan, hayvanlara verilen yeme; g›da ifllet-
melerinin hijyen koflullar›ndan g›da ürünlerinin haz›rlan›p tüketicinin
masas›na ulaflana kadar geçen süreç içerisinde, hijyen koflullar›n›n yerine
getirilmesi esas.

AB g›da güvenli¤i yaklafl›m›nda g›da iflletmeleri;
• Tüm aflamalarda birincil sorumlu,
• Olumsuzluk durumlar›nda toplatma, imha etmekle yükümlü,
• Genel ve özel hijyen kurallar›na uymakla ve
• Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar› (HACCP) uygulamas›ndan

sorumlu konumda.

AB G›da Güvenli¤i Anlay›fl›n›n Temel Noktalar›

A B ’ d e  G › d a  G ü v e n l i ¤ i  A n l a y › fl ›

HHAAYYVVAANNSSAALL
KKÖÖKKEENNLL

GGIIDDAALLAARRDDAA
HHAALLKK SSAA LLII II

ÇÇEEVVRREESSEELL
KKRR TTEERRLLEERR

ZZOOOOTTEEKKNN VVEE
HHAAYYVVAANN

YYEETT TT RR CC LL

YYEEMMLLEERR
VVEE

SSUULLAAMMAA

TTIIBBBB
VVEE

BB YYOOLLOOJJ KK
ÜÜRRÜÜNNLLEERR

DD EERR GGIIDDAA
MMAADD..

HH JJYYEENN

BB TTKK SSAA LLII II

GGııddaa GGüüvveennllii ii  

HHAAYYVVAANN
SSAA LLII II

HHAAYYVVAANN
RREEFFAAHHII
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G›da güvenli¤i, Avrupa Birli¤i’nin çok önem verdi¤i ve detayl› olarak düzenle-
di¤i bir konu oldu¤undan tamam›yla üye ülkelerin inisiyatifine
b›rak›lmam›flt›r. Gerekli flartlar› karfl›lamayan ülke ve firmalar›n ürünlerinin AB
pazar›nda dolaflmas›na izin verilmiyor.

Beyaz Kitap (White Book)

Avrupa Birli¤i s›n›rlar› içinde mallar›n serbest dolafl›m›n›n bafllamas›n›n
ard›ndan son senelerde ortaya ç›kan g›da krizleri, yetersiz denetimler, BSE
(Deli Dana) hastal›¤› gibi ciddi sorunlar›n AB vatandafllar›n›n güvenini sarsmas›
sonucunda, Avrupa Komisyonu, 14 Ocak 2000’de AB G›da Güvenli¤i
yaklafl›m›n›n ana prensiplerini içeren Beyaz Kitap’› yay›nlad›. Bu belge üç
temel ilkesi olan yönetim-düzenleme, izlenebilirlik ve tedbir ilkeleriyle tüketi-
ci güveninin kazan›lmas› ve toplumun sa¤l›kl› g›daya ulaflabilirli¤ini sa¤lamay›
hedefliyor. Belge ayr›ca etiketleme, h›zl› uyar› ve HACCP sistemleri gibi
tamamlay›c› ilkeleri de ele al›yor. G›da güvenli¤inin yüksek standartlarda
yürütülmesini sa¤lamak için bir “Avrupa G›da Güvenli¤i Otoritesi”(EFSA)
kurulmas› fikri de bu kitapta ortaya ç›kt›.

Kitap, g›da zincirinde, hijyen hükümlerinden, hayvan sa¤l›¤›, hayvan refah› ve
bitki sa¤l›¤› önlemlerine kadar g›da güvenli¤ine iliflkin tüm konular›n ilk kez
birarada al›nd›¤› bir belge niteli¤inde. Beyaz Kitap ile gelen yeni ilkeler AB
Genel G›da Yasas› olan EC 178/2002 say›l› tüzük ile yasalaflt›.

AB G›da Güvenli¤i Tüzü¤ü (178/2002/EC)

Halk sa¤l›¤›n›n korunmas› ve g›da güvenli¤inde rol alan Avrupa G›da
Güvenli¤i Otoritesini (EFSA) kuran, g›da güvenli¤i ile ilgili ifllemleri ve yön-
temleri belirleyen sözkonusu tüzük AB G›da Yasas› olarak da adland›r›l›yor.
Sözkonusu tüzük, g›da güvenli¤i için gerekli olan genel ilkeleri belirliyor ve
detayl› düzenlemeleri üye ülkelere b›rak›yor.

Bu belge g›da güvenli¤ini befl temel ilke üzerinden ele al›yor;

1. G›da zinciri bir bütün olarak ele al›nmal›. G›da güvenli¤i üretimden tüke-
time kadar geçen zincirin tüm aflamalar›nda tam olarak sa¤lanmal›d›r.

2. Risk analizi, g›da güvenli¤i politikas›n›n temel bir bilefleni olarak ele al›nmal›.
Ortaya ç›kan riskin de¤erlendirilmesi bilimsel verilerle mümkün de¤ilse yeni
bir yöntem olan ihtiyati tedbir alma uygulamas› kullan›lmal›d›r. Bu uygulama
ile bir risk olufltu¤unda belli g›dalar›n ticaretinin AB ülkeleri taraf›ndan
k›s›tlanabilme olana¤› vard›r.

A B ’ d e  G › d a  G ü v e n l i ¤ i  i l e  ‹ l g i l i
Y a s a l  D ü z e n l e m e l e r  v e  H A C C P
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3. Üretim sürecine dahil olan bütün ö¤eler g›da güvenli¤inin sa¤lanmas›nda
temel sorumlulu¤a sahip. G›da sektöründeki tüm iflletmeler ithal ettikleri,
ürettikleri, iflledikleri, piyasaya sunduklar›, da¤›tt›klar› g›dalar›n
güvenirli¤inden sorumludurlar.

4. Ürünlerin geriye dönük izlenebilirliklerinin tüm aflamalarda sa¤lanmas›
gerekir. Sat›n al›nan bir ürünün üretimden rafta yer almas›na kadar geçen
tüm aflamalar izlenebilmeli. Hayvan›n hangi çiftlikten geldi¤i, geçirdi¤i
hastal›klar, kesiminin yap›ld›¤› yer, ifllendi¤i alan ve da¤›t›m›ndaki koflullar›n
bilinmesi izlenebilirli¤in flart›d›r.

5. Tüketicilerin karar alma sürecinde yer almalar› ve bilgi alma hakk›na sahip
olmalar› sa¤lanmal›.

178/2002 say›l› sözkonusu tüzük ile Avrupa Komisyonu ve üye ülke hükümet-
leri taraf›ndan herhangi bir g›da tehlikesi durumunda kullan›lmas› hedefle-
nen H›zl› Alarm Sisteminin (RASSF) gelifltirilmesi zorunlu k›l›n›yor ve yine
Avrupa Komisyonu’nun acil önlem alma ve eylem hakk› bulunuyor. Yani her-
hangi bir AB ülkesinde “Deli dana” hastal›¤› gibi tehlikeli bir durum
görüldü¤ünde Komisyon, üye ülkelerin onay›n› beklemeden tüm üye ülkelere
et girifllerinin kesilmesi ya da tüm hayvan çiftliklerinde acil kontrollerin
yap›lmas› gibi yapt›r›mlarda bulunabiliyor.

Komisyon, g›da güvenli¤ini denetleme görevi için AB G›da ve Veterinerlik
Ofisi’ni oluflturdu. Sözkonusu Ofis, AB g›da güvenli¤i denetim sistemlerini
desteklemek ve bu konudaki politikalara katk›da bulunman›n yan› s›ra AB’nin
g›da güvenli¤i ve kalitesi, hayvan ve bitki sa¤l›¤› alanlar›ndaki koflullar›na AB
içinde ve AB’ye ihracat yapan üçüncü ülkelerde ne derece uyuldu¤unu kon-
trol etmekle de yükümlü.

G›da güvenli¤i kurallar›, üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlere AB
taraf›ndan ayn› hassasiyetle uygulan›r. AB’ye ithal edilen g›da ürünlerinin
AB gerekliliklerini (veya AB taraf›ndan kabul edilen asgari gereklilikleri)
karfl›lamalar› ve bu gereklilikleri yerine getirip getirmediklerinin izleme ve
kontrol sistemi ile denetlenmesi gerekmektedir. Ürünler AB s›n›r kontrol
noktalar›nda denetlenir (hayvansal ürünlerde ve baz› bitkisel ürünlerde
sa¤l›k sertifikas› kontrolü, kimlik kontrolü; baz› durumlarda veteriner ilaç
kal›nt›lar›, pestisit kal›nt›lar›, bulaflan analizleri) ve g›da güvenli¤i kural-
lar›na uygun olmayan g›da maddelerinin girifli engellenir. G›da güvenli¤ini
tehdit eden önemli sorunlar›n s›kça tespit edilmesi durumunda ilgili ürün-
lerin ithalat›n›n durdurulmas› ve s›n›r kontrol noktalar›nda sistematik
olarak kontrol edilmesi söz konusu olabilir. ‹thalatta ve ihracatta lisans
uygulamas› ise 1291/2000 say›l› Komisyon Yönetmeli¤i ile düzenlenir.
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‘Tarladan Çatala’ G›da Güvenli¤i Anlay›fl›nda Önemli Noktalar

‹zlenebilirlik: Bir g›dan›n veya yemin, g›da üreten hayvan›n veya tüketilecek bir
maddenin üretim, iflleme ve da¤›t›m aflamalar›n›n tümü boyunca takip
edilebilmesidir. Bu,  ürünlerin veya canl› hayvanlar›n etiketlenmesini, g›da ve
yem operatörlerinin, hammaddelerin menflei veya g›da üretim zincirinin di¤er
ilgili aflamalar› hakk›nda bilgi toplanmalar›n› gerektirir. Türkiye’de 2005 y›l›
itibariyle üreticilerin izlenebilirli¤i sa¤lamalar› bir zorunluluk haline gelmifltir.

Tüm üreticiler, elde ettikleri ürünün bir ad›m öncesini ve bir ad›m sonras›n›
takip etmek zorundad›r. ‹zlenebilirlik kural›, üretilen ürünün piyasaya sunul-
duktan sonra da takibini gerektirir. Piyasaya arz edilmifl bir üründe halk sa¤l›¤›
için tehdit oluflturacak bir durum oluflmas› halinde sözkonusu ürün en geç 7
gün içinde tamam›yla toplat›lmak zorundad›r.

‹zlenebilirli¤in Aflamalar›

Etiketleme: Yeni anlay›fl çerçevesinde halk›n g›daya duydu¤u güveni art›rmak
aç›s›ndan anlafl›l›r ve kapsaml› bir etiketlemenin yap›lmas› zorunluluktur.
Etiketleme konusu AB g›da güvenli¤i anlay›fl›nda iletiflimi sa¤lama amac›yla
yer al›r. Ancak tüketiciye ürünle ilgili olabildi¤ince çok bilgi vermeye çal›fl›rken
bu çok bilgi ile etiketi anlafl›lmaz hale getirmemek etiketlemenin püf nok-
tas›d›r. Bir g›da ürününün etiketinde bulunmas› gerekenler;

a) G›da maddesinin ad›,
b) ‹çindekiler,
c) Net miktar›, 
d) Firman›n ad›, adresi ve üretildi¤i yer, 
e) Üretim tarihi ve say›s›, son tüketim tarihi veya raf ömrü, 
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f) Parti numaras› ve/veya seri numaras›, 
g) Üretim izin tarihi ve sicil numaras›,
h) Orijin ülke, 
i) Gerekti¤inde kullan›m bilgisi ve/veya muhafaza flartlar›. 

Ancak do¤rudan tüketiciye sunulmayacak g›dalarda (a), (d), (f) ve (g) bent-
lerinde belirtilen bilgilerin etiket üzerinde bulunmas› zorunlu iken di¤er bil-
giler etiket üzerinde veya bir belge halinde g›da ile birlikte sunulur. (a), (c) ve
(e) bentlerinde yer alan bilgiler ambalaj›n ayn› yüzünde bulunmal›d›r.

Katk› maddeleri: G›da güvenli¤i aç›s›ndan gerekli ancak bir o kadar da riskli
olabilen g›da katk› maddeleri sadece g›dan›n kalite ve dayan›kl›l›¤›n›n daha iyi
flekilde korunmas› için kullan›labilir. Yanl›fl hammadde kullan›m›n› ya da isten-
meyen uygulamalar› kapat›c› nitelikte olmamalar› gerekir. Tatland›r›c›lar, ren-
klendiriciler ve di¤er katk› maddesi s›n›flar› olmak üzere 3 gruba ayr›lan g›da
katk› maddeleri AB’de 89/107/EEC say›l› direktif ile düzenlenir.

Ambalajlama: G›da ile temas eden maddeler (paketleme) de g›da güvenli¤i
zincirinin bir parças› olarak hassas düzenlemelere tabi tutuluyor. Paketleme,
g›da sektöründe mikrobik anlamda g›da ürünlerini d›fl etkenlerden korudu¤u
için çok önemlidir. Ambalajda amaç ürünün mikrobik aç›dan hava ile temas
etmesini engellemektir. AB, teknolojinin paketleme alan›nda getirdi¤i yenilik-

E kodlar› nedir ?

E kodlar› (EC Code) her bir g›da katk› maddesi için Avrupa Birli¤i
taraf›ndan belirlenen kod numaralar›d›r.  G›da katk› maddeleri tüm
dünyada bütünlük sa¤lanmas› amac›yla her türlü besinin tan›m›nda kul-
lan›l›r. Her g›da maddesinin bir E kodu bulunuyor. E harfi "Europe
(Avrupa)"n›n k›saltmas›d›r. Örne¤in, E 300 C vitaminini simgeler. Bir katk›
maddesinin E kodu tafl›mas›, bu katk›n›n üzerinde tüm güvenlik
çal›flmalar›n›n tamamland›¤›n› gösterir. Örne¤in, elman›n içinde bulunan
do¤al bileflenlerin kodlar› ayn› zamanda g›da katk› maddesi olarak bilinen
ve elmadaki ile ayn› yap›ya sahip maddelerdir: 
• Asidik Asit - E 260 
• Karoten - E 160a 
• Niasin -E 375a 
• Antioksanin - E 163 
• Sitrik Asit - E 330
• Süksinik Asit - E 363
• Sistin -  E 920
• Vitamin C - E 300
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leri takip ederek aktif ve ak›ll› paketleme maddelerinin kullan›m›n› destekliy-
or ve 1935/2004 say›l› direktif ile bu konuyu düzenliyor.  
Hayvan ve Bitki Sa¤l›¤›: G›da güvenli¤inin vazgeçilmez unsurlar›ndan olan ve-

terinerlik ve bitki sa¤l›¤› da AB düzeyinde detayl› olarak düzenlenir.
Hayvanlar›n kay›t alt›na al›nmas› ve izlenmesi, hastal›klar›n kontrol alt›na
al›nmas› ve izlenmesi, tüm canl› hayvan ve hayvansal ürünlerin AB’ye ithal
edilmeden veya AB içinde ticareti yap›lmadan denetlenmesi, bu mevzuat›n
önemli düzenlemeleri aras›nda yer alarak hastal›kl› hayvan ve ürünlerin g›da
zincirine giriflinin engellenmesini hedefler. 

Canl› hayvanlar ve hayvansal ürünler, di¤er g›da ürünlerine k›yasla daha kat›
ithalat kurallar›na tabidir. AB’ye ihraç edilebilmek için öncelikle ilgili ülkenin
AB taraf›ndan onaylanm›fl üçüncü ülke listesi, ilgili iflletmenin ise onaylanm›fl
g›da iflletmesi listesinde yer almas› gerekir.
https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerCountry_en.htm adresinde bu
ülkelerin adlar› yer almaktad›r. Türkiye ülke olarak ve Türkiye’den baz› fir-
malar, et ürünleri, su ürünleri, canl› yumuflakçalar ve ifllenmifl sakatatlar alan-
lar›nda onaylanm›fl üçüncü ülke listesinde yer al›yorlar.

AB’nin Üçüncü Ülke Listesini oluflturan kriterler;

• ‹lgili üçüncü ülkede yeterli ulusal mevzuata ve ulusal mevzuat›n uygu
lanmas›n› sa¤layacak gerekli mali ve insan kaynaklar›na ve kapasiteye
sahip olunup olunmad›¤›; 

Aktif ambalajlama; g›dan›n durumunu aktif olarak korumak ya da
gelifltirmek için tasarlanm›fl maddelerle yap›l›r. Aktif ambalajlama, ambalaj
materyaline çeflitli aktif bileflenlerin kat›lmas›yla fonksiyonlar›n›
gelifltirmeyi, g›dan›n kalitesinin en iyi flekilde korunarak raf ömrünün uza-
mas›n› ve g›dan›n güvenli¤ini sa¤lamay› amaçlar. Bu tip bir ambalajlama
yönteminde aktif fonksiyonlar, oksijenin, nemin ya da etilenin tutulmas›,
etanol ve lezzet bileflenlerinin yay›lmas›n›n sa¤lanmas› ve antimikrobiyal
aktiviteyi içerir. Bu yöntem özellikle taze et ve hemen tüketilmeye haz›r
g›dalarda (ready to eat) uygulan›r.

Ak›ll› ambalajlama; g›dan›n durumunu denetlemek üzere tasarlanm›fl mad-
delerle yap›l›r. Ürün ambalaj›n›n üstündeki göstergenin renk de¤ifltirmesi
yoluyla son kullanma tarihinin geçerlili¤ini ya da içindeki maddenin zarar
görmedi¤ini do¤rulayan sistemler ak›ll› ambalajlama bafll›¤› alt›nda yer al›r.

ab gida guvenligi  12/25/09  10:51 AM  Page 15



12

A B ’ d e  G › d a  G ü v e n l i ¤ i  i l e  ‹ l g i l i
Y a s a l  D ü z e n l e m e l e r  v e  H A C C P

• Hayvan sa¤l›¤›, kamu sa¤l›¤›, hayvan refah›, hijyen standartlar›n›n yerine
getirilip getirilmedi¤i; 

• Veteriner ilaçlar›, pestisitler ve bulaflanlara iliflkin kal›nt› izleme plan-
lar›n›n varl›¤›; 

• Kontrolleri gerçeklefltirecek laboratuar kapasitesi; bulafl›c› hayvan
hastal›klar›n›n önlenmesi ve kontrol alt›nda tutulmas›na yönelik kural-
lar›n varl›¤›; 

• Zoonoz kontrol program›n›n varl›¤›.

AB mevzuat› gere¤ince, bir nüshas› ihraç partisinin var›fl ülkesinin (örn. Fransa
ise Frans›zca), di¤er nüshas› ise AB’ye girifl ülkesinin resmi dilinde (örn.
Macaristan ise Macarca) olmak üzere iki nüsha Hayvan Sa¤l›k Sertifikas›
düzenlenmesi gerekir. Orijinal belgenin var›fl ülkesinin dilinde haz›rlanmas›
durumunda ise di¤erinin yeni bir say› verilmeden ayn› say› ile AB girifl ülkesinin
resmi dilinde birebir tercüme edilmesi ve ayn› veteriner taraf›ndan onaylan-
mas› gerekir.

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Koruma Kontrol Genel Müdürlü¤ü’nün internet
adresinde (http://www.kkgm.gov.tr/birim/hay_har/hayv_hark/sertifikalar.html
#abihr) ürün baz›nda düzenlenen sa¤l›k sertifikalar› örnekleri yer almaktad›r. 

Hayvan refah›n›n sa¤lanmas› yani hayvanlar›n çiftlikte, tafl›ma ve kesim
esnalar›nda ac› çekmesinin önlenmesi, AB’nin g›da güvenli¤i zincirinde dikkat
etti¤i di¤er bir unsurdur.

Bitki sa¤l›¤› mevzuat›nda ise g›da iflletmelerinin dikkat etmesi gereken en
önemli husus, g›dalardaki pestisit kal›nt›lar›n›n insan-hayvan sa¤l›¤› ile çevre
için tehdit oluflturmamas› ve bu çerçevede AB düzeyinde belirlenen maksi-
mum kal›nt› limitlerini aflmamas›d›r.

Hali haz›rda geçerli olan mevzuat kapsam›nda, tüm tar›m ürünlerinde iflleme
tabi tutulup tutulmad›¤›na bak›lmaks›z›n al›c› ülkenin talebi do¤rultusunda
sa¤l›k sertifikas› düzenlenir. Bu çerçevede, ihracatç› ya da temsilcisi ürünün
denetlenmesini isteyen bir beyanname vermesi verir. Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤›nca g›da güvenli¤ine yönelik olarak sertifika düzenlenmesi amac›yla
denetimi gerçeklefltirir. Denetim esnas›nda muayene ve analiz için numune
al›n›r. Denetim raporu ve analiz sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesinde al›c› ülke
talebi ve/veya Türk G›da Kodeksi esas al›n›r. Üretim izni prosedürü
kapsam›nda tesisleri 3 ayda bir olmak üzere denetlenen ve ürünleri analiz
edilen firmalar›n ihracat amaçl› sertifika taleplerinde ürünleri kontrol
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edilmeksizin sa¤l›k sertifikas› düzenlenir. Tesisleri 3 ayda bir kontrol
edilmeyen ihracatç›lar›n yapaca¤› ihracatlar ise tesadüfi örnekleme (random
sampling) metoduyla kontrol edilerek sertifikaland›r›l›r.  

Avrupa Komisyonu Sa¤l›k ve Tüketicinin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan Türkiye’den ihraç edilen ürünlerde tespit edilen olumsuzluklar
RASFF (H›zl› Alarm Sistemi) kapsam›nda bu konuda iletiflim noktas› olan
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü¤üne bildirilir.
Bildirim alan firmalar›n takip eden 5 ihraç partisi analize tabi tutulmaktad›r.
Olumsuz bir durumla karfl›lafl›lmad›¤› takdirde tesadüfi örnekleme metodu
kullan›l›r.

Türkiye’nin AB ülkelerine yapt›¤› kuru meyve ve mantar ihracat›nda ise farkl›
uygulamalar mevcuttur. Avrupa Komisyon Karar› gere¤ince f›nd›k,
antepf›st›¤› ve kuru incir ile bunlardan elde edilen ürünlerin AB ülkelerine
ihracat›nda Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›nca düzenlenen Sa¤l›k Sertifikas› ve
Aflatoksin Analiz Raporu zorunlulu¤u bulunuyor. Bu kapsamda kuru meyve
ve mantar ihracat›nda her parti için numune al›narak ‘Aflatoksin’ analizi
yap›lmakta ve analiz sonucu uygun ç›kan ürünler için Sa¤l›k Sertifikas› düzen-
lenmektedir. AB’ye ihracat› s›ras›nda söz konusu Sa¤l›k Sertifikas› ve
Aflatoksin Analiz Raporu ile birlikte sevk edilen ihraç partilerinin %5’i kont-
role tabi tutulur.

Geneti¤i De¤ifltirilmifl Organizmal› Ürünler (GDO): Türk hükümetinin
GDO’lu ürünlerin kullan›m›na izin vermesiyle dünyadaki GDO’lar›n kul-
lan›m› konusundaki tart›flma Türkiye’ye de tafl›nm›fl oldu. Bugün dünya-
da GDO’lu tar›m›n %99’u ABD, Kanada, Arjantin ve Çin’de yap›l›yor. Bu
ülkeler GDO’lar›n insan sa¤l›¤›na zarar vermedi¤ini ve dünyada açl›¤›
önlemenin tek yolu oldu¤unu savunsa da baz› sivil toplum örgütleri bu
ürünlerin çok ciddi zararlar› oldu¤unu vurguluyor. GDO’lu ürünler,
g›dalar›n raf ömürlerinin uzat›lmas›, hastal›k ve zararl›lara karfl›
dayan›kl›l›k ve besin de¤eri daha yüksek g›dalar›n üretilmesi için
kullan›l›yor. Ancak insan sa¤l›¤› üzerindeki uzun vadeli etkilerinin net
olmamas› GDO’lu ürünlerin sat›fl› konusunda flüphelere neden oluyor.

AB mevzuat›na göre ürün %0,9dan fazla GDO içeriyorsa ürünün
etiketinde GDO içeri¤inin bildirilmesi gerekiyor.
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AB G›da Güvenli¤ini kapsayan yasal düzenlemeler

G›da hijyeni: G›da güvenli¤inin ana bileflenlerinden olan g›da hijyeni düzen-
lemeleri de 852/2004 say›l› mevzuat ile yap›l›r ve g›da güvenli¤inin sa¤lan-
mas›nda birincil sorumluluk iflletmelere verilmekle beraber HACCP ve iyi
hijyen uygulamalar›n›n gereklili¤i vurgulan›r.

HACCP (ISO 22000) (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar› Yönetim Sistemi)

AB müktesebat› g›da güvenli¤inde esas sorumlulu¤u g›da iflletmelerine
b›rak›r. Ulusal kamu kurulufllar› ve AB'ye ba¤l› birimler, iflletmeler taraf›ndan
g›da güvenli¤inin uygulan›yor olmas›n› kontrol etmekle yükümlüdür. Ancak
kamu kurulufllar› taraf›ndan yürütülen g›da kontrollerinin yan›nda bizzat
iflletmeler taraf›ndan iç denetim ve kalite kontrol sistemlerinin uygulanmas›
da teflvik ediliyor. Bunlardan HACCP sisteminin tüm isletmelerde uygulanmas›
93/43 say›l› Konsey Direktifi ile zorunlu k›l›n›yor.

HACCP  (Hazard Analysis of Critical Control Points) ya da son haliyle 1 Eylül
2005’te yay›nlanan ISO 22000 G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemi; dünya çap›nda
güvenli g›da üretim zinciri oluflturmak amac›yla oluflturulmufl uluslararas› bir
standartt›r. Tedarikçiler, kullan›c›lar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili
birimler aras›nda iletiflimi ve bu sayede güvenli g›dan›n her basamakta
izlenebilirli¤ini sa¤lamay› esas al›r. HACCP, g›da zinciri boyunca son tüketime
kadar g›da güvenli¤ini sa¤lamak için gerekli olan anahtar ö¤eleri birlefltiren
g›da güvenli¤i yönetim sisteminin ihtiyaçlar›n› tan›mlamaktad›r.

A B ’ d e  G › d a  G ü v e n l i ¤ i  i l e  ‹ l g i l i
Y a s a l  D ü z e n l e m e l e r  v e  H A C C P
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HACCP, bir g›da zincirinde hammadde temininden bafllayarak, g›da
haz›rlama, iflleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi g›da zin-
cirinin her aflamas›nda ve noktas›nda tehlike analizleri yapar. Gerekli yerlerde
kritik kontrol noktalar›n› belirler ve bu noktalar› izleyen herhangi bir proble-
mi henüz oluflmadan önleyen sistemin kurulmas›n› sa¤lar. HACCP belirli
normlara uygun güvenilir g›dalar›n üretilmesini sa¤layan, her ölçekteki kuru-
lufla uygulanabilen bir standartlar sistemidir.

HACCP Sistemi, etkin g›da güvenli¤i yönetim sisteminin nas›l gelifltirildi¤i,
uyguland›¤› ve süreklili¤inin nas›l sa¤land›¤›n› tan›mlayan uluslararas› kabul
görmüfl 7 prensibi esas al›r:

• Olas› tehlikeleri ve bunlar›n kontrolü için gerekli tedbirleri tan›mlama,
• Güvenli¤in yönetilmesi gerekti¤i yerlerde Kritik Kontrol Noktalar›’n›

(K.K.N. belirleme),
• K.K.N’n›n kontrol alt›nda oldu¤u garanti etmesi gereken kritik limitleri

tespit etme,
• K.K.N’n›n kontrolünü izlemek için bir sistem kurma,
• K.K.N kontrol d›fl›na ç›k›ld›¤›nda gerekli olacak olan düzeltici faaliyetleri

belirleme,
• HACCP sisteminin çal›flt›¤›n› do¤rulayan prosedürleri tespit etme,
• Gerekli dökümantasyon ve raporlamay› düzenleme (kay›tlar›n tutul-

mas›),

HACCP standartlar›, g›da veya g›da ambalaj› sektörlerinde çal›flan firmalarda
hijyen ve tüketici sa¤l›¤› aç›s›ndan önem arz eden noktalar›n tespit edilmesi
ve bunlar›n s›k› denetim alt›nda tutulmas›n› öngören bir sistemdir.

G›da firmalar›, HACCP standartlar›n› yerine getirmeleri ve süreklili¤ini
sa¤lamalar› halinde, ba¤›ms›z ve akredite bir kurulufl taraf›ndan yap›lan bir
tetkik sonucunda HACCP Yönetim Sistemi belgesi alabilirler. HACCP belgesine
sahip iflletmeler AB ülkelerine ihracat yapmakta sorun yaflamazlar.

HACCP Sertifikas› sembolü

A B ’ d e  G › d a  G ü v e n l i ¤ i  i l e  ‹ l g i l i
Y a s a l  D ü z e n l e m e l e r  v e  H A C C P
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HACPP Yönetim Sistemini kuran ve uygulayan kurulufllar›n avantajlar› :

• Olas› tehlikeleri önleyerek güvenilir g›da üretiminin sa¤lanmas›, 
• Müflteri güveninin artmas›, 
• Firma imaj›n›n güçlenmesi, 
• Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanabilmesi,
• Ürün kay›plar›n›n azalt›lmas›, 
• Maliyetlerin azalmas›, 
• Karl›l›¤›n artmas›, 
• Ürünün pazarlama gücünü artt›rarak, ticaret kolayl›¤›n›n sa¤lanmas›, 
• Yasal mevzuat›n gerekliliklerini yerine getirilmesi fleklinde s›ralanabilir.
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Türkiye’de g›da güvenli¤i alan›nda AB müktesebat›na uyum çal›flmalar›
aç›s›ndan 27.05.2004 tarihli ve 5179 say›l› “G›dalar›n Üretimi, Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirilerek Kabulü
Hakk›nda Kanun” en önemli düzenleme olarak yer al›r. 5 Haziran 2004 tari-
hinde yürürlü¤e giren G›da Kanunu ile Türkiye’de AB’deki gibi tarladan
sofraya g›da güvenli¤i anlay›fl› kabul edildi. Bu çerçevede g›da güvenli¤inde
temel sorumluluk g›da iflletmelerine verilerek g›da maddelerinin kimden
al›n›p kime sat›ld›¤›n›n bilinmesini mümkün k›lacak izlenebilirli¤i sa¤lamalar›
zorunlu k›l›nd›. G›da hizmetlerinin tek elden yürütülmesi için tüm yetki Tar›m
ve Köyiflleri Bakanl›¤›’na verildi.  Ayr›ca g›da üretim ve sat›fl yerlerinin HACCP
ilkelerine dayal› g›da güvenli¤i sistemlerini uygulamalar› bir zorunluluk
haline getirildi.

Türkiye’de Kurumsal Yap›

Türkiye’de yönetmeliklerle düzenlenen g›da güvenli¤inde as›l sorumluluk
iflletmeciye aittir. Denetleyen otorite konumunda bulunan Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤›’n›n yan›s›ra Sa¤l›k Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤› (‹l Özel ‹dareleri-
Büyükflehir Belediyeleri) denetim yapma yetkisine sahiptirler. 

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’na ba¤l› Koruma Kontrol Genel Müdürlü¤ü g›da
güvenli¤i konusunda g›da kontrol hizmetleri, yem g›da tescil hizmetleri ve
halk sa¤l›¤› hizmetleri bafll›klar›ndan sorumlu konumda bulunuyor.

KKGM’nin Görevleri 
• Birincil üretimden itibaren tüm g›da zinciri denetimi,
• Üretim ve çal›flma izinlerinin verilmesi, g›da sicili tahsisi,
• ‹hracat- ithalat kontrolü,
• Kesimhane ve su ürünleri kontrolü.

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n Görevleri
• Do¤al kaynak, mineral, t›bbi sular›n denetimi,
• Diyet g›da ve t›bbi mamalar›n denetimi.
• Halk sa¤l›¤›n› ilgilendiren acil konular.

‹çiflleri Bakanl›¤› (Belediye ve ‹l Özel ‹dareleri)
• Umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerleri denetimi,
• G›da analizi için laboratuar kurma izni.

T ü r k i y e ’ d e  G › d a  G ü v e n l i ¤ i  v e
G › d a  S e k t ö r ü n ü n  Y a p › s ›
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Türk  G›da Kodeksi ve Komisyonu

G›da Kodeksleri piyasaya sunulan ürünlerin standard›n› belirler. 95 ürünün
kodeksine sahip olan Türkiye’nin 68 adet kodeksi AB mevzuat›na tam olarak
uygundur. Türk G›da Kodeksi, g›dalar›n hammaddeden bafllayarak, üretimin-
den son tüketiciye ulafl›ncaya kadarki tüm aflamalar›n› disipline eden norm-
lardan oluflan çerçeve bir mevzuat sistemi olup tüm g›da maddelerinde uyul-
mas› gereken hükümleri içerir.

Türk G›da Kodeksinin kapsam›nda yer alan konular

• G›da katk› maddeleri, 
• G›da aroma maddeleri, 
• Bulaflanlar olarak an›lan toksinler, metaller, yabanc› bileflikler,
• Pestisit kal›nt› limitleri, 
• Veteriner ilaçlar› kal›nt› limitleri, 
• G›da hijyeni, 
• Ambalajlama, etiketleme, iflaretleme, 
• G›dalar›n tafl›nmas› ve depolanmas› 
• Numune alma ve analiz metotlar›
• G›da maddelerine iliflkin teknik özellikler

Türk g›da kodekslerini oluflturan Kodeks Komisyonu; g›da konusunda görevli
olmak üzere Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’ndan iki, Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan bir
üye, her iki Bakanl›kça ayr› ayr› seçilecek g›da konusunda uzman birer bilim
adam›, TSE’den bir üye ve en fazla üyeye sahip olan g›da konusunda faaliyet
gösteren sivil toplum örgütünden seçilecek bir üyeden oluflur. 

Denetim

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Kontrol fiube Müdürlükleri, haz›rlad›klar› “Y›ll›k
Denetim Program›”na göre, iflyerlerinin y›lda 2 defa denetimlerini (ayr›ca
ihbar ve flikayet üzerine de) yapar. Ayr›ca 57 ilde bulunan g›da ihracat› için
yetkili gümrük kap›lar› vas›tas›yla ihracat ifllemleri gerçeklefltirilir.

Denetimler riske dayal› olarak yap›l›r. Örne¤in, üretilen ürünün insan
sa¤l›¤›n› tehdit etme ihtimali varsa ya da önceden tehdit oluflturmufl bir
ürünse, bu ürünü üreten iflletmelere daha s›k denetime gidilir. Bu çerçevede
et-süt üretimi yapan firmalara daha s›k gidilirken g›da ambalaj› üretimi
yapanlara daha uzun periyotlarla denetim yap›l›r.

T ü r k i y e ’ d e  G › d a  G ü v e n l i ¤ i  v e
G › d a  S e k t ö r ü n ü n  Y a p › s ›
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Denetimler, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›na ba¤l› g›da denetçileri, denetçi
yard›mc›lar› ve d›flar›dan yetkilendirilmifl g›da denetçileri taraf›ndan yap›l›r.
Denetçilerin üniversite mezunu olmas› ve g›da mühendisli¤i, su ürünleri
fakültesi, ya da kimya mühendisli¤i gibi g›da ile ilgili bölümlerden mezun
olmalar› gerekir.

G›da Güvenli¤i ile ‹lgili Bilinçlendirme Çal›flmalar›

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, 2009 y›l›n› g›da güvenli¤i konusunda fark›ndal›k
yaratmak için Güvenli G›da Y›l› ilan ederek “Güvenilir G›da Sa¤l›kl› Yaflam”
kampanyas›n› hayata geçirdi. G›da sektörü, sanayi üretiminde %20’nin
üzerindeki pay› ile ülkemizin en büyük sektörlerden biri ve bu sektörün üre-
timinin çok büyük bir k›sm› dünyaya ihraç ediliyor.

Tüketicilerin denetim sistemi içerisindeki aktivitesini artt›rmak için Tar›m
Bakanl›¤› taraf›ndan 14 fiubat 2009’da ALO 174 G›da Hatt› devreye sokuldu ve
bu kapsamda oluflturulan ça¤r› merkezi 7 gün 24 saat çal›flmaya bafllad›.
Ayr›ca kampanya ile birlikte www.guvenilirgida.com adl› internet sitesi
faaliyete geçirildi. Böylece tüketiciden gelecek olan ça¤r› ve flikâyetlerin bir
veri taban›nda toplan›p hangi ürünlerde, hangi flehirlerde ve hangi alt sek-
törlerde riskin fazla oldu¤u tespit edilerek buna göre önlemlerini al›nmas›
amaçlan›yor. 

Tar›m Bakanl›¤›’n›n Güvenilir G›da Kampanyas› kapsam›nda haz›rlad›¤›
bilgilendirici afifllerden biri

T ü r k i y e ’ d e  G › d a  G ü v e n l i ¤ i  v e
G › d a  S e k t ö r ü n ü n  Y a p › s ›
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Türkiye’de G›da Sektörünün Yap›s›

‹malat sanayi üretimi içindeki pay›: Yaklafl›k %20
‹stihdam: Yaklafl›k 260 bin kifli 
G›da sektöründe faaliyet gösteren iflletme say›s›: 47,400
Büyük kapasiteli iflletme say›s›: Yaklafl›k 2000 
Genel ihracat içinde pay›: %10
G›da sat›fl ve toplu tüketim yeri say›s›: 400,000 adet
Kapasite kullan›m oran›: % 65-75

Kaynak: Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›

Türkiye’de G›da Sektörünün Da¤›l›m›

Türkiye imalat sanayisinde %20’lik payla g›da, en büyük sektörlerden biridir.
G›da sektörünün en genifl kolunu %69,21 ile un ve unlu mamuller
olufltururken süt endüstrisi %7,77’lik paya sahiptir. Meyve ve sebze iflleme
%3,95; flekerli ürünler %3,65;  ya¤ ve margarin %2,79; et endüstrisi %2,10; su
ürünleri %1 ve di¤er ürünler %5,53’lük pay al›yor.

Türkiye'de yaklafl›k 28.000 g›da üretim sanayi tesisinin olmas›na ra¤men bun-
lar›n sadece 16.000’inin kay›tl› olmas› Türk g›da sektörünün en önemli
s›k›nt›s›n›n kay›td›fl›l›k ve denetim yetersizli¤i oldu¤unu gösteriyor. Tar›m sek-
töründe üreticilerin bilgilendirilmemesi, mevcut iflletmelerin yeterli üretim
yapabilme ve rekabet edebilme imkan›ndan mahrum olmas›, iflletmelerin
genellikle yüzde 50 kapasitenin alt›nda çal›flmas›, modern teknolojilerin
tar›ma yeteri kadar girmemifl olmas›, Ar-Ge çal›flmalar›n›n yetersizli¤i g›da
sektörünün yeterince geliflememesine sebep oluyor. 

Kay›td›fl›l›¤›n Türk g›da sektörünün AB standartlar›na uyumu yolunda
ç›kard›¤› bir di¤er engel de iflletmelerin s›n›fland›r›lmas›n›n k›s›tl› olmas›.

T ü r k i y e ’ d e  G › d a  G ü v e n l i ¤ i  v e  G › d a
S e k t ö r ü n ü n  Y a p › s ›
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S›n›fland›rma ile hangi firman›n ve sektörün standartlara ne kadar uyumlu
oldu¤u amaçlan›yor. Böylece k›sa, orta ve uzun vadede uyumlaflt›r›labilecek
firmalar belirlenerek hangi firmalar›n modernizasyona tabi olabilece¤i ya da
kapat›laca¤›na karar veriliyor. Türkiye’de flu anda sadece et ve süt sektör-
lerinde bu s›n›fland›rma ifllemi uygulan›yor. 

Sektörün di¤er s›k›nt›lar› olan g›da sanayi envanterinin tar›ma dayal› olmay›fl›,
tohumculu¤a gereken önemin verilmemesi, ana girdi maliyetlerinin yüksek-
li¤i, g›da sicil numaras› al›m›ndaki zorluk, markalaflamama, AR-GE
çal›flmalar›ndaki eksiklik, tan›t›m eksili¤i ve tüketicinin yanl›fl bilgilendirilmesi
çözüm bekleyen acil sorunlardan baz›lar›.

T ü r k i y e ’ d e  G › d a  G ü v e n l i ¤ i  v e  G › d a
S e k t ö r ü n ü n  Y a p › s ›
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G›da güveli¤i müzakere sürecinde AB’nin taviz vermedi¤i bir bafll›k olmas›
nedeniyle Türkiye’nin g›da, veterinerlik ve bitki sa¤l›¤› mevzuat›na uyum
sa¤lamas› zorunludur. Düzenlemelerin etkili biçimde ifllemesini sa¤layacak
idari yap›lar›n, denetim mekanizmalar›n›n kurulmas› gereklidir. AB’ye uyum
çerçevesinde geçifl sürecine hak kazanamayan ve uyum sa¤layamayan fir-
malar kapat›l›r.

Teknik mevzuat uyumu çerçevesinde Türkiye’nin yeni g›da mevzuat› büyük
ölçüde AB g›da mevzuat›na uyumludur. Ancak AB’nin üçüncü ülkelerden
yapt›¤› tar›m ürünleri ve g›da maddeleri ithalat›nda karfl›lanmas›n› istedi¤i
ileri seviyedeki sa¤l›k flartlar›, Türkiye’nin Birlik üyesi ülkelere yapt›¤› ihracat›
zorlaflt›r›yor.

Zay›f Yönler 

• Tüm iflletmelerin kay›t alt›na al›nmas›nda güçlükler,
• Küçük ölçekli iflletmelerin çoklu¤u nedeniyle HACCP ve Risk Analiz

Sistemlerinin uygulanmas›nda güçlükler,
• G›da iflletmelerinin s›n›fland›r›lmas› ve modernizasyonun tamamlana-

mamas›,
• G›da sanayinin denetlenmesinde birkaç kurumun birden sorum-

lulu¤unun olmas› nedeniyle çok bafll›l›k yaflanmas›,
• Paydafllar›n sorumluluk yüklenme anlay›fl›nda farkl›l›klar,
• Denetimleri yapan resmi denetçilerin nitelik sorunlar› ve say›lar›n›n

yetersizli¤i,
• Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›n g›da ile ilgili hem yasa haz›rlayan, hem

uygulamalar› denetleyen, hem de“risk de¤erlendiren” kurulufl olmas›,
• AB’deki  ‘G›da ve Veteriner Ofisi’ gibi hayvan ve bitki sa¤l›¤›

denetlemeleri yapan bir kurumun Türkiye’de bulunmay›fl›,
• G›da yasas›n›n halen ç›kmam›fl olmas›,
• Tar›m ve G›da sektörleri aras›nda koordinasyonun kurulmam›fl olmas›.

Güçlü Yönler 

• Co¤rafi konum nedeniyle hammadde üretiminde çeflitlilik,
• Tar›m sektörünün çekim gücü ile,  güçlü bir g›da üretim potansiyeli,

geliflen g›da sanayi (yenilenen teknoloji, iflletmelerde kalite yönetim sis
temlerinin yayg›nlaflmas›, sektörde giriflimci say›s›n›n artmas›, ihra-
cat olanaklar›n›n bulunmas›, ARGE altyap›s›n›n olmas›,

• Sektörel örgütlenmeler (GDF, fiEMAD, SETB‹R, MEYED vb.), 
• Akredite olmufl g›da ve yem laboratuarlar›n olmas›,
• Konunun sahibi mesleklerin oluflmufl olmas›, bu alanlardaki yetiflmifl ifl

gücü, 

Türkiye’nin AB G›da Güvenli¤i Mevzuat›na
Uyumunda Art›lar ve Eksiler
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Türkiye’nin AB G›da Güvenli¤i Mevzuat›na
Uyumunda Art›lar ve Eksiler

• Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›n Tar›m ve G›da Bakanl›¤›na dönüfl-
türülme çal›flmalar›,

• Temizlik ve hijyenin sosyal hayat, kültür ve dindeki ayr›cal›kl› yeri,
• Tüketicilerin g›da güvenli¤i konusunda tedirgin-hassas olmas›,bi-

linçlendirmeye aç›k olmalar›.

Öte yandan özellikle hijyen ve denetim konusunda eksiklikler devam etmek-
tedir. Bu alandaki düzenlemeler eski AB mevzuat›na dayanmakta ve AB’deki
reform çal›flmalar› sonucunda yenilenen hijyen kurallar›yla uyumsuzluk
göstermektedir. Et ve hayvansal ürün iflleyen iflletmelerin s›n›fland›r›lmas› AB
standartlar›na uygun de¤ildir. 2005 y›l›ndan beri çi¤ sütün kalitesinin
art›r›lmas›na yönelik bir program yürütülmekle beraber AB süt hijyen düzeyi,
sadece baz› büyük iflletmeler taraf›ndan karfl›lan›yor. HACCP uygulamas›,
zorunlu hale getirilse de yayg›nlaflt›r›lamam›fl; HACCP belgeli iflletme say›s›
106 ile s›n›rl› kalm›flt›r. G›da Kanunu ile g›da sektöründeki tüm yetkilerin
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan tek elden yürütülmesi amaçlansa da
söz konusu kanunun Büyükflehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve ‹l
Özel ‹daresi Kanunu ile çelifliyor olmas› nedeniyle g›da maddesi üreten iflyer-
lerine çal›flma izni ve g›da sicili belgesi verme yetkisi Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤›ndan al›narak tekrar belediyeler ve il özel idarelerine verilmifltir.

Üretim ‹zinleri

G›da maddeleri üreten iflyerlerine g›da sicil belgesi ve çal›flma izni g›dan›n
niteli¤ine göre Belediyeler, ‹l Özel ‹dareleri ya da Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlükleri taraf›ndan veriliyor. Yem üreten ifl yerlerine çal›flma izni, per-
akende ve toptan sat›fl yerleri ile toplu tüketim yerlerine, bal›k üretim ifllet-
meleri ile k›rm›z› et ve kanatl› eti iflleme tesisleri ve mezbahalara g›da sicil
belgesi ve çal›flma izni Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan veriliyor.
Bunu yan›nda g›da ürünleri ve g›da ile temas halindeki madde ve
malzemeler için üretimden önce Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’ndan üretim
izni al›nmas› gerekiyor. Öte yandan verilen izinlerin denetimi Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan yap›l›yor. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, her
türlü g›da maddesi (sak›z, alkollü içkiler, bebek mamalar› dahil), g›da ile
temas eden madde ve malzemeler, yem ve yem hammaddeleri, kimyevi ve
organik gübrelerin piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu. G›da ve g›da
ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iflyerlerinin, iflyeri açma
ve çal›flma ruhsat›, g›da sicil belgesi ve gayri s›hhi müessese ruhsat› ilgili
Belediyeler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve ‹l Özel ‹dare
Müdürlükleri taraf›ndan verilir. Üretilen ürünlerin üretim izinleri ise
Bakanl›k taraf›ndan verilmektedir. G›da ve g›da ile temasta bulunan
madde ve malzemeleri üreten iflyerleri taraf›ndan ithal edilecek olan ürün-
ler için Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’ndan ithal izni al›nmas› zorunludur. 
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G›da üreticileri, üreterek piyasaya sunduklar› ürünlerin izlenebilirli¤i için kay›t
sistemi oluflturmak ve ifltigal ettikleri konu ile ilgili olarak iflyerlerinde asgari
teknik ve hijyenik flartlar› sa¤lamak ve bunu devam ettirmek zorundalar.

G›da güvenli¤ine yönelik olarak ithalatta kontrollerin yap›lmas›na yönelik
uygulamalar›n AB’de varolan standartlara sahip hale getirilmesi gerekiyor.
Ancak Türkiye’de hayvan ve bitki sa¤l›¤›n›n denetlenmesini gerçeklefltiren
AB’deki gibi ayr› bir kurum yok. Bütün denetleme ve kontrol ifllemeleri Tar›m
ve Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n bünyesinde bulunan Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan gerçeklefltiriliyor. Avrupa Birli¤i mevzuat› ile uyum
çerçevesinde G›da ve Veteriner Ofisi gibi bir ofisin Türkiye’de de kurulmas›
denetim ve kontrollerde devletin daha etkin bir hale gelmesinde önemli bir
rol oynayabilir. 

Örne¤in, Avrupa G›da Güvenli¤i Otoritesinin (EFSA) çal›flmalar›n› yaparken
bilimsel kurulufllardan yararlanmas› zorunlu k›l›n›yor. AB’de g›da ile ilgili poli-
tikalar›n oluflturulmas›nda bilimsel görüfllerden faydalan›l›yor. AB, bitki ve
hayvan sa¤l›¤› ile ilgili dokuz bilimsel komiteye sahip. Ülkemizde ise hem
devlet hem de sanayinin üniversitelerle olan çal›flmalar› son derece s›n›rl›.
AB’deki gibi bir bilimsel komitenin kurulup buna ba¤l› olarak politikalar›n
oluflturulmas› Türkiye’nin de yapmas› gereken önemli bir faaliyet.

AB Mevzuat›na Uyumun Getirileri
• Pazarlama standartlar›na uymayan ürünlerin serbest dolafl›ma gire-

memesi,
• Hastal›kl› hayvanlar›n ve bunlardan elde edilen ürünlerin serbest

dolafl›ma girmemesi,
• Belirlenen düzeyin üzerinde zirai ilaç kal›nt›s› olan sebze ve meyvenin

AB ülkelerinde sat›lamamas›,
• AB hijyen kurallar›na uygun olmayan tesislerde üretilen g›dan›n serbest

dolafl›ma girememesi,
• Tesislere gelen hammaddenin sa¤l›kl› olmas›,
• Tesislerde hijyen kurallar›na uygun üretim yap›lmas›.

Avrupa Birli¤i’nin g›da güvenli¤i yaklafl›m›n›n detayl› ve kapsay›c› olmas›
üretici firmalara maliyet getirmesi ve uygulama zorlu¤u aç›s›ndan dezavantaj
gibi görünse de insan sa¤l›¤› ve firma kalitesi aç›s›ndan çok gerekli ve verim-
li.

G›da güvenli¤i için gerek AB gerek ülkemiz taraf›ndan al›nacak önlemler rek-
abetçili¤i art›raca¤› gibi AB ülkelerinin ticarette teknik engel üretmesinin
önüne de geçilmifl olacak. Söz konusu önlemlere, üreticinin maliyetini azalt›c›,
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rekabetini art›r›c› politikalar oluflturulmas› da eklenebilir. AB içinde s›n›r kon-
trolleri kalkt›¤› ve denetimler tamamen piyasada yap›ld›¤› için Birlik, ayn›
önlemi Türkiye’den de bekliyor ve s›n›r kontrolleri ve ithalatta uygulanan kon-
trol belgeleri yerine piyasa gözetimine dayanan iç kontrollerin yap›lmas›
gerekti¤ini belirtiyor. Ancak Türkiye tar›m alan›nda AB iç pazar›yla henüz
bütünleflmedi¤inden kendi iç pazar›nda AB modelinin benimsenmesi yararl›
olmakla birlikte ticaretimizde AB hala üçüncü ülke konumunda. Buna ra¤men
Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü’nde AB pozisyonu ile uyum sa¤lamas› bek-
leniyor. Avrupa Birli¤i DTÖ müzakerelerinde “Geliflmifl Ülke” (GÜ) olarak
görülüyor. Ülkemiz ise “Geliflme Yolundaki Ülke” (GYÜ) olarak farkl› bir kate-
goride yer al›yor. GÜ’ler daha a¤›r taahhütler alt›na girdiklerinden AB’ye üye
olmadan GÜ olarak nitelendirilmek büyük bir dezavantaj olabilir.

Ayr›ca Gümrük Birli¤i’nin sanayi mallar›nda tamamlanm›fl olmas›na ra¤men
Türkiye-AB aras› ticarette devam eden belli tarife d›fl› ve teknik engeller
bulunuyor. Türkiye’nin AB’ye tam üyeli¤iyle, söz konusu engellerin en çok
görüldü¤ü standardizasyon alan›nda önemli geliflmeler kaydedilecek. Tam
üyelik, üretimde AB’nin belirledi¤i teknik g›da standartlar› çerçevesinde uyu-
mun sa¤lanmas›na ve Türkiye’den AB’ye ihraç edilecek g›da mallar›nda stan-
dartlara uygunluk prosedürlerinin tümüyle ülkemiz taraf›ndan da
gerçeklefltirilmesine yol açacak. Tüm bu nedenlerden dolay› g›da sektöründe-
ki iflletmelerimizin AB G›da güvenli¤i standartlar›nda olmas› ve gereklilikleri
karfl›lamas› hayati önem tafl›yor.
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EK I

AB Tar›msal Kalk›nma Fonu IPARD

Avrupa Birli¤i (AB), aday ve potansiyel aday ülkelerin kat›l›ma yönelik

haz›rl›klar›na destek olmak amac›yla, 1085/2006 say›l› Konsey Tüzü¤ü

çerçevesinde Kat›l›m Öncesi Yard›m Arac›’n› (Instrument for Pre-Accession

Assistance- IPA) oluflturdu. 

IPA deste¤i befl bilefleni içeriyor. Türkiye IPA tüzü¤ünün EK 1’inde yer alan

aday ülke statüsünde olmas›ndan dolay› bütün bileflenlerden yararlanabiliyor.

IPA’n›n beflinci bilefleni olan K›rsal Kalk›nma (IPA Rural Development- IPARD);

Avrupa Birli¤i’nin Ortak Tar›m Politikas›, K›rsal Kalk›nma Politikas› ve ilgili

politikalar›n›n uygulanmas› ve yönetimi için uyum haz›rl›klar›n› ve bu kap-

samda politika gelifltirilmesini destekliyor. Ayr›ca, tar›m sektörünün ve k›rsal

alanlar›n sürdürülebilir adaptasyonuna katk›da bulunmay› amaçl›yor. IPARD

deste¤inin 2007–2013 y›llar›n› kapsayan “K›rsal Kalk›nma Program›- IPARD

Program›” kapsam›nda uygulanmas› gerekiyor. 

Türkiye için IPA K›rsal Kalk›nma Program› (IPARD Program) ülkemizin k›rsal

kalk›nma ba¤lam›nda kat›l›m öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlar› göz

önünde bulundurularak tasarland›. IPARD fonu ile amaçlananlar;

• Pazar verimlili¤inin iyilefltirilmesi ve topluluk standartlar›n›n uygulan-

mas›,

• Tar›m-çevre tedbirlerinin ve yerel k›rsal kalk›nma stratejilerine yönelik

haz›rl›k çal›flmalar›n›n uygulanmas›, 

• K›rsal ekonominin gelifltirilmesi.

Türkiye IPARD Program›n›n detaylar›;

• 42 ili kaps›yor

– 20 il birinci aflama kapsam›nda (2007–2010)

– Birinci aflama illeri + 22 il ikinci aflama (2010–2013) kapsam›nda

• Seçilen Tedbirler

– Tar›msal ‹flletmelerin Yeniden Yap›land›r›lmas› ve Topluluk 
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Standartlar›na Yükseltilmesine Yönelik Yat›r›mlar (süt, et üreten ifllet-

meler)

– Tar›m ve Su Ürünlerinin ‹fllenmesi ve Pazarlanmas›na Yönelik Yat›r›mlar

(Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, meyve ve sebze ve su ürünleri)

– Çevre ve K›rsal Çevre ile ‹lgili Eylemlerin Uygulanmas›na Haz›rl›k 

– Yerel K›rsal Kalk›nma Stratejilerinin Haz›rlanmas› ve Uygulanmas› 

– K›rsal Ekonomik Faaliyetlerinin Çeflitlendirilmesi ve Gelifltirilmesi (Çiftlik

faaliyetlerinin çeflitlendirilmesi ve gelifltirilmesi; yerel ürünler ve mikro

iflletme düzeyi; k›rsal turizm; su ürünleri yetifltiricili¤inin gelifltirilmesi)

• IPARD Program› ile ilgili ça¤r›lara flu linkten ulafl›labilir;

www.sgb.tarim.gov.tr

Yukar›daki haritada AB IPARD Program› kapsam›nda k›rm›z› et sektörüne

yönelik desteklerden yararlanabilecek iller gösteriliyor. Program›n metnine

Tar›m Bakanl›¤›n›n internet adresinden ulaflmak mümkün. Haritada renkli

görülen illerin neredeyse tamam›nda AB kaynaklar›, hem çiftlikler hem de et

iflleme tesislerinin modernizasyonuna yönelik olarak kullan›labilir durumda

olacak. Bu iller d›fl›nda kalan iller ile IPARD illerinde olup da kapasite

nedeniyle desteklenmesi mümkün olmayan tesislerin Dünya Bankas›ndan

kalk›nma bankas› kredisi seklinde sa¤lanacak kredilerle desteklenmesi

mümkün olabilecek.
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EK II

Yararl› ‹nternet Adresleri

• Avrupa ‹flletmeler A¤›- ‹STANBUL: www.aia-istanbul.org

• Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Koruma Kontrol Genel Müdürlü¤ü: 

www.kkgm.gov.tr

• IPARD Program› (Türkiye için): http://sgb.tarim.gov.tr

• G›da Güvenli¤i Derne¤i:  www.ggd.org.tr

• Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i: www.abgs.gov.tr

• Avrupa G›da Güvenli¤i Otoritesi (European Food Safety Authority): 

www.efsa.europa.eu

• Avrupa Birli¤i Mevzuat›: http://eur-lex.europa.eu

• Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› D›fl ‹liflkiler ve Avrupa Birli¤i Koordinasyon

Dairesi Baflkanl›¤› Uzmanl›k Tezleri: www.diabk.tarim.gov.tr
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EK III

Terimler Sözlü¤ü

G›da Güvenli¤i: Tüketime sunulan g›dalarda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her

türlü tehlikeli unsurlar›n bertaraf edilmesi için al›nan tedbirler bütünü. 

AB G›da ve Veteriner Ofisi: G›da güvenli¤i ve g›da kalitesinin sa¤lanmas› için

etkili kontrol sistemlerine öncelik verilmesi, Avrupa Birli¤i içerisinde ve üçüncü

ülkelerden AB’ye ithal edilen ürünlerin, veteriner hekimli¤i ve bitki sanitasy-

onu yönünden incelenmesi ile Komisyon kanunlar› ve g›da güvenli¤i aç›s›ndan

uygunlu¤unun kontrol edilmesi, veteriner hekimli¤i ve bitki sanitasyonu sek-

törlerinde birlik politikalar› göz önüne al›narak g›da güvenli¤i ve sat›fl kalite

yap›s›na ulafl›lmas›, ilgili birimlere inceleme sonuçlar›n›n iletilmesinden sorum-

lu olan kurulufl.

IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance): Avrupa Birli¤inin 2007–2013

dönemi için aday (Türkiye, H›rvatistan ve Makedonya) ve potansiyel aday

(Arnavutluk, Bosna Hersek, S›rbistan, Karada¤ ve Kosova) ülkelere sa¤lad›¤›

kat›l›m öncesi mali yard›mlar›n tamam›n›n tek bir bafll›k alt›nda topland›¤›

program ad›. IPA (Instrument for Pre-accession Assistance)-Kat›l›m Öncesi Mali

Yard›m Arac›, aday ülkeleri üyelik sonras› yap›sal ve uyum fonlar›n›n pro-

gramlamas›, yönetimi ve uygulamas›na haz›rlamay› hedefler. 

G›da ve Yem için H›zl› Alarm Sistemi (RASSF): AB üye ülkelerinin herhangi

birinde g›da ve yem konular›nda insan sa¤l›¤›n› tehdit eden bir risk saptan-

mas› durumunda di¤er ülkelerin de bilgi sahibi olmas›n› ve gerekli önlemleri

almas›n› sa¤layan mekanizma.

GDO (Geneti¤i De¤ifltirilmifl Organizmalar): Bir canl›n›n gen diziliminin de¤ifltir-

ilmesi ya da ona kendi do¤as›nda bulunmayan bambaflka bir karakter

kazand›r›lmas› yoluyla elde edilen canl› organizmalara "Geneti¤i De¤ifltirilmifl

Organizmalar (GDO) ad› veriliyor. Bir canl›dan di¤erine gen aktar›m›, bir çeflit

kesme, yap›flt›rma ve ço¤altma ifllemi olup, genetik mühendisleri taraf›ndan

uygulan›yor. 
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HACCP (Kritik Kontrol Noktalar›nda Tehlike Analizi): Bir g›da zincirinde ham-

madde temininden bafllayarak, g›da haz›rlama, iflleme, üretim, ambalajlama,

depolama ve nakliye gibi g›da zincirinin her aflamas›nda ve noktas›nda tehlike

analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalar›n› belirleyen ve bu

noktalar› izleyen herhangi bir problemi henüz oluflmadan önleyen sistemin

korunmas›n› sa¤layarak belirli normlara uygun güvenilir g›dalar›n üretilmesi-

ni sa¤layan, her ölçekteki kurulufla uygulanabilen, bir g›da güvenli¤i sistemi.
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EK-IV

Avrupa ‹flletmeler A¤› ve Sundu¤u Hizmetler

Avrupa Komisyonu’nun KOB‹’lere daha kapsaml› hizmet sunmak amac›yla
Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilikçilik Aktar›m Merkezleri (IRC)
faaliyetlerini tek bir çat› alt›nda toplad›¤› Avrupa ‹flletmeler A¤› 2008 y›l›
itibariyle faaliyetlerine bafllad›.

Ülkemizde de faaliyet gösteren Avrupa ‹flletmeler A¤› KOB‹’leri AB mevzuat›,
politikalar›, standartlar› ve ticari iflbirli¤i olanaklar› konusunda bilgilendir-
menin yan› s›ra teknoloji ve teknoloji transferi alan›nda da destek sa¤layacak.
‹stanbul Sanayi Odas› bünyesinde 2003 y›l›ndan beri faaliyet gösteren Avrupa
Bilgi Merkezi ise faaliyetlerine Avrupa ‹flletmeler A¤› bünyesinde devam
etmektedir.

‹stanbul Sanayi Odas›, Avrupa ‹flletmeler A¤› kapsam›nda, Bo¤aziçi Üniversite-
si KOSGEB Teknoloji Gelifltirme Merkezi  (BÜ TEKMER), KOSGEB ‹MES ve
Sabanc› Üniversitesi’nin de içinde bulundu¤u dört ortakl› konsorsiyumda
çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

Konsorsiyum ortaklar›n›n yan› s›ra Edirne, K›rklareli, Tekirda¤, Çerkezköy ve
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odalar› ile KOSGEB ‹kitelli’de kurulan irtibat ofisleri ile
daha fazla firmaya hizmet götürebilmektedir.

Avrupa ‹flletmeler A¤›, KOB‹’leri AB mevzuat›, mali yard›m ve kredileri, Avrupa
Birli¤i’ne ihracatta uyulmas› gereken kurallar ve Avrupa’da ticari iflbirli¤i
olanaklar› konusunda bilgilendirirken bir yanda da Avrupa Birli¤i’nin AR&GE
destekleri, 7. Çerçeve Program›’na proje haz›rlama, teknoloji transferi konu-
lar›nda KOB‹’lere destek vermektedir.

Avrupa ‹flletmeler A¤› uzmanlar› ekonomik, yasal, teknik ve finansal konular-
da AB mevzuat›, düzenlemeleri ve sektör politikalar› hakk›nda KOB‹’lere bilgi
sa¤lamaktad›r. Bu sorular›n yo¤unlaflt›¤› konularda münferit bilgi deste¤i ver-
menin yan› s›ra e¤itim seminerleri de düzenlenmektedir.

Bilgilendirme faaliyetlerinin yan› s›ra, KOB‹’leri Avrupa’daki ifl f›rsatlar›ndan
haberdar etmeyi de hedefleyen Avrupa ‹flletmeler A¤›’n›n tümü bir iflbirli¤i
veritaban›na dahildir. Bu veritaban› arac›l›¤› ile ticari, finansal ve teknolojik
alanda ortak arayan firmalar›n profilleri veritaban›nda yay›nlanmakta ve
ortak bulma aray›fllar› h›zland›r›lmaktad›r.

Avrupa ‹flletmeler A¤› faaliyetleri ve sorumluluk alan›na giren tüm konular
hakk›nda sorular›n›z için ‹stanbul Sanayi Odas›’na baflvurabilirsiniz.

www.aia-istanbul.org 31
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Türkiye’deki Avrupa ‹flletmeler A¤› Merkezleri  

Karadeniz: BBISC
Samsun Ticaret ve Sanayi Odas›
Hançerli Mah. Abbasaga Sok. No: 8 
55020 SAMSUN 
Tel.: +90-362-4323626
Faks: +90-362-4311038
e-posta: samsuntso@samsuntso.org.tr 
‹nternet Sitesi: www.samsuntso.org.tr 

Uluda¤ Bölgesi: EMN
KOSGEB Bursa ‹GEM
Beflevler Küçük Sanayi Sitesi KOSGEB
16149  BURSA
Tel.: +90 224 443 27 42
Faks: +90 224 4432746
e-posta: ahmet.akdag@kosgeb.gov.tr 
‹nternet Sitesi : www.kosgeb.gov.tr

GAP Bölgesi: GAPSUN
KOSGEB Gaziantep Universitesi Teknoloji
Gelifltirme Merkezi
Gaziantep Üniverstitesi Kampüsü 
27310  GAZ‹ANTEP
Tel.: +90 342 3608983
Faks: +90 342 3608934
e-posta: gaziantep.tekmer@kosgeb.gov.tr 
‹nternet Sitesi: www.kosgeb.gov.tr

Ege Bölgesi: EBIC-EGE
Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Merkezi
Ege Universitesi Kampüsü EB‹LTEM Binas›
35100  ‹zmir
Tel.: +90 232 343 44 00
Faks: +90232 374 42 89
e-posta: serdal.temel@ege.edu.tr 
‹nternet Sitesi: ebiltem.ege.edu.tr

Akdeniz Bölgesi: BSN-MED
Kosgeb Kahramanmarafl ‹GEM
Borsa  Cad. Ticaret Borsas› Yan Girifli
46100  KAHRAMANMARAfi
Tel.: +90 344 223 6263
Faks: +90 344 225 3107
e-posta: sadik.gozek@kosgeb.gov.tr 
‹nternet Sitesi: www.kosgeb.gov.tr

Anadolu Bölgesi: BSN ANATOLIA
KOSGEB OST‹M ‹GEM
KOSGEB Cevat Dündar Cad No:156 OST‹M
6370  ANKARA
Tel.: +90.312.592 84 31
Faks: +90.312.354 54 85
e-posta: ugurtan.sumer@kosgeb.gov.tr 
‹nternet Sitesi: www.abmankara.org.tr 

‹stanbul-Trakya:
‹ST-BUS‹NNOVA

Uluda¤:
EMN

Anadolu: BSN-ANATOL‹A

Ege: EB‹C-EGE

Karadeniz:
BB‹SC

Akdeniz:
BSN-MED

GAP Bölgesi:
GAPSUN
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www.aia-istanbul.org

‹STANBUL
SANAY‹ ODASI

Avrupa ‹flletmeler A¤› 
‹ S T A N B U L

KOSGEB BÜ TEKMER
Bo¤aziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs
B Kap›s› 34342 R.Hisarüstü / ‹STANBUL
Tel.: 0 212 287 45 86
Faks: 0 212 287 45 93
www.tekmer.boun.edu.tr

KOSGEB ‹MES
IMES San. Sit. C Blok 308. Sk. No: 46 
Y.Dudullu 34776 ‹stanbul
Tel.: 0 216 540 14 22  
Faks: 0 216 540 14 21
www.imes.kosgeb.gov.tr

‹STANBUL SANAY‹ ODASI
Meflrutiyet Cad. No:62 Tepebafl›
34430 ‹STANBUL
Tel.: 0 212 292 21 57
Faks: 0 212 293 55 65
www.aia-istanbul.org

SABANCI ÜN‹VERS‹TES‹
Orhanl› Tuzla 
34956 ‹STANBUL
Tel.: 0 216 483 90 10  
Faks: 0 216 483 90 11
www.sabanciuniv.edu
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