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AÇILIŞ KONUŞMALARI 

PETEK ATAMAN 
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı 

Değerli katılımcılar, Değerli FAO Temsi lc im, Bakanlık bürokratları, Parti Genel Baş-
kanımız, TMMOB ve odalarımızın temsilci leri , değerli TEMA Başkanını, FAO Temsilci-
miz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öğrenci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, 
sempozyumumuzun açılışına katıldığınız ve bizleri onurlandırdığınız için çok teşekkür 
ediyorum. 

Bu bizim uç oda olarak yaptığımız uçuncu sempozyum ve bu birl iktelikten gerçekten 
onur duyuyoruz; bu bir l iktel iğin devamını dil iyoruz. Ülkedeki, birçok konudaki anlaş-
mazlıklara. çekişmelere örnek olmasını dil iyoruz. Bunu heı konuşmamda vurguluyo-
lum, ama gerçekten de keyif alarak vurgu luyorum, bel i r tmem lazım 

Her sene Dünya Gıda Gününü bir konuyla birl ikte irdeliyoruz, konuşuyoruz, İki gün 
boyunca değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bu sene FAO'nun yine dünya çapında belirle-
diği konu "Gıda Hakkı." Konu gerçekten çok güzel, çok kapsamlı ve aslında ilk o tu rumun 
konusu gibi gözükse de, iki gün boyunca yaptığımız her konuşma, aldığımız her çıktı, 
gıda hakkına birebir hizmet edecek sonuçlar olacaktır diye düşünüyorum 

Gıda hakkını bugıııı çokça tanımlayacağız, ama ben de çok kısaca tanımlamak ıstıyo-
lum. Gıda hakkı dediğimizde, insanların yaşı. cinsi, kültürü ne olursa olsun, hem sürekli, 
hem gereği kadar, hem de güvenli gıdaya ulaşma hakkı, bu bir hak, evrensel bir hak 
olarak kabul edi lmiş. Tanımın İçinde çok şey gizli. Türkiye için değerlendirdiğimizde de, 
dünya için baktığımızda da hem gıda güvencesi, yani yeterli gıdaya ulaşma hakkı; hem 
yeterli gıdaya ulaşsanız dahi. dengeli beslenme, yeterince beslenme hakkı ve son olarak 
da tabu, güvenli gıdaya ulaşma hakkı. 

Bunları bir arada düşündüğümüz zaman, topluma, tüketicilere, her kesime ülkelerin 
ve ülkemizin sürekli gıda arzını sağlaması gerekiyor. Onun için de tabii, aslında yapıl-
ması gereken birçok eylem var. Bu gıda hakkı insanların, aç olan insanlara gıda yardımı 
yaparak, sonuçlanacak, çözülecek bir şey değil. Bu en son nokta, gıda yardımları en 
son nokta bu da mutlaka devlet eliyle, kamu eliyle yapılaması gereken yardımlardır diye 
düşünüyoruz. Bunları, bu yardımları siyasi rant biçiminde yapmak degıl, kamu görevi 
olarak yapmak gerektiğini duşunuyoruz 

Tabii ki, asıl gıda hakkına ulaşmak için, bizim çok ciddi, uzun soluklu, tarım ve gıda 
politikalarına sahip olmamız gerekiyor. Tarımda da, gıdada da alınan kararlar, sergile-



nen yaklaşımlar eğer bugünden yarına değiştir i l irse, sonuç elde edilemeyeceği çok açık 
"Tarım ülkesiyiz" diyoruz, ama bizim sularımıza, suların yönet imine ve tarım arazilerine 
yönelik çok etkin, kamu eliyle yürütülen politikalarımız olması gerektiği de açık Çünkü, 
birçok ülke gibi bizim de sıkıntılarımız var Baştan, önümüzdeki dönem öngörerek, ted-
birlerin alınması gerekiyor. 

Yine tarım polit ikalarının, destekleme politikalarının gıda hakkını sağlamaya yönelik 
olması çok önemli Tabii, tüketicinin alım yeteneği ya da bütçesi de çok önemli Bunu 
gelir dağılımındaki adaletsizliği dikkate aldığımızda, ne kadar önemli o lduğunu görürüz. 
Mutlaka gelir dağılımıyla ilgili, ekonomik koşullarla ilgili, alım gücüyle ilgili polit ikaların 
gel işt ir i lmesi gerek i r 

Dün öğrendiğimize göre, memurlaıa yüzde 2, yüzde 2 iki di l imlik zam yapılacakmış, 
memur lar bu ülkenin aslında elit kesimi. Yüzde 2'lık, yılda yüzde 4 zamla gıda hakkını 
hakikaten bağdaştırmak mümkün degıl Toplumun kesimleri ne yapaı, ne eder"? Hakika-
ten bunun tartışılması gerekli diye düşünüyorum 

Işın ekonomik ve tarım gıda politikaları dışında, bu de tabu beslenme polit ikası var 
Demin de söyledik. Biz ülkemizde yeterince gıda üretiyor olabil iriz, yeterince tarım üre-
t imi yapıyor olabiliriz. Ama insanlar dengeli beslenemıyorsa, burada da çok ciddi bir 
sorunla kaışı karşıyayız demektir . 

1996 yılında Dünya Gıda Zirvesinde açlığın, beslenme yetersizliği sorunlarının yok 
edilmesi için, gıda ve beslenme ulusal eylem planlarının hazırlanması kararı çıkmış. Bi-
l iyorsunuz, ama biz de ülke olarak yaptığımız bir plan, bir strateji olmakla birl ikte, bıııııı 
ne kadar takıp edebildik, onun takibini yapmak gerekiyor diye düşünuyorum. Tespitlere 
gore ülkemizde yüzde 8,5' luk bir nufus, bu yüzde 8.4 yıllara göre değişiyor, ama yok-
sulluk sınırının altında. Yine gelir dağılımına göre en alt yüzde 20'lık bir di l im de dengeli 
beslenemiyor Bunlar ar tık resmi kayıtlarla tespit edilmiş şeyler 

Dengesiz beslenme mevcut Özellikle hayvansal protein tüket imi ve taze meyve seb-
ze tüket iminde ciddi sıkıntılarımız var. Bunun nedenleri tabu ekonomik yetersizlikler, 
eğit imsizl ik çok büyük bir şeklide önemli bir sorun olarak karşımıza geliyor. "Hatalı se-
çim, hatalı p iş i rme" denil irken, bunun birçok nedeni var, ama yine sürekli eği tme ve 
bu ülkenin beslenme haritasını çıkarmak gibi bir de görevimiz o lduğunu düşünuyoruz, 
ulusal beslenme haritasını 

Son olarak tabu, dengeli beslendiğimizde, yeterli gıdaya ulaştığımızda da, gıda 
hakkının son noktası olarak gıda güvenliğinin mutlaka sağlanması lazım Ulaştığımız 
gıdalarla, kısa ve uzun vadede sağlığımızı riske atmamamız gerekiyor. Bunun için de iz-
lenebil ir l iğin sağlanmasından, hızlı alarm sistemlerinin kurulmasından, bir dizi önlemin 
alınması şaıt Ülkemiz açısından çok önemli adımlar o lduğunu düşünuyorum. 

Şunu vurgulamak ist iyorum: Bu önlemler için tabu kı ıılke bütçesinden de birtakım 
paylar ayrılacak Şunu unutmamak lazım Gıda güvenliğine, gıda güvenl iğinin deneti-
mine, gıda güvenl iğinin sağlanmasına ayrılmayan paylar bütçede emin olun sağlık har-



camaları olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta, ülkemizin bütçesinde bir kâr sağlamıyoruz, 
hastane giderlerinin arttığı bir gerçek Onun için gıda güvenliğine yönelik tedbirlerde 
mutlaka ayrı bir pay, ayrı bir bıitçe oluşturulması gerekıyoı 

Son olarak şunu söyleyeceğim. Son olarak her konuşmacının da vaktini almamak 
için, vazgeçilmez ve ertelenemez bir hak olan gıda hakkının sağlanması için. yapılması 
gereken, atılması gereken adımlar ve oluşturulması geıekeıı uzun soluklu polit ikaların 
mutlaka tekrar tekrar gözden geçir i lmesi ve bu konu gündeme gelmişken, bir kez daha 
hassasiyetle incelenmesi Tüm tüketici lerimizin yeterince dengeli ve güvenli bir şekilde 
beslenmesinin sağlanması gerekir. 

Hepimizin gıda hakkına gereği gibi ulaşabildiğimiz günler dileğiyle, iyi sempozyum-
lar d i l iyorum Umarım, sonuçları da ülkemiz açısından faydalı olur, teşekkürler 



HASAN KÜÇÜK 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı 

Demokrat ik Sol Partinin Değerli Başkanı, FAO Temsilcisi değerli üyeleri, TFMA Vak-
fının Değerli Başkanı, değerli üniversitelerimizin temsilci leri , Oda arkadaşlarım, değerli 
basın; sempozyuma hoş geldiniz Şahsım ve Kimya Mühendisler i Odası adına en derin 
saygı ve sevgi ler imi sunuyorum. 

Buğun Türkiye tarihi bir dönemeçtedir. Şöyle ki: Ekonomik değerlerimiz, borsamı-
zın yüzde 72,3'ü. bankalarımızın yüzde 42'si yabancı sermayenin elinde olup. caıi açık 
250 milyar doları geçti İthalat ve ihracat arasındaki açık gitt ikçe aleyhte büyümektedir 
Ayrıca uluslararası birçok yasalara imza attık GATS gibi, uluslararası Tahkim gibi Tüm 
yasalar ulusal çıkarlarımızı, üretici lerimizi, meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal hak-
larını o lumsuz etkileyecek niteliktedir. Diğer yandan ABD silahlarıyla t ırmandırı lmış terö-
rün yanı sıra, sözde Ermeni Soykırım Tasarısı da Dış ilişkiler Komisyonundan geçti 

Butun bu o lumsuz gelişmeleri bir cümleyle tanımlarsak. Türkiye Cumhuriyet i kurul-
duğu tarihten bugune kadar hiçbir zaman bu denli buyuk ve kritik sonlarla karşılaşmadı 
Dolayısıyla, tarihi bir surecin eşiğindeyiz 

Değerli katılımcılar, Tıırkıye hâlâ bir tarım santrali gibidir Tarıma dayalı ihracatımız 
Ocak-Temmuz 2006 da 4 667 mi lyon dolarken, aynı dönem 2007'de 4 874 mi lyon dolar 
o lmuştur Ithalatımızsa, 2006'da 4 224 mi lyon dolar. 2007'de 5 594 mi lyon dolar ol-
muştur Anlaşılacağı üzere bu sektörde ihracatımız da azalmaktadır. Ancak, bir noktanın 
altını çizmek gerekti İthalatımız daha çok gıda sanayinin ara mallarındadıı Diğer yan-
dan 2006'da TUIK hane halkı işgücü araştırmasında da sivil nüfusun 73 mi lyondan isnat 
edilen nufus 22 mi lyon kışıdır Bunun yüzde 28,7'si tarımda, yüzde 18,7'sı sanayide, 
yüzde 46,2'sı hizmetlerde ve yüzde 6.4 u de inşaat sektörundedir 

Avrupa Birl iği surecinde o lduğumuz için, Avrupa Birliği ülkelerinde du rumun ne ol-
duğuna baktığımızda, daha iyi bir perspektif çizeceğiz zannediyorum Şu andaki işletme-
lerin gıda sektörüne il işkin buyuk bir kısmı ekonomik yetersizlik ve usta-çııak öğretisine 
dayalı üret im yaptıkları için yeterli, kaliteli, sağlıklı bir üret im yapabilme ve dış pazarlara 
rekabet edecek olanaklara sahip olmadığı açıktır. Sanayinin teknoloj ik yenil iklere sahip 
olan tesislerin azlığının yanında, konusunda eğit im gören kişileri ist ihdamdaki eksik-
liği önemli bir olgudur Ayrıca, Ar-Ge'ye gerekli önem ver i lmemesi nedeniyle, özgün 
üret imle marka yaratı lamaması önemli sorunların ust başlıkları olarak görülmektedir 
Oysaki, ülkemiz gıda sanayisi, genel sanayi içinde önemli bir yeıe sahip olup, daha da 
gel işt i r i lmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Çünkü, Avrupa Bir l iğinin hedefleri, Avrupa 



halkları arasında daha güçlü bir ışbiılığı kurmak, ülkelerin ekonomik ve sosyal geliş-
melerini ortak gir iş imle sağlamak, halkların yaşama ve çalıma koşullarını sürekli olarak 
iyi leşt irmek şeklinde bel ir lenmişt ir . 

Bu çerçevede, ortak tarım polit ikası oluşturularak, birlik bütçesinden önemli bir pay 
tarım sektörüne aktarılmaktadır. Bu doğrultuda tarımla uğraşanlaıın gelir lerini arzu edi-
len geçim standardına tutmak ıçııı, ithal edilen ürünlerin kendi ıç piyasalarında belirle-
nen fiyatın altında satılmasını önleyebilmektedir ler 

Avrupa Birliği ülkelerinde tüketiciler bil inçli olduklarından, gıda güvenliğine önem 
vermekte olup. ürünü insan sağlığını o lumsuz etkileyecek, kimyasal, mikrobiyoloj ik , fi-
ziksel bozukluklar içermemesini , çevreyi kir letmeden, tüm yasal düzenlemeler uygun 
yönet im yapılmasını istemektedirler Bu nedenle, peıakende satış yapanlaı kendi arala-
rında kurdukları örgüt lenmeyle, tehlike analizi, kritik nokta, kontrol noktalarının oluştu-
rulması, zararla entegre mücadele ve entegre urun yetişt ir ici l iği sertif ikası almış üretici-
lerden yapmaktadırlar 

Bu noktada gerek topluluk pazarının gereksinimlerinin goz önünde tutularak, Türkiye 
gıda sanayisinin dünya ve Avrupa Birl iğinde rekabet edebil ir l iğinin sağlanması verimli l ik, 
marka yaratacak ürünler ve nihayet çevreyle uyumlu üret im yapan tesislerin kurulması, 
gel işt i r i lmesi önem taşımaktadır. 

Sayın konuklar; gıda hakkı Anayasamızın 45. maddesinde şöyle tanımlamaktadır — 
"Devlet tarımsal üret im planlaması ilkelerine uygun olarak, bitkisel ve hayvansal üret imi 
artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme, araç ve gereksınımle-
ı ıııııı sağlanmasını kolaylaştırır Devlet bitkisel ve hayvansal ürünler ini değerlendirmesi 
ve gerek değerlerinin üreticisine geçilmesi ıçııı gereken tedbirleri alır." diyor Yıııe 171 
maddesinde, "devlet mil l i ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üret imin artı-
rılması ve tüket icinin korunmasını amaçlayan, kooperati fçi l iğin gel işmesini sağlayacak 
tedbirleri alır Keza 172 maddesinde devlet tüketici leri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler 
alır Tüketici lerin kendilerini koruyucu gir iş imlerini teşvik eder" şeklinde tanımlamıştır 

Toptancı Haller Yasası değişt ir i lmeden önce, toptancı hallerinde işyeri tahsisinde 
üreteci bir l iklerine öncelik veri lmesi hususu bulunurken, yapılan değişikl ikle, üretici bir-
liklerine yüzde 10 kontenjan tanımıştır. Böylelikle gıda üret im birl iklerine tanınan öncelik 
kaldırılarak, aracı kurumlara veri lmişt ir . Düzenlenecek olan yeni anayasada bu maddele-
rin nasıl tanımlanacağı merak konusudur. 

Bugıııı tarımda ve gıda sektöründe gerek kurumsal yapı, gerekse mali destekler si-
yası tercihlerden etkilenen bir yapıya sahiptir Bu du rum da sektörü o lumsuz etkilemek-
tedir Bütün bu olguların ışığında, üniversite, meslek odaları her alanda işbir l iği yaparak, 
sorunlara kalıcı çözümler üretmesi gereklidir. Çünkü, bi l im, teknoloj ik gelişmelere ışık 
tutmuyorsa, teknoloj iyi de sanayiye uygulanmıyorsa, kalkınmandan, gel işmeden, eko-
nomik büyümeden söz etmek olanaklı değildir. Dolayısıyla, sonuçta ekonomik ve siyasi 
bağımlılık kaçınılmaz hale gelecektir 



Diğer yandan, küresel ik l im değişikl iğinin ülkemizde etkilerinin belirginleşmesi, top-
rağın erozyonla verimsizleşmesıyle, veriml i toprak alanlarındaki azalma çevre sorunla-
rının çoğalması, buna karşı nüfus artışı gelecekte çözüm arayan önemli sorunlardır Bu 
sorunlar sağlıklı beslenmeyi de yakından i lgi lendirmektedir Ancak, küresel ik l im deği-
şikl iğinin plansızlığa, öngörüsüzluğe bahane edilmesi de bir başka ifadeyle yetki ve so-
lumluluk lardan kurtulmak isteyen, sorunların çözümü için doğaüstü güçlerden yardım 
bekleyen yerel yönetici ler in varlığı Türkiye için kaygı duyulacak bir o lgudur. 

Bir yıl önce yine birl ikte o lduğumuz bir ortamda, kurumakta olan göllerden söz edi-
lerek, yetkil i lerden soruna bir an önce çözüm bulmalarını istemişt ik. Çözüm bir yana, 
akarsularımız da satışa çıkarıldı Tabiri caizse, babalar gibi satıyorlar Türkiye'nin üç 
tarafı denizlerle çevrili olmasına karşın, balıkçılıkta da. fındıkta, tütünde, çay üret iminde, 
zeytinde, uzumde. buğdayda kısaca ürett iğimiz heı ürünümüzde sorunlar yaşıyoruz. 

Değeılı katılımcılar; gıda konusu mult idisipl iner bir konudur. Bu nedenle, her yılın 
kendi özgü koşullarına göre. Dünya Gıda Günü etkinliğine bir tema belirlenerek, bu ko-
nulardaki uzmanlarımızın sektöı temsilci leriyle, katılımcıların buluşmasını, bilgi paylaş-
masını sağlamaktayız. 

Bu etkinlikleri Ziraat ve Gıda Mühendisler i Odasıyla birl ikte yapmaktan son derece 
mut lu luk duymaktayız. Kimya Mühendisler i Odası olarak gıda sektörüne il işkin etkınlık-

10 lerimizı, Dünya Gıda Günüyle de sınırlı olmayıp, Ankara Şubemizde yine Ziraat Mühen-
disleri Odasıyla birl ikte Tarım ilaçları Kongre ve Sergisi; İzmir 'de Ambalaj Sergisi, Adana 
Şubemizde Bitkisel Yemeklik Yağları Sempozyum ve Sergisi düzenlemekteyiz 

Değerli konuklar, sözümü fazla uzatmadan, bütün kara canlıların yaşam kaynağı olan 
toprak "vatan" adı altında bayraklaşmış, kutsal bu topraktır. Toprağın değeri yaşam 
alanı o lduğu kadar, uretını alanı oluşundandır. Bu değerli varlığın üretici l iğini korumak, 
her şeyden önce gelecek nesillere olan borcumuzdur. Gerek insanlığımızın, vartan se-
verl iğimizin göstergesidir. 

"Dıınyada her şeyııı medeniyet ıçııı, başarı için en hakiki mürşi t ılımdır, fendir İl im 
ve feııııı hanemde mürşi t aramak gaflettir, cehalettir" diyen Atatürk 'ün sözleriyle saygı-
larımı sunarken, bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçenlere ayrıca teşekkür 
ederim, saygılarımla. 



Dr. GÖKHAN GÜNAYDIN 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı 

Demokrat ik Sol Partinin Çok Değerli Genel Başkanı, siyasal parti lerin değerl i tem-
silcileri, FAO'nun değerli temsilci leri , TMMOB'nin Sayın Yönet im Kurulu Üyesi ve 
TMMOB'ye bağlı odaların değerli başkan ve yöneticileri, kamu kurumlarında ve özel sek-
törde çalışan değerli dostlarımız, çok değerli hocalarım, akademisyenler, meslektaşları-
mız, öğrenci arkadaşlarımız ve basının seçkin temsilci leri; buğun bir Dünya Gıda Günü 
etkinl iğinde daha sizlerle beraberiz Gıda Mühendisler i Odası'na ve Kimya Mühendisler i 
Odası'na, Petek Başkanın ve Hasan Başkanın şahsında tüm Yönet im Kurulu üyelerine 
birl ikte göstermeye çalıştığımız dayanışma ve işbirl iği için, huzurlarınızda teşekkür et-
meyi bir borç bi l i r im. 

Petek Başkanın söylediği gibi. zaman zaman çatışma olarak, farklı çıkar olarak ta-
nımlanabilecek olguların bile halk sağlığı ve gıda güvenliği için nasıl bir işbirl iğine ve 
dayanışmaya dönüştürülebi ld iğ in i sanırım kamuoyuna gösterdik. Bu nedenle, gerçekten 
Başkanlığım döneminde altına imza attığımız önemli uygulamalardan birisi olarak goru-
yorum bu işbir l iğini ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. 

Değerli dostlar, şüphesiz bu katkı sektörde bulunan tüm aktörlerin uygun işbirl iği 
olanaklarını sunmasıyla, daha etkili bir düzeye ulaşacaktır. Sektörde kimler var, kimler 
beraber çalışmak durumunda? Sırayla saymaya kalkarsak, en baştan Tarım ve Koyışle-
rı Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, belediyeleri, yanı kamu otoritelerini, arkasından özel 
sektörü, üniversiteleri ve meslek odalarını saymak durumundayız Şüphesiz, bir kaba 
polit ika aracı olarak kul lanmak niyetinde değil im, ama bıı toplantılara olağan koşullarda 
davet edi lmelerine rağmen, Tarım ve Köyışlerı Bakanlığı temsi lc i ler inin katı lmamakta 
ısrarcı olmalarını, yalnızca bir toplantı seçim tercihi olarak tanımlamıyorum Bu tercih 
aynı zamanda, Tarım ve Köyışleıi Bakanlığının mühendisten ve emekten yana değil, ser-
mayeden ve işverenden yana olan tu tumunu da butun çıplaklığıyla ortaya koymaktadır 

Eğer sız bu alanda çalışan mühendisler in sözünü duymak istemiyorsanız, ıkı şey 
söyleyebil irsiniz, ya "ben zaten her şeyi b i l iyorum" tavrı ıçerisındesinizdir (ortaya koydu-
ğunuz uygulamalarla bu alanda önemli eksikliklerin o lduğunu görüyoruz), ya da söyleni-
lecek sözlerin aslında duymak istemediğiniz sözleı o lduğunu bi l iyorsunuzdur. Birazdan 
bunları açmaya çalışacağım 

Her ne olursa olsun, bunlardan hangisi geçerli olursa olsun, kuşkusuz doğru bir 
tu tum değildir. Bu salonlarda beraber olmak, birbir imizin sözünü dinlemek ve eğer sö-
zümüzün üzerine söylenebilecek sözümüz varsa, bunları da ortaya koymak zorundayız. 
Başka şekilde bir ortak çalışma gerçekleştirebi lmemizin kuşkusu/ olanağı yoktur. Bunu 
özellikle bel irtmek is t iyorum 



Değer İt katılımcılar; Ziraat Mühendisler i Odası olarak biz bu sektörün hammadde 
üret im boyutunda yoğunlaşmış durumdayız. Türkiye 2006 yılının sonundan başlayarak, 
tarımsal hammadde üret iminde ciddi anlamda sorumlu bir sürece girmişt i r . Özellikle, 
2006 yılının son ıkı ayında, Kasım ve Aralık ayında olağan yağış değerlerinin oldukça 
altında düşen yağış değerleri Ziraat Mühendisler i Odasını temel bir kaygıya sürükle-
miştir ve 20 Ocak 2007 tal ih inde yaptığımız açıklamayla şunu söyledik halen basında 
bu l iteratür, bir arşiv taramasıyla bulunabil ir , web sitemizden incelenebilir "Tuıkiye'de 
önümüzdeki hasat döneminde özellikle serin ikl im tahıllarında, yani buğdayda, arpa-
da, çavdarda ve yulafta geri dönülemez olan 1,5 mi lyon tonluk bir üret im kaybı vardır, 
bu gerçekle yüzleşmek ve uygun önlemleri almak gerekmektedir" dedik. Tarih 20 Ocak 
2007 Şubat ayında Tarım ve Köyışlerı Bakanı bir açıklama yaptı ve; "Daha tohum yeni 
toprakta, nereden bi l iyorlarmış Hazıran-Temmuz ayındaki hasadın 1,5 mi lyon ton az 
olacağını" dedi O açıklamanın kendisi bile ziraat mühendisl iğ i disipl ini açısından son 
derece üzücüdür. Çünkü ziraat fakültesi öğrencilerine bııınci sınıfta şunu öğretir ler "To-
hum topıağa girdikten sonra, uygun nem ve sıcaklık değerlerini birl ikte bulamazsa, once 
ç imlenme yeteneğinde, arkasından kardeşlenme yeteneğinde ciddi eksiklikler meydana 
gelir ve bu gelecekteki üret imi s ın ı r la r " 

Bu gerçeğin farkında olmayan bir Bakanlık yapısıyla karşı karşıyayız. En azından Ba-
12 kanının ağzından yapılan açıklama böyle Bununla yetmiyor muyuz? Uyarılarımız devam 

— ediyor; "Yağış azlığı sürüyor, bahar yağışları gelmedi, sorun yağ bitkilerine de taşına-
cak" diye açıklama yapıyoruz Gene arşiv taramalarında ve Odamızın web sayfasında 
bulacaksınız, nisan ve mayıs aylarında yine bu ülkenin Bakanı, "Türkiye'de tarımsal ku-
raklık riski yok tur " diye açıklama yapıyor. Türkiye'de olmayan tarımsal kuraklık riski bizi 
nasıl bir tabloyla karşı karşıya bırakmıştır"? 2007'nın hasat döneminde görü lmüştür ki. 
Tuıkiye'de serin ıklım tahıllarında en az 3 mi lyon tonluk üret im kaybı var. Türkiye doğu 
kesimlerinde kişi başına 225 kg, batı kesimlerinde kişi başına 175 kg tahıl tüketir. Bunun 
üzerine tohumluk ihtiyacınızı ve oldukça gelişen un ihracatı için hammadde ihtiyacınızı 
koyarsanız, 18 mi lyon ton dolayındaki buğday üret imi Türkiye için yeterlidir Ancak, 
Türkiye bu yıl bu l i ret imin altında bir buğday üret imi gerçekleştirebi lmiştir 

Aklınıza belki şöyle bir soru geliyor olabilir Peki, Ocak-Şubat ayında farkına varsay-
dı, Bakanlık ne yapacaktı? Tıpkı, Bakanın ağzından söylediği gibi; "Bakanlık yağmur mu 
yağdıracak kardeşim!" Çünkü böyle söyleniyor. Şimdi bakın; ocak-şubat ayında eksik 
üret im nedeniyle bir ithalat bağlantısı yapılabilmiş olsaydı, bugün yapılacak bir ithalata 
göre 50-60 dolar daha uygun bir fiyat ortaya konulacaktı Eğer bunu yapsaydınız, sizin 
buğun buğday piyasasını regule edebilecek bir kamu stokunuz olurdu. Peki, karşı karşıya 
bu lunduğumuz tablo ned i r 9 Tümüyle özel sektörün elinde bulunan ve bu yılın sonundan 
itibaren tükenecek olan stoklar zaten arz eksikliği nedeniyle artan fiyatlar, buna eklenen 
spekülasyon gir iş imler i ve ekmeğe yapılan zam.. Butun bıı tablo önümüzdedir . 

Eğeı biz afet yönet imini beceıebilseydık, bu tabloyla karşı karşıya kalmayacaktık 
Bu da yetmiyor, ş imdi "tarımda kuraklık riski yoktur" diye açıklama yapıldı ama hemen 



arkasından Temmuz ayında yayınlanan bir kararnameyle, buğday, arpa, korunga ve fiğe 
yönelik 12-20 YTL arasında bir kuraklık tazminatı ödenmesine karar verildi. Çok güzel 
bir Anadolu deyimiyle, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" hanı kuraklık riski yoktu; 
hanı böyle bir sorunla karşı laşmıyorduk, neden seçimin hemen öncesinde bir kuraklık 
tazminatı açıklama gereği duydunuz? 

Aslında yapılması gereken budur. Bu tazminatın elbette ödenmesi lazım Peki, so-
ruyu şöyle soralım Türkiye'de ayçiçeğinin neredeyse yarısı yok, pamuğun neredeyse 
dörtte bırı yok Ege Bölgesi ürünleri ciddi anlamda kuraklık zararıyla karşı karşıya, ver im 
ve üret im kayıpları ortaya çıktı Neden siz bu diğer ürünleri destekleme kapsamı içerisi-
ne almıyorsunuz? Acaba bunun altında, 5,2-5,3 katri lyon liralık tarım bütçesinin 5 katril-
yonluk bö lümünü seçim öncesinde tüketmiş olmanız yatabilir mi? Elbette böyledir 

Bu mantıkla, tarımı ve köylüyü yalnızca bir oy deposu olarak gören idari maslahatçı 
yaklaşımlarla, tarımsal hammadde üretim boyutu, bi l imin emirlerine ve gereklerine uy-
gun bu şekilde yönlendir i lemez. Tarımda ihtiyaç duyulan yapısal dönüşüm bu polit ika-
larla organize edilemez. 

Hayvansal üret ime değinel im Yıllardan beri söyluyoruz ki, Türkiye'de özellikle bü-
yükbaş hayvancılık boyutunda, Avrupa Birliği ne karşı ciddi bir rekabet eksikliği söz 
konusudur Bıı alanda uygun önlemleri derhal almak lazım. Çünkü eğer bu önlemleri 
almazsanız, Avrupa Birl iği nin üyeliğinden once, daha adaylık statusundeyken imzala-
mak zorunda kalacağınız çift taraflı sıfırlama anlaşması, gümrük vergilerini AB ülkele-
rine karşı sıfırladığı anda, Türkiye'de ahırlarda hayvan bulamayacaksınız. Kendinize ait 
bir hayvansal üret im potansiyeliniz kalmayacak. Bu açıklamalar doğru mudur? Bugüne 
kadar yapılan tüm matematiksel model leme çalışmaları, hayvansal ııretım açısından bu 
gerçeğin altını çizmişt ir Peki, ne önlem alıyoruz? Mesela, kayıt dışı olan süt miktarını 
kayıt içine alıyor muyuz? AB'den uygun kota miktarını almaya yönelik olarak hem üre-
t imimizi , hem kayıtlı süt üret imimizi artırırken, sütteki somatik hücre ve bakteri sayısını 
AB standartlarına taşıyor muyuz? Bunun için köylüye ve işletmeciye teknik ve finansal 
yardım sağlıyor muyuz? Yoksa biz bu günlerde Amerika'nın "damızlık hayvan" diye bize 
adeta satmaya çalıştığı stoklarını eritmeye yönelik sermaye planlan içerisinde miyiz? 

Basına yansıdı, Yapı Kıedı Bankasının eski Genel Müdürü ve Kurucusu Hüsnü Özye-
ğin bu dönemin zenginlerine teklif göturuyormuş. "100 bin hayvanlık sürüler kural ım" 
d iyormuş Bu, Türkiye'de üretici eliyle yapılan hayvancılığın tasfiye edi lmesi ve hay-
vancılığın tümüyle bir sermaye faaliyeti haline gelmesi anlamına gelir. Bunun küresel 
ısınmayla bağlantıları nasıl kurulabi l i r? Acaba, metan gazının küresel ısınmaya etkileri, 
Kyoto Protokolünü imzalamamış olan Türkiye'nin bu alandaki yükümlülükler in i yerine 
get i rme zorunluluğu ile ortüşebılır şeyler mi? Şüphesiz değil. 

Çok kısaca bir iki noktaya daha değinerek, sözlerimi tamamlamak is t iyorum Ta-
rımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleri son derece önemlidir . Ziraat mühendisi , kimya 
mühendisi , gıda mühendisi , veteriner hekim, tekniker, teknisyen, yanı teknik elemanın 



butunu eğer köylüyle omuz omuza tarlada ve ahırda çalışmazsa, tarımsal yayım ve da-
nışmanlık faaliyetleri yapmazsa bir dönüşüm sağlayamazsınız. Elde edilen sonuç nedir? 
Bakanlık geçen senenin Eylül ayında bir yönetmelik yayınlamıştır Yönetmel iğ in önemli 
oranda içeriğini ZMO o lumlu bulmuştur ve desteklemiştir, ancak "şuralarda önemli ek-
siklikler var, buraları giderin" demiştir. Bugün karşı karşıya bu lunduğumuz tablo nedir? 
Bizim Odamızın açtığı dava sonucunda yürütmenin durduru lması kararı alınmıştır. So-
runun çözümü ıçııı tekli f imizi Bakanlığa i letmişizdir. Resmi bir yanıt dahi gelınerııekte-
dıı Kolaylıkla çözülebilecek bu konu. bir kez daha alışık o lduğumuz şekilde kıize doğru 
sürüklenmektedir 

Sorumlu yönetici l ik konusunda en ufak bir gelişme var mıdır? Sorumlu yönetici 
olarak çalışan arkadaşlarımız acaba gerekli malı haklarını ve sosyal güvenliklerini sağla-
yabilmekte midi r ler? Maaşlarını uygun ölçeklerde alabilmekte midir ler? Daha önemlisi , 
patronun altında çalışan bu sorumlu yönetici onu denetleyebilmekte midir , bunun çö-
zümü 11e olabi l i r? Bunun çozumu so ıumlu yönetici l iğin bir havuzda toplanması ve bu 
havuzun sorumlu yönetici lerinin havuz aracılığıyla içsel denetimi sağlamaları olabilir 
Bu havuza kuşkusuz maaşların, sosyal güvenliklerin ödenmesi anlamına gelebilir Ama 
sermaye bunu ister mi: örneğin fırıncılar, gıda işletmeleri bunu ister mi? İstemezler, 
çünkü bu memleket in yarısı kayıt dışıdır ve kayıt dışılıktan medet ıırııan bir ekonomik 
yapı vardır, bu açıkça sürdürülmektedir 

Şınıdı bu sorunu kim çözecek? Bu sorunu 5179 sayılı Yasanın ve ilgili yönetmelik-
lerin yayınlanmasından sorumlu olan Bakanlık çözecek Bııgııne kadar ortaya koyduğu-
muz teklif ler göz önüne alınırsa, dikkate alınırsa, bu sorunlar altı ayda ortadan kalkar 
Ama eğer mühendis in sesine kulağınızı tıkarsanız, bu sorunlar bizlerle beraber yaşama-
ya devam eder ve biz her gıda gününde bunları konuşmaya devam ederiz. 

Dayanışma ve işbir l iği için butun katılımcılara içten teşekkürler imi ve saygılarımı su-
nuyorum. Ortak çalışmaların geliştiri lebileceği, tarımın sıcak siyaset alanından uzaklaş-
tırılıp. gerçekten üreticinin, doğanın korunduğu, tüketicinin haklarının korunduğu, yıl-
lardır önümüzde olan bir eski f i lm senaryosunda tekrarlandığı gibi, üreticinin emeğinin 
hallerde ve hipermarketlerde aracılar tarafından sömürülmedıği , sağlıklı, ucuz gıdanın, 
bol gıdanın kent yoksullarına da gayet net ve açık, aracısız sistemlerde ıletılebıldiği bu 
gıda sektörüne olan inancımız ve umudumuzla hepinizi saygılarımla selamlıyorum, sağ 
olun. 



ALAATTİN ARAS 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 

DSP'nın Sayın Genel Başkanı. FAO'nun Değerli Temsilcisi, üniversitelerimizin değerli 
b i l im insanları, kamunun ve özel sektörün değerli temsilci leri, sız değerli katılımcılar, 
sevgili öğrenci ler, basının ve medyanın emekçileri, sizleri Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Blrlıgı adına, şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Başkanımız Mehmet Soğancı Ankara dışında olması hasebiyle aramızda bulunamı-
yor. Sizlere selamlarını i letmemde aracı o lmamı istedi. Umarım, şu anda Türkiye'deki 
TMMOB'n in çok sayıda etkinl iğinin etkisiyle, katılımın eksikl iğini hoş görürsünüz. Şu 
anda yine Ankara'da yerel yönetimlerin, TMMOB adına yapılan Yerel Yönetimler Etkinliği 
var TMMOB'n in ve bağlı odalarının Türkiye'de yüzlerce etkinliği var. Bunlar TMMOB'nin 
Yönetmel iğ inden ve kuruluş yasalarından kaynaklı, kamu yararını gözeten etkinliklerin-
den birkaçıdır 

Sevgili Başkanlarımın söylemleri üzerine çok şey söylemek is temiyorum Başkanları- 15 
ıııın söylemleri, TMMOB'nin de söyleni lendir Aıııa çok kısaca son günlerde Türkiye'nin 
gündemini işgal eden bir ıkı şey söylemekten de kendimi al ıkoyamıyorum Özelikle, gün-
demi işgal eden, insanın ve halkımızın yararına olmayan bir sınır ötesi operasyon söz 
konusu. TMMOB bu operasyonu doğru bulmuyor ve bu operasyona karşı çıkıyor Sizlerı 
de hep bııl ikte hayır demeye çağırıyoruz. 

Başkalarını işgalci olarak suçlarken bu ülkenin yönetici leri, kendilerı de bir başka 
ülkeyi işgalci duruma düşmemel idir ler Tabu kı, silahı ve şiddeti doğru bulmuyoruz, 
kınıyoruz. Silah ve şiddet demokrat ik mücadelenin onunu tıkıyor. Silahlar bu an evvel 
susmalı ve bırakılmalıdır, başka türlü barış tesis edilemez. 

Ülkemizin çıkarı Türk-Kürt , Laz-Çerkez. Rum-Ermeni ayrımı yapmadan, bir arada, 
birl ikte yaşamaktan geçeı Bu nedenle, gelin hep birl ikte 3 Kasım Ankara'da TMMOB'n in 
de içinde yer aldığı, emek ve meslek örgütler inin düzenlediği özgür, demokrat ik, eşitlik-
çi. Tuıkıye mit ingine katılalım. 

Sizleri tekrar saygıyla selamlar, kongrenin başarılı geçmesini d i ler im 



MELEK ÇAKMAK 

Türkiye FAO Temsilcisi Yardımcısı 

Değerli katılımcılar; Gıda, Ziraat ve Kimya Mühendisler i Odalarının işbir l iğinde dü-
zenlenen bu güzel sempozyumda sizlerle birl ikte olmaktan buyuk bir onur ve mut luk 
duymaktayım 

Buğunun teması olarak gıda hakkı olarak belir lendiği söylendi, konumuz "Gıda Hak-
kı" Peki, biz bu konuyu niye gündeme taşıdık yine bu sene? 1996 yılında gerçekleştir i-
len Dünya Gıda Zirvesinde bir karar alınmıştı. Yetersiz beslenenlerin sayısının 2015' te 
yarıya indirgenmesi hedeflenmişt i Daha sonra yine Birleşmiş Milletler Kalkınma Bin Yıl 
Hedefleri içinde başka bir hedef konuldu Yine 2015 yılında yoksul luğun ve açlığın yarıya 
indirgenmesi hedeflendi 

Demek ki, biz bu hedeflerden hâlâ çok uzağız. Gezegenimiz tüm nüfusunu doyuracak 
gıda üret imim gerçekleştirdiği halde, halen 850 mi lyon civarında insan geceleri yatakla-

16 rina aç olarak girmektedir Bu gerçeklikten yola çıkarak FAO bu konuyu tekrar gündeme 
taşıma ihtiyacı duydu. Bir ay sonra yapacağımız toplantıda hem bu hakkın nasıl ger-
çekleştiri leceği hem de eğeı bu hak olabilecekse, bunun iddia edilebil ir biı konumda 
olması, yanı iddia edilemeyen bir hakkın hak olup olmadığının sorgulanması bağlamında 
sanıyorum, sizlerin de katılımıyla biraz sonra güzel tartışmalar gerçekleştireceğiz 

Ben bu güzel gıınde sizlerle birl ikte olmayı bir fırsat bilerek, FAO'nun faaliyetleri, 
Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili kısacık bir bi lgi lendirme yapmak is t iyorum ve bazı geliş-
meleri sizlerle paylaşmak ist iyorum FAO olarak Türkiye'de bazı teknik destek projelen 
gerçekleştir iyoruz. Bunun dışında, elbette ki FAO'nun genel görevleri içinde istatistikleri 
toplama, derleme, hükümet in ihtiyacı olduğu teknik konularda destek verme, tavsiye 
desteklerinde bulunma ve kapasite gelişt irmeye yönelik çalışmaları devam ediyor Ama 
projelerimizden örnek verecek olursam, son yıllarda tamamlanan veya önümüzdeki 
günlerde gündemimize gelecek çalışmaya başlayacağımız projeler. 

Coğrafi bilgi sistemleriyle, üret im tahmin kapasitesinin güçlendir i lmesi, Tarım Koy 
işlen Bakanlığıyla birl ikte gerçekleşt irdiğimiz bir projeydi Daha önce organik tarımın 
gel işt ir i lmesine yönelik bir proje gerçekleştirdik Bu projenin devamı olarak Tarım Ba-
kanlığı Avrupa Bir l iğinden destekle, bu konuda çalışmalara devam ediyor. Yine organik 
tarımın gel işt ir i lmesine yönelik is lam Kalkınma Bankasının desteğiyle Türkiye'de Tarım 
Bakanlığıyla birl ikte çalışarak, konunun eksik kalan, daha önceki projelerde ayakları olan 
pazarlama ve ticaretin gelişt ir i lmesine yönelik çalışmalar devam edecek. 

Uç sene once biten, sızın ilginizi çekeceğini düşündüğümüz başka bir proje vardı. 
Yine, Tarım Bakanlığıyla yaptığımız, Gıda Güvenliği Sistemlerinin Güçlendir i lmesi Proje-



si Burada HACCP gıda risk yönet imi, hızlı alarm sistemleri ve değişik konularda kapasi-
teler gelişt ir i ldi, eğit imci ler in eğit imleri yapıldı ve eğit im materyalleri geliştir i ldi. 

Bunun dışında, FAO olarak hayvan sağlığı konusunda faaliyetlerimiz devam ediyor Bi-
l iyorsunuz, halen şap hastalığı Türkiye'de sürmekte ve maalesef Trakya'ya da tekrar sıçra-
mış durumda. Şap hastalığının kontrolüne ilişkin çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl-
larda yine Türkiye'yi etkileyen kuş gribi konusunda bakanlığa destek verdik. Önümüzdeki 
günlerde başlayacağımız projeler içinde, Çevre ve Orman Bakanlığıyla birlikte yapacağımız 
Sürdürülebil ir Dağ Yönetimi Projesi var. Ege Bölgesinde Yurıt Dağı bölgesinde 

Tarım ve Koyışlerı Bakanlığıyla birl ikte Mersin balığı stoklarının rehabılıtasyonuyla 
ilgili bir proje büyük bir ihtimalle, 2008'ın başlarında başlayacak. Biı de Bııleşıniş Mil-
letler olarak üzerinde çalıştığımız ve yeni bi t i rdiğimiz bir proje taslağı var, önerisi var. 
Kabul edi lmesi büyük bir ihtimal. İspanyol Hükümetinin Bir leşmiş Milletlere verdiği bir 
fon kapsamında. 0 da İkl im Değişikliği ve Çevre Projesi. FAO olarak biz bu proje kapsa-
mında tarımın nasıl etkileneceği ve adaptasyon konusunda yapılması gereken faaliyet-
ler, örnek projeler ve kuraklık, sel gibi aletlerin daha iyi izlenmesine yönelik faaliyetleri 
ilgili kurum, kuruluşlarla, hem kamu, hem sivil top lum kuruluşlarıyla gerçekleştirmeyi 
ümit ediyoruz. Tabu kı, bunun dışında FAO coğrafi işaretlemeden tutun, narenciyede 
görülen hastalıklara kadar veya Dünya Dış Ticaret Örgütüne yapılacak hazırlıklara, müza-
kere hazırlıklarına gelişmekte olan ülkelerin kapasitelerinin gel işt ir i lmesine kadar geniş 
bıı yelpazede teknik kapasite gelişt irme faaliyetlerini eğit im çalışmalarıyla sürdürerek, 
butun uye ülkelerinin temsi lci ler inin katılımlarıyla bu çalışmaları sürdürmekte. 

Bıı de bir haberim var; önemli bir haberim var. Belki bazılarınız duymamışt ı r , bu 
faaliyetleri özetledikten sonra Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyet i Hükümetiyle FAO bir 
anlaşma imzaladı. Bu FAO'nun reform kapsamında alınan karar gereği, alt bölge ofis-
lerinin kurulması düşünülüyordu ve Orta Asya'dan sorumlu alt bölge ofisi Ankara'da 
kuruldu Beş Orta Asya ülkesi, Azerbaycan 6, Türkiye'de olmak üzere, şu an Ankara'dan 
yedi ülkeye hizmet veriyoruz Tabu, bu ofisin Ankara'da kurulmasının kararı veril irken, 
Türkiye'nin buna aday olması, ancak bunun yanı sıra Türkiye'nin de teknik kriterleri yö-
nünden bir inci aday konumunda olması ve Türk tarımının özel sektörüyle, sivil top lum 
kuruluşuyla, kamu deneyim ve tecrübeleriyle hakikaten çok öneml i noktalara gelmiş 
olması, bu deneyimlerin ve bilgi b i r ik iminin sizlerin de destekleriyle FAO'yla birl ikte Orta 
Asya ülkelerine de aktarılması ihtiyacı ve öneminden ofis tabu kı, hükümet in ılgı ve des-
tekleriyle Ankara'da kuru lmuştur 

Hükümet FAO'ya önümüzdeki beş yıl için 10 mi lyon dolarlık bıı bağışta bulunarak, ilk 
kez bağış veren biı ülke konumuna gelmiş ve bu bağışla bııl ikte Orta Asya'dakı ülkelerin 
gıda güvencesine kavuşturulması konusundaki çabalarımızı tekrar söylemek is t iyorum 
Sizlerle birl ikte, sizlerin deneyimleri, tecrübeleri ve uzmanlığıyla birl ikte orada gerçek-
leştirmek ist iyoruz 

Sözlerimi bi t i rmeden once, bu güzel sempozyumu organize eden Gıda Mühendisler i , 
Ziraat Mühendisler i ve Kimya Mühendisler i odalarına, temsilci lerine, üyelerine çok te-
şekkür eder, toplantının başarılı, ver iml i ve keyifli geçmesini di ler im, saygılarımla 



HAYRETTİN KARACA 
TEMA Onursal Başkanı 

Saygıdeğer katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlayarak, sözlerime başlıyorum. 

Bana bir şey kalmadı, ilave edecek bir şey yok. Bundan evvel söylenen her şeye katı-
l ıyorum Tabii, biri hariç, onu siz de bi l iyorsunuz, onu söylemeye ihtiyacım yok. 

Gi ineydoğu'nun ekonomisini kalkındırmazsak bu iş devam eder. Güneydoğu'ya gi-
decek olan ekonomi eğer orada bir emniyet bulmazsa, oraya gitmez. Orada emniyet bul-
mamasının lüzumu olan her türlü çare yapılıyorsa, Guneydoğu'nun sorunu çözülmez 
Bil iyorsunuz, orada bir yol yapmayı bile engell iyorlar, hükümet in yol yapmasını bile 
engelliyorlar Makineleri yakıyorlar, neden? "Guneydoğu aç kalsın, daha güçlü olalım" 
diye. Mesele budur. 

Şimdi, gelel im gıda güvencisi. Bugün artık dünyanın en onde gelen sorunu. Bil iyor-
sunuz, küresel ıklım değişikl iği üzerinde ne kadar basında, televizyonlarda artık bilgi-
lendik. Sabah şerifleri hayır olun, sız neredeydiniz? Ben şahsen 20 yıldır bunu söyleyip 
duruyorum; TEMA 15 yıldıı bunu söyleyip duruyorum Moda olduğu için ondan yazı-
yorlar. çı inku yazacak başka bir şeyleri yok Spor yazarı bile yazdı biliyor muzunuz; spor 
yazarları bile küresel ıklım değişikl iğini yazdı, çunku neden. moda. Ama yarın başka bir 
moda gelecek. 

Başlık yoksul luk, gıda güvencesi, kütüphaneler dolu eserler var. Lestar Braun'un 
10-12 sene yayınladığı bir kitap var "Dünya Ekonomisinde Sessiz Kriz Toprak Erozyo-
nu" diye Son sayfalardan size bir ıkı cümle okuyorum Dünya ekonomis in in temelini 
tarım oluşturduğuna göre, üst dıızey toprak kaybına önlem alınmazsa, ekonomi tümden 
çökecektir. Nereden çıktı9 Duııya ekonomisin in temeli tanınmış, tıanı endüstr iydi, hanı 
i let işimdi, hanı tur izmdi, bu nereden çıktı? Çünkü, ekonominin ana maddesinin yüzde 
93,7'si topraktan geliyor da ondan. 

Açlık buğunun sorunu Belki 850 mi lyon açtı, bir doların altında, ş imdi onu iki do-
lara indirdik. Ikı dolar nedir? 2,5 YTL, yani ayda 30 VTL, ayda 30 YTL'yle bir aile nasıl 
geçinir? iki doları çıkarırsak, bugün 2,2 milyar insan aç. Yine varsayımlara göre yüzde 
100 ona inanıyoruz. 2025 yılından sonra 5,5 milyar insan dünyada aç. Çünkü, yağışlar 
çoğalıp gidiyorsa ve FAO'nun Sayın Başkanının verdiği bilgiye göre bu alınan hedeflere 
ulaşabildik mi , yoksa tersine mi gel işme yapıyor. Eğer tersine gel işme yapıyorsa, işte 
perşembenin gelişini, çarşambadan bellidir 

Açlık neler get ir i r? Evvela iktidar getirir, gördük Aç bırakaraktan iktidar olmayı sa-
vaşıyoruz ve başarılı oluyoruz iki lokma ekmek ver, muhtaç benim adamım muhtaç. 



Gidin köyünü gezin, ayakta duracak insan yok, gıdası yok aç. Yılda kömür talan bir şey 
vereceksin de. aç olarak iktidar olma yolunu buluyorlar artık. Ama, Anayasamızın 2. 
maddesinin son bendi "Türkiye Cumhuriyet i sosyal bir hukuk devlet idir" denilir Sen 
sosyal devlet olursan, açın kalmaz, ama o da senin işine gelmezse, ne yapayım ben? 
Ama yapacak işler var, onu sona saklıyorum 

19/7 yılında Amerika'da gömdüğünü ertesi günü çıkartıp yiyenler var Çocuğunu 
ne vakit ö lmesini bekleyenler var. Ovarzin'ııı kitabını okuyun. Amerika Birleşik Devlet-
lerinin tar ihini yazmış, daha neler var. Bil iyorsunuz, bir patates hastalığıyla gelen şey, 
İrlanda'da bir açlığı getirdi Birbir lerini diri dırı yediler. Kitapları okuyun, açlık hiçbir şeye 
benzemez Bugün ııataşa olayı nedi r 9 Onlar birer azizedir bana göre, aç aç, çocuğu aç, 
ailesi aç, o ışı yapmaya gelmiyor o, onlar bana gore bir azizedir, açlık insanları buraya 
kadaı getirebil ir. 

Lodermik ' in Amerikalı Tarım Bakanının yayınladığı bir kitapçık var, oradan da size 
birkaç satır okuyo ıum size. "Çin'de yaptığım araştırmalara göre, her şeyin gıda madde-
leri karşısında alınabildiğini gördüm İkinci Dünya Savaşında ülkeler istila ettikleri ülke-
lerde gıda maddeleri depolarını kontrol altına almışlardır Benim yaşımda olanlar bilir 
Nazi orduları Polonya'da Rusya'ya girmişler, savaş hızıyla devam ediyor. Macaristan'ı, 
Romanya'yı, Bulgaristan'ı, Yugoslavya, Arnavut luk'u ve Yunanistan'ı geçerek Nazı ordu-
ları 2,5 ayda Girit 'e geldi Çünkü gıda maddelerini kontrol altına almışlardır Mutfağında 
komşu sana yardım etti, ama bitti, sonra nedir? Al silahımı, ver ekmeğimi ' dedi" diye 
yazıyor Mecbur kalsak, bizler de gıdamızı özgür lüğümüzden vazgeçeriz, gıda hiçbir 
şeye benzemez" diyor Amerikalı, Amerikalıya Böyle çok çok örnekler veril ir. 

Şimdi, gelel im ama bu gıda nereden gelecek? Buğun ülkemin sorunları tabu, bunu 
ulusal olarak da yayınlamak lazım. Çünkü, dünyada bugün 26 mi lyon ton üst toprak 
kaymaya devam ediyor, ama dünya toprakları da ver im gücünü hızla kaybediyor bu da 
bir gerçek Peki, ü lkemde du rum nedi r 9 Erozyonla kaybett iğimiz 1 400 mi lyon tonda bir 
i lerleme oldu m u 9 Hayıı Peki. tarımsal faaliyetimizi içinde toprakları yetenek sınıflarına 
gore kul lanmak için bir tarım bakanı, özür d i l iyorum, yanı oyle bir bakanlık var mı? Ta-
bela var galiba, ama Tarım Bakanının böyle bir kararı var ını? Yok, öyle bir şey yok. Peki, 
sen istediğin gibi bir inci sınıf alanlara sanayi kurmaya devam edersin, hem de Trakya'da 
edersin Böyle bıı şey olur mu? En veriml i tarım alanlarına, Çukurova gitti, Bursu Ovası 
gitt i, Adapazarı Ovası gitti, Trakya gidiyor Peki, devlet i lerdesin, devlet var; hükümetler 
neredesiniz, hükümet yok. 

Ben yaşadığım sürece tarihsel olarak söyleyeyim. 1946'daıı bugüne kadar hükümet 
o lmuş hepıci, birbir inden farkı olmadan, Türkiye'nin ormanlarına, topraklarına hizmet 
ederek değil, tüketerek, yok ederek iktidar olmayı amaçlamışlardır, bunu da pekâlâ ba-
şarmışlardır d iyorum. 

Sonuç, söyleyeceğim bir çaıe var Buğun anız üzerine tarım modası geçiyor da, bitti 
Ama şimdi, işlemeden tarım yapılıyor, ama ben de hâlâ derin sürmeye devam ediyorum 



Olur mu böyle bir şey? Aııız üzerinde tarım vardı, onun da modası geçti, ş imdi işleme-
den tarım var Böyle Türkiye'de bir yöre var mı? Ama bi l im adamları var, bunu söyleye-
cek, anlatacak Amerika'da 26 mi lyon hektar alan ışlemesiz tarım yapılıyor. Brezilya'da 
16 mi lyon hektar, Bolivya'ya kadar in iyor 

Böyle bir şey işitt iniz mi, var mı? Yok Aşırı gübre veriyor muyum, toprağın canını 
alıyor muyum, mikroorganizmaları o lduruyor muyum? Evet Aşırı su luyorum mu? Evet 
Bilinçsiz ilaçlama devam ediyor m u ? Evet... Peki, siz neredesiniz, peki niçin iktidar ol-
dunuz, yeminimiz neydi? işitmezler. 

Başbakan benim gücümü kııdı, ona darıldım; bir vatandaş olarak çok gücendim, 
benim kalburu kırdı Neymiş etendim? Kargıl'le konuşuyormuşum, "ama sen Kargil ' le 
konuşana. Trakya'ya bakmıyorsun" diyor Ben senelerdir başına geleni soy luyorum 
Türkiye'nin Ortalaması uç misl i verimli topraklara sanayi kurmaya devam ediyorsun" 
d iyorum Ben geleni gideni ona da söyledim Görmemişse, duymamışsa bana ne Yine 
beni azarladı, ben abar t ıyoımuşum, ben vatandaş olarak konuşuyorum, yani TEMA'yla 
bir ılgım yok, beni vatandaş olarak azarlıyor "Abart ıyorsunuz" diyor. Neymiş? Yedi il 
ve ilçede aşarı bir sel felâketi o lmuş, ona doğal afet diyoruz, o bıı siyası afet oldu, o 
farkında degıl zaten Bu doğal afetmış. o lmuş "Ne oldu? 41 vatandaşım oldu" diyor 
Binalar, yollaı falan tahrip oldu Abartıyorsunuz" diyor. Ama önünden akıp giden vatan 
toprağının farkında değil o, o vakit de hep beraber olalım. Seçimden evvel mil letvekil leri 
bana şu garantiyi vers in ler Bir seçim yasasına mı girer, neye girer b i lm iyorum Evvela, 
doktordan rapor isteyeceğim, "gözüm görüyor, kulağım ışıt iyoı" diye rapor getırınez-
lerse, bunları seçmeyel im, var mısınız? Sayın Parti Başkanım beni alkışlamıyor Onu 
yapalım Efendim, sataşmak benim karakleıımdır. onun için kusura bakmayın. 

Efendim, gelelim sonuca Derdimiz var. toprak öyle gidiyor, k imsenin umurunda 
yok. Eğer bir halk hareketi olmazsak, halk talep etmezse, soruyu halka ındırenıezsek. 
hiçbir şey yapamayız Bu salonda konuşuıuz, bu tebliğler kitap olarak yayınlanır, kütüp-
hanelere konulur, orada kalır Ben senelerdir buna şahidim, bunu yaşıyorum, o halde 
halka ineceğiz 

Bir tepki top lumu yaratacağız, bir yerden başlayacağız, büyüyeceğiz, gideceğiz, baş-
ka çaremiz yok Buğun eğer buradan çıkalım, Büyük Millet Meclisi önüne gidel im, "ey 
toklar, biz açız!" diyel im, donel im gelelim Bu bir yerden başlar, sonra buyur gider bıı 
Birkaç tane oraya aç götürel im, köylüyü götürel im. 

Gıda meselesinden biraz söz etmek ist iyorum Buğun ambalajlı gıdayı yiyoruz. Bir 
üret imden tüketiciye gelinceye kadarkı ambala|lama, soğutma, içine bir katkı malzemesi 
koyaıaktan, onun uzun omur lu olmasını sağlamak için yaptığımız tramferle beraber, bir 
yerden bıı yere gitmesiyle beraber gıdanın kendisinin enerj isini sekiz rrııslı daha enerji 
sarf ediyoruz, iyi mı böyle, ambalajlı, üzerinde renkli renkli resimler var, kimyasal boya-
larla yapmışlar, "y iy in yıyııı afiyet olsun" diyoruz. 

Evet. bunlarda bir gıda, gıda güvencesi olacaksa, bunlara da biraz sağlıklı gıda ye-



mek Buğun her gazetede çıkıyor ya bir sağlık sayfası 0 vakit, k ime hitap ediyor? Bilmi-
yorum Parası olmayana da hitap ediyormuş, açlara da, yok böyle bir şey Ama her gun 
gazetelerde bakıyorsunuz, "böyle ye, böyle ye" tamam. Bunlar halka inmeden, halkın 
tepkisi o lmandan hiçbir şey yapamayız. "Bi lgi, ilgi, tepki" d iyorum. Evvela bileceğiz, 
okuyacağız, okumak ibadettir, "okumak Cumhuriyete ihanett ir" diye de bir görüşüm var 
Bilgi sahibi olaraktan, köylünün içinde yaşayaraktan, kahve kahve dolaşaraktan, köy koy 
dolaşaraktan Ben yılda en az 100 köy gezerim Kahvelerde konuşurum, gecekondula-
ra gider im, açları orada görürüm. Gecekonduda savcı var bi l iyor musunuz İstanbul 'da? 
Gen bir savcının 1 900 maaşı var, genç bir savcı. 500 liradan eksik, İstanbul'da evi yok. 
Gıdın görün, bak gecekonduda oturun, açları orada görün, çaresizleri görün orada 

Bir olamıyoruz, bir yerden başlayalım. Edep/siz bir hikâye anlatayım size Şarlo'yu 
kovmuşlar, Şarlo komunis tmiş , sosyalıstmış bi l iyorsunuz Mc Carthy zamanı Gelmiş, 
15 yıl Avrupa'da yaşıyor, çağırıyorlar gi tmiyor, onuru kırılmış, sonra kendi başına 20 
seneden sonra gidiyor, Texas'ta bir akşam yemeğinde bir hanımın elini opüyor. Tabii, 
Şarlo Avrupa kültürü almış, çobanların memleketi, kalanları rençper çoban falan Kadın 
şaşırıyor, "Chaplın neden benim el imi öptün?" diyor Chaplin şöyle gözüne bakıp, gözü-
nü aşağı doğru indir iyor "Bir yerden başlamak lazımdı" dıyoı 

Oruın ıçııı bıı yerden başlayacağız, soz mü? Bu ışı yapacağız. 



ZEKİ SEZER 

DEMOKRA TIK SOL PARTİ GENEL BAŞKANI 

Değerli konuklar, değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Karaca tabii çok hoş, nüktelerle dolu bir konuşma yaptı, o arada bana da 
sataştı Siyasetçiye sataşmanın ne olduğunu herhalde bi lmiyor. Mikrofon da ondan son-
ra bende. Tabii, Sayın Karaca çok önemli bir konuya aslında bana sataşırken parmak 
basmıştı Siyasetçilerden, mil letvekil i seçileceklerden sağlık raporu ist iyordu, ama ku-
lak goz sağlığı özellikle, "gözleri goruyor mu, kulakları duyuyor mu?" raporu ist iyordu. 
Bir Fransız atasözü var. "Hiç kimse duymak istemeyen kadar sağır, görmek istemeyen 
kadar kör olamaz" öyleyse rapor istemek lazım onlardan - o n u düşünüyordum, alkışı 
unut tum kusura bakmayın-

Değerli konuklaı, değerli katılımcılar; Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor Birkaç 
gündem maddesinin üzerine de butun top lum, peşine de bütün top lum takıldı, sürüklenip 
gıdıyoı Onlar önemli konulardır. Anayasa, sınır otesı harekât, terör ve başka bazı gunluk 
siyasal konular önemlidir . Ama o arada gözden kaçırılanlar var örneğin İstanbul'da AKM 
yıkılıyor. Muhs in Ertuğrul Sahnesi yıkılıyor, dun oradaydık, tarım kesimi çökerti l iyor 
Gıda hakkı konusunda buyuk adaletsizlikler yaşanıyor 

İşte, Gıda Mühendisler i Odası, Ziraat Mühendisler i Odası ve Kimya Mühendisler i 
Odası, benim de uyesı olmaktan gurur duyduğum. Bu gözden kaçırılanların kaç ı r ı lma-
ması için, böylesine güzel etkinlikleri, bu toz-duman içerisinde yapıyor, o odalarımızı, 
TMMOB'u ve sizleri kut luyorum. Bu son derece de önemli. Diğer konuları konuşacağız, 
tabu kı tartışacağız, ama geleceğimizi etkileyen konuları da gözden kaçırmamak gere-
kiyor. 

Bugün burada siyaset yapacak deği l im; güncel siyasete çok fazla bulaşacak deği l im. 
Ama. TMMOB Temsi lc imiz, Değerli Dostumun sınır ötesi harekâtla ilgili söylediklerin-
den sonra, bir ıkı söz bu konuda söylememe izin vermenizi di ler im. Kimileri on binlerce 
ki lometre öteden gelip, burnumuzun dibinde bir ülkeyi, toprak bütünlüğünü korumayı 
da aslında vaat ederek işgal ediyor Ama şu çok net bir şekilde bi l inmelidir ve bil inir ki, 
Türkiye hiçbir zaman yayılmacı değildir, başkalarının toprağında gozu yoktur, ama her-
halde kendisine donuk teröre "efendim, biz işgalci olmak durumunda değil iz" diyerek, 
göz yummak durumunda da değildir Tabu kı, terörün altyapısını hazırlayan, bataklığı 
kurutacak tedbir lerin de alınması gerekir. Tabu ki, sosyal, kültürel, ekonomik tedbirlerin 
alınması gerekir, ama herhalde her gün canımızı yakan teröre de "biz işgalcilerle aynı 
duruma düşmeyeceğiz" diyerek göz yumulamaz. Bunu paylaşmak istedim 



Değerli konuklar; öncelikle Ziraat Mühendisler i Odası, Gıda Mühendisler i Oda-
sı ve Kimya Mühendisler i Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen "Dünya Gıda Günü 
Sempozyuınu 'nda bulunmaktan, "Gıda Hakkı Sempozyumu'nda bulunmaktan, güncel 
siyasetin de dışına çıkarak, buyuk bir mut lu luk duyduğumu ifade etmel iy im. Tarımın 
sanayiyle buluştuğu tarım ve tarımın sanayiyle buluştuğu alan olan gıda sektörü ülkemiz 
için vazgeçilmesi ve hatta ihmal edilmesi mümkün olmayan ve olmayacak sektörlerden-
dir Ülkemiz nüfusunun 1/3'ü bi l indiği gibi kırsal alanda yaşamaktadır. -Tereciye tere 
satıyor demeyin lütfen- Türk İstatistik Kurumunun son verilerine gore ist ihdamımızın 
yüzde 30'u tarım sektöründe Gıda sektöründe ist ihdam edilenlerle birl ikte bu oran yak-
laşık yüzde 40'ı buluyor bi l indiği gibi Tarımın Gayri Safi Mi l l i Hasılaya katkısı yüzde 10 
civarında değerli konuklar; aldığım bilgilere göre. Ama, Gayri Safı Mil l i Hasıladan aldı 
pay tarımın yüzde 0.8, ancak binde 8 bu büyük haksızlık. 

Zor koşullarda ayakta durmaya çalışan bir tarım sektörümüz var. Eli nasırlı Tıırk 
köylüsüyle bu koşulların ürettiği hammadde ve yarı mamuller le beslenmeye çalışan bir 
gıda sektörümüz var Bu koşullarda bir de Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Bir l iğinin ül-
kemizi pazar konumuna otur tmaya çalıştığı müzakere süreciyle mücadele edilmektedir 
Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri yılda bi lebi ldiğim kadarıyla 75 milyar dolar Avrupa 
Birliği uyesı ulkelerse, yılda 43 milyar Euro tarım sektörlerine destek verirken, ülkemizin 
yaklaşık 4 milyar dolar verdiği yıllık tarımsal destekten de vazgeçilmesi istenilmektedir 
kı. bu sadece haksızlık değil, aynı zamanda insafsızlıktır diye düşünüyorum Böyle bir 
istek samimiyet ten ve iyi niyetten de uzaktır. 

Tarımsal üret im maliyetlerimiz arasında ülkemiz aleyhine büyük bir fark varken, 
gel işmiş ülkelerin "gümrük vergilerinizi indir in" çağrılarını anlayışla karşılamaksa pek 
mümkün değildir değerl i konuklar. Yaşadığımız dünyada tarım ve gıda artık siyasal 
araçlardan bırı haline de gelmiş in Gıda güvencesi asgari düzeyde halkınızı beslemek 
için üret im yapmaya, coğrafi koşullarınız ve ekolojik faktörleriniz de üretmenize izin ver-
miyorsa, tedarik etmenizi zorunlu kılmaktadır. Tarım ve gıdanın, yanı insanın yaşaması 
için ana araçlardan birisi olan yaşam kaynaklarının siyasetin bir aracı olarak görülmesi 
ahlâkı değildik 

16 Ekim tarihi bi l indiği gibi Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin de 
taraf olduğu. Bir leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ki, Sayın Temsilcisi burada. Bu 
yılkı Dünya Gıda Gününün temasını "Gıda Hakkı" olarak tespit etti, son derece de doğru, 
güzel değerlendir i lmesi gerek bir tespit değerli konuklar. 

Bütün dünyaya yeter miktarda ve kalitede gıda maddesi üreti l iyor olmasına rağmen, 
paylaşımdaki adaletsizlik ve özellikle gel işmiş ülkelerin aç gözlülüğe dayanan siyaset 
anlayışı maalesef, ne yazık kı Afrika'da açlık, dıinyanın önemli bir bolümündeyse yetersiz 
beslenme sorununu ortaya çıkarmıştır. Türkiye'mizde de gelir dağılımı adaletsizliğinden 
soz ediyoruz. Onun da beslediği, gelir dağılımı adaletsizliğini de beslediği terör ortamı-
nın yaratı lmış olmasından söz ediyoruz. Bunun ortadan kaldırılması için çeşitl i çabalar 
gerçekleştir i lmesi gerekirken, bunu da ihmal eder haldeyiz. Yine devletin resmi rakam-



larına gore ne yazık ki, Türkiye'de 1 mi lyonun üzerinde insanımız açlık sınırı altında 
yaşıyor, açlık sınırı altında gelir elde ediyor 20 mi lyon kişi de yine devletin rakamlarına 
göre. yoksul luk sınırı altında Bu gerçekten kabul edilebilir bir du rum değil. 

Her insanın sürekli, yeterli, güvenli ve kültürel tercihine uygun gıdaya ve gıda üret-
mek için gerekli araçlara ulaşmak hakkı olduğu çok açık. Her insanın sağlıklı bir yaşam 
sürmesi için barınma hakkı, güvenli bir çevrede yaşama hakkı gibi, gıda maddelerine 
erişme hakkı da temel haklarındandır Yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı nesiller oluş-
turulabi lmesi ve u lusumuzun geleceğinin garanti altına alınabilmesi için de son derece 
öneml id i r 

Halkımızın yeterli ve nitelikli gıdaya uygun fiyat üzerinden erişmesini sağlamak da 
son derece önemlidir Ülkemiz nüfusunun önemli bir bö lümünün yetersiz gelir düzeyine 
sahip o lduğunu biraz önce söylemeye çalıştım Bu insanlarımızın günlük ihtiyacı olan et, 
sut gibi hayvansal proteinler ve diğer gıda maddelerine erişmesini temin etmek için özel 
projeler üreti lmelidir artık 

Değerli arkadaşlarım; bizim iktidar dönemimizde uygulamaya koyduğumuz, ancak 
bu günkıı iktidarla uygulamadan kaldırılan okul çocuklarına süt projesi gibi projelerin 
yeniden hayatiyete geçir i lmesi, süte ulaşamayan çocuklarımızın yetersiz beslenme so-
runlarının çözümünde büyük katkı sağlayacaktır 

Ülkemiz ekolojik faktörleri, coğrafi zenginliği, mikrokl ıma özellikleri ve zengin gen 
kaynağı yapısıyla, istisnai ülkelerden birisidir. Bu değerlerimizi doğru polit ikalarla yön-
lendirip, tarım sektörümüzü ve gıda sanayimizi kalkındırmak ve dünyayla rekabet ede-
bilir seviyeye ulaştırmak zorundayız. Gıda güvenliği koruyucu temel sağlık hizmetlerinin 
ana öğelerinden birisi, insan sağlıklı ve mutla yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğu, yeterli 
ve nitelikli gıdaya ancak gıda güvenliği temin edi lmiş gıdalarla ulaşabilir. 

Gıda güvenl iğinin temıniyse, gıdanın hammaddeden başlayıp, nihai tüketiciye ulaşın-
caya kadar bütün aşamaların denetimiyle mümkündür . Kamu örgütsel yapısının etken 
bir gıda denetimi için yeniden örgüt lenmesinin bugün kaçınılmaz noktada olduğuysa 
açıktır. 

Altyapısı gel işt ir i lmiş, hukuksal, teknik ve idari yapısı ülkemizin ihtiyacına cevap 
veren, sadece denetleyen değil, aynı zamanda öğreten -Say ın Karaca siz de işaret etti-
niz- ve yönlendiren bir gıda denetimi sistemi kurulmalıdır Dünyada üreti len yeterli ve 
nitelikli gıda maddelerinin açlığı sonlandıracak ve yetersiz beslenme sorununu oıtadan 
kaldıracak şeklide, adıl şekilde paylaşılması Herkesin gıdaya ulaşmasıysa insanı bir 
haktır; ama aynı zamanda Anayasal bir haktır Bu bağlamda, gıda hakkının hakça düzeye 
ulaştırılması artık kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Değerli konuklar; teknoloj ide baş döndürücü gelişmeler o l u y o r baş döndürücü bir 
hızla teknoloj ik gelişmeler yaşanılıyor. Nereye ulaşırsa ulaşsın teknoloj ideki gelişme, 
şurası açık ki, tarım ve gıda konusu güncell iğini önemli ihtiyaç olma özell iğini yi t i rme-
yecek. Öyleyse, bize dayatılmaya çalışılan, bize öğret i lmeye çalışılan başkaları tarafın-



dan "canım tarım da ne, siz sanayiye bakın, siz obur konulara bakın" gibi safsatalardan 
kendimizi çekip çıkartıp, gerçekten geleceğimizi tarımla, gıda üret imiyle, gıda hakkını 
sağlıklı koruyacak şekilde şekil lendirebilmeliyiz. Bunu yapabilmek de bizim gunluk siya-
sı tartışmalar içerisinde ne yazık kı siyaset yapma anlayışımızın da gereği olarak burada 
iğneyi kendimize batırmaya çalışıyorum, izninizle Çok teşekkür ederim 

Pek sonuçlandırı labilecek gibi gözükmüyor. Öyleyse burada şunu söylemek lazım 
Tüm geleceğimizi i lgi lendiren konularda doğru kararlar alıp, doğru projeler üretip, ge-
leceğimizi sağlıklı biı hale getirebilmek için, iyi yönet iş im şart, iyi projeler ortaya ko-
yup, onu hayata geçirmek şart Ama bugünkü yapıda bu yeterince m ü m k ü n olamıyoı 
Yönet im denil ince, demokrasi lerde siyasetsiz o lmuyor Tam burada siyaset sadece si-
yasetçilere bırakılamayacak kadar önemlidir , gıda hakkı içinde d iyorum. Siyasete sivil 
top lumumuzun, uzmanlarımızın, akademisyenlerimizin, nitelikli kesimimizin ağırlığını 
koymasını d i l iyorum. 

Böylece sorunlarımızın çok daha kolay ve çok daha veriml i şekilde çözülebileceğine 
guvenıyorum Bu sempozyumun başarılı geçmesini di l iyor, hepinize sevgiler saygılar 
sunuyorum 
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"GIDA HAKKI" 
TEMASININ HUKUKSAL BOYUTTA İRDELENMESİ 

MAHİR GÜRBÜZ 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Önceki Eski Başkanı 

TEMA Danışmanı 

Kuramsal bir tartışına... Gıda hakkı olabilir mi? 

Gıda hakkının hukuksal çerçevede tartışılmasına geçmeden once. bu tur bir hakkın 
olabilirliğim irdelemekte yarar vaıdıı Anayasa ve bazı yasalarda gıda hakkını çağrıştı-
ran kimi hükümler bulunmasına rağmen, ülkemizde geçerli olan hukuksal düzenle-
melerin hiç birinde "gıda hakkı" diye tanımlanan ve adlandırılan özel bir hak tanımı 
olmadığını peşinen söylemek gerekmektedir. 

Aşağıda değinileceği üzere, uluslar arası kimi sözleşmeler ve Anayasamız dahil bir-
çok hukuksal düzenlemede yazımları farklılıklar gösterse de. "yaşam hakkı" anlamın-
da hükümler bulunmaktadır Bu nitelikli hak tanımlarında genellikle "bireyin yaşama 
hakkının elinden alınamayacağı, yaşama hakkına dokıınulamayacagı, bu hakkın 
kısıtlanamayacağı ve yaşamın saldırıya uğrayamayacağı" ve benzeri ek açıklamalar 
yapılmaktadır Görüldüğü gibi. anlatımları değişik olsa bile "yaşam hakkı" tanımları açık-
ça. somut nitelikli ve kullanılmakta olan bir hakkı tanımlamaktadır. Devletin ve toplumun 
bu hakkı gözetmesi Devletin ayrıca bu hakkın güvencesini sağlaması gerekmektedir 
Devlet bireyin yaşam hakkını elinden alamaz, bu hakka dokunamaz saldıramaz ve bu 
hakkın kullanımını hiç bir biçimde kısıtlayamaz 

Biran için. hukuksal düzenlemelerde bir"gıda hakkı" tanımı olduğu varsayılsa bile. 
böyle bir hakkın yaşama hakkı gibi kullanılabileceğini söylemek zordur. Bu tür bir 
hakkın Devlete ve topluma bireyin gıdasını saylamak" biçiminde bir görev yükleyip 
yukleyeıneyeceğinı tartışmak gerekir 

Çunku; varsayılabılecek böylesi bir hakkın yaşama hakkı örneğinde olduğu gibi. doğ-
rudan ve kendiliğinden kullanılabilirliği soz konusu olamamaktadır Bu tür bir hakkın 
kullanılabilmesi başka koşulların sağlanabılmesıne bağlıdır 

•Örneğin: gıda hakkının kullanılabilmesi, öncelikle "gıdanın var olmasına" bağlı-
dır 

-Gıdanın varolması ise "gıda üretiminin sürdürülmesine" bağlıdır 

-Gıdanın var olması yetmez, bireyin gıdaya erişebilmesi gerekir 



-O da yetmez bireyin gıdayı sağlayacak gelire sahip olması gerekir 

-Ve tabu tüketilecek gıdanın sağlıklı olması gerekir. 

Özetle, bıı hakkın somutlaşması ıçııı başka koşulların yerme gelmesi gerekmeklediı 
Yaşama hakkında geçerli olduğu gibi. Devletin ve toplumun "bireyi doyurmak, yetecek 
gıda üretmek ve bireyi gıdaya eriştirmek" türünde bir hukuksal yükümlülük altında 
olduğunu söylemek mümkün değildir En azından, şu anda Devlete bu sorumlulukları 
yükleyecek hukuksal bir hüküm bulunmamaktadır 

Ne var ki: Anayasa ve yasalarda bir hukuksal yükümlülük bulunmamasına rağmen, 
üstte ozetlenmeye çalışılan nedenlerle bireyin gıda hakkının sağlanması amacıyla. Dev-
letin sosyal özellikli bir çok sorumluluğu yüklenmesi gerekmektedir: Daha somut ifade 
gerekir ise hukuksal bir sorumluluk bulunmamasına rağmen, gıda üretiminin geliştiri-
lip sürdürülmesine çalışmak ve bireyi yaşamın zorunlu kıldığı gıdayı sağlayabilecek 
bir gelire kavuşturmak, bize gore sosyal Devletin ekonomik ve toplumsal sorumluluğu 
olmalıdır 

Klasik kalkınmadan - insan odaklı gelişme ve sürdürülebilir yaşama: Değişim 
süreçleri ve gündeme gelen yeni insan hakları. 

Hukuksal düzenlemelerimizde gıda hakkı niteliğinde yeterli hükümler olup olmadı-
3 2 ğı değerlendirmelerine geçmeden, konuyu butunlukçıı bir kapsamda değerlendirmeye 

— çalışmak ve geçirilen surecin insan hakları doğrultusunda sağladığı kazanımlara kısaca 
değinmek yararlı olacaktır Çunku: gıdaya erişmenin bir hak haline gelmesinin geçirilen 
surece dayalı, maddi ve düşünsel temelleri bulunmaktadır. Aslında sosyal antropo-
logların "İnsan oğlu ölümden önce açlığın korkusunu yaşamıştır." ifadelerinde dile 
getirildiği gibi. doyma ya da gıda güdüsü ve kaygısı, insan oğlu var olalı beri vardır. 
Tarih boyu geçirilen mücadele ve savaşların önemli ölçüde bu korku ve kaygılardan 
kaynaklandığı da bilinmektedir Butun bu tarihi temellere rağmen, sozıı edilen güdü ve 
kaygıların bu insan hakkı niteliğine dönüşmesinin son ytız yıl toplumsal donuşümlerıyle 
ortaya çıktığını söylemek gerekmektedir 

Kalkınma ve gelişme anlayışlarında son dönemlerde gözlenen değişme ve dönüş-
melerin. beraberlerinde insanı odak alan bu tür hakların turetilmesi sonuçlarını yarat-
tığı da gözlenmektedir Bilindiği gibi yıız yılımızın ortalarına kadar "fiziki büyüme, 
sanayileşme, bilim ve teknolojide i lerleme" eksenlerinde tanımlanan kalkınma an-
layışları. yaıattığı toplumsal ve ekolojik sorunlar nedeniyle dünya ölçeğinde giderek 
sorgulanmaya başlamıştır "Her şeye rağmen büyüme ve her şeye rağmen kalkınma" 
yaklaşımları, giderek yerlerim "kalkınma - doğal kaynak dengesinin gözetilmesini" 
öngören sürdürülebilir kalkınma anlayışlarına bırakmaya başlamışta Bu anlayışların 
gereği, doğal varlık ve üretim kaynaklarının sınırsız olmadığı tersine kısıtlı olduğu ve 
kısıtlı olan toprak, su. orman ve biyolojik kaynakların, geçmişin mirası değil, gelecekten 
odunç alınmış değerler olduğu yolunda, yem duyarlıklar yeni etık yaklaşımları gündeme 
gelmeye başlamıştır. 



Kalkınmanın sürdürülebilir olması olarak somutlaşan yeni yaklaşımlar, süreç için-
de daha da yem açınımlara kavuşmuştur. Sorunsalın çözümü için; kalkınma - doğal 
kaynak dengesini gözeten ve doğal varlık ve kaynakların gelecek kuşakların yararlarına 
sunulmasını öngören yaklaşımlarının yanında, insan kaynağının geliştirilmesini öngö-
ren "insan odaklı gelişme" anlayışlarının da gerekli olduğu görüşleri yaygınlaşmaya 
başlamıştır 

Bu anlayışlara göre. "kalkınma yararları toplumsallaşman ve insan kişiliğinin et-
kin biçimde yaşanacağı ekonomik - toplumsal ve siyasal boyutlarda bütünleşmiş 
bir sistem" yaşam düzeni oluşturulmalıdır Doğal varlık ve kaynakları gözeten "sürdü-
rülebilir kalkınma " ilkesi gozetılse bile insanca yaşamak için: ekonomik buyume. sana-
yileşme. hizmet sektörlerinin gelişimi, bilim ve teknolojide ilerlemeler yetmez Kaynak 
ve olanakların toplumda dengeli paylaşılması, bireyin gelirinin artması, eğitim -
sağlık - sosyal güvenlik - barınma ve konut olanaklarının iyileştirilmesi gibi ya-
şam kalitesini geliştiren süreçlerin, bütünlük içimde yaşama geçirilmesi gerekir. 
Bunlardan çok daha önemli ve öncelikli olarak da "yaşanabilir bir ortamda soluk 
almak ve yeterli ve dengeli beslenmek" gibi insan yaşamını odak sayan anlayışların 
somutlaşması da gerekir. Bütün bu nedenlerledir ki: sürdürülebilirliği esas alsa bile. 
sonuçta kalkınma ve gelişme gibi fiziki temeli olan amaçları öngören anlayışlar da yeterli 
görülmemeye başlamış ve günümüzde çok daha kapsamlı ve derinlikli bir yaklaşım olan 3 3 
"sürdürülebilir yaşam" anlayışları gündeme gelmiştir 

Kanımızca, "yaşama hakkının" da, yeni bir insan hakkı olarak ortaya çıkan "çevre 
hakkının" da ve şimdi tartışmaya çalıştığımız "gıda hakkının" da düşünsel temelini, 
üstte özetlenmeye çalışılan bu süreç oluşturmuştur. "Kalkınmadan - insan odaklı ge-
lişmeye" ve "sürdürülebilir yaşama" dönüşen toplumsal ekonomik ve siyasal süreç, 
beraberinde terminolojide "dayanışma hakları" olarak nitelenen bu yaşamsal hak-
ları da türetmiştir. Özetle; klasik kalkınmadan - sürdürülebilir kalkınmaya, oradan 
sürdürülebilir gelişmeye ve sürdürülebilir yaşama uzanan anlayış dönüşümü, soluk 
alma boyutunda "çevre hakkını", yaşama boyutunda ise gıda hakkını da içeren 
"yaşama hakkını" ortaya çıkarmıştır. 

Çevre hakkı - gıda hakkı ilişkisi. 

Bu iki hak arasında doğrusal nitelikli nasıl bir ilişki olabileceği kuşkuyla karşıla-
nabilir. Ne var ki; çevre hakkının "sağlıklı bir çevrede yaşamak" anlamına geldiği, 
bu hakkın son amacının yaşamın devamını sağlamak olduğu ve yaşamaya elveren 
sağlıklı çevre kapsamında en belirleyici unsurlardan birinin "beslenme gereksini-
mi" olduğu gibi hususlar gözetilince, bu iki hak arasında biri birini tümleyici bir 
ilişki bütünlüğü bulunduğunu söylemek gerekir. Hatta; kuramsal açıdan sağlıklı 
çevrede soluk almak yanında "yeterli ve dengeli beslenmek" gereğini de kavrayan 
çevre hakkının, esasen gıda hakkını içerdiğini de söylemek gerekir. 

Günümüzde bizim Anayasamız dahil uluslar arasında hukuksallık kazanmış bulunan 



çevre hakkı insanları yaşanabilir bir çevrede yaşatmayı amaçladığından, bu hakkın do-
laylı öznesi çevre olmakla birl ikte, asıl öznesi insan, yanı insan yaşamıdır O neden le , 
teme l öznesi insan yaşamı olan bir hak i le, yaşamın sağ lanmasın ın en temel koşulu 
o lan "ye te r l i ve denge l i bes lenmey i " öngören gıda hakkı arasında hem yakın hem 
de tamamlay ıc ı i l işk i bu lunmaktadı r . 

Ote yandan varsayılacak bir gıda hakkının anlamlı olması için sürdürülebilir olması 
da gerekmektedir Böylesi bir sürdürülebilirliğin en temel koşulunu İse " ü r e t i m gücü 
o lan doğal kaynak lar ın korunarak ve r im l i k ı l ınmas ı " , yanı yaşam çevresinin korun-
ması oluşturmaktadır Belirtilen nedenle de bu iki hak arasında yakın ve zorunlu bir ilişki 
olduğu anlaşılmaktadır 

Butun bu nedenlerle, gıda hakkı ile bıı çok boyutta ilişkisi bulunan çevre hakkının 
gelişim surecine kısaca değinmek yararlı bulunmaktadır 

Kalkınma ve gelişme anlayışları değişimi ve bu yeni anlayışlara sürdürülebilirlik bo-
yutunun eklenmesiyle, çevre korumacı yaklaşımlar da uluslar arası tartışmaların önemli 
gündemlerinden biri olmaya başlamıştır "Çevrenin b i rey ler in kul lanımına sunulmuş 
sınırsız bir kaynak deği l , insanlığın tümüne ve gelecek kuşaklara sorumlu luk duyarak 
bir l ik te var olunacak bir değer o lduğu" yolundaki yem anlayışlar yaygınlaşır olmuştur 

İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinin giriş bölümünde yer alan "ge reks i n im le r i kar-
ş ı lama özgür lüğü" ve "daha özgür or tamda top lumsa l ge l i şme le r i n sağ lanması , 
daha iyi y a ş a m " ilkesi, çevreci kalkınma anlayışlarına kaynaklık eden bir temel bakış 
açısı sayılmıştır. 

Stockholm de 1972 de toplanan Birleşmiş Milletler insan Çevresi Konferansı, çevre 
korumacı yaklaşımların, ilk kez dıınya ülkelerinin çoğunun katılımcı olduğu bir ulusla-
rarası p lat formu o luşturmuştur Stockholm bildir isinin bir inci maddesinde " İnsan la r 
onur lu ve iyi bir yaşama olanak verecek kal i tede bir çevrede, e lver iş l i yaşama ko-
şu l la r ı , eş i t l ik ve özgürlük temel hakkına sah ip t i r . " hükmü yer almıştır Hukuksal 
anlamda bağlayıcılık niteliği olması bile. ilk kez dünya ülkeleri bu doğrul tuyu bir ilkesel 
birlik olarak bu Konferansta kabul etmişlerdir 

Avrupa Ekonomik Topluluğunun 1973 deki İkinci çevre Eylem Programı bu doğrul-
tuda yeni bir gel işme özelliği taşımaktadır. 

Avrupa Çevre Hukuku Konseyinin 1975 deki çevre Hukuku Kol lokyumu bir başka 
aşamadır 

UNESCO nun 1980 de Meksiko City de düzenlediği Yeni İnsan Hakları Kol lokyumu 
başka bir örnektir 

Afrika İnsan ve Halk Hakları konulu 1981 tarihli sözleşme soruna yeni boyut getir-
miştir. 

Dıinya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun 1986 tarihli "Ortak Geleceğimiz" isimli 
raporu, her şeye rağmen kalkınma anlayışına ilk kez örgüt lü biç imde karşı çıkan ve 
sürdürülebi l i r kalkınma anlayışını öngören bir çalışmadır 



Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun 1987 deki " insanların çevre hakkına sahip 
olmaları gerektiği" görüşü, soruna haklar anlamında yeni boyut getirmektedir 

Avrupa Parlamentosunun 1989daki temel haklar ve ö/gürlükleı bildirisi, çevre koru-
mayı hak sayan yükümlülükler getirmektedir 

Brezilya da 1982 de toplanan Rio Konferansının tüm dünya ülkelerini bağlayan GÜN-
DEM 21 raporu çevıe ile ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birbirinden ayrı konular ola-
rak düşünülemeyeceğini, bağlayıcı bir uluslararası belge biçiminde ortaya koymuştur 

Aynı yıl bağıtlanan Helsinki Nihai Belgesinde de benzer görüşler bulunmaktadır. 

Paris Şartı, çevre konusunda halkın bi lgi lendir i lmesini, çevreyi düzeltici g i r iş imler in 
ön koşulu saymaktadır 

Özetlenmeye çalışılan uluslar arası karar süreçlerinde, kalkınmayla çevreyi dengeli 
kılan yeni anlayışlar, t üm ülkeleri bağlayan ve yönlendiren ilkesel bakış açıları olarak 
oıtaya çıkmıştır. Tüm uluslar arası ortamlarda, aşağıdaki doğrul tularda uzlaşma sağ-
lanmıştır. 

-Kalkınma yararları, topluma gelecek kuşakların gelişim potansiyeli yok edilmeden 
sunulmalıdır 

-Çevreyi korumak insanın topluma, dünyaya ve diğer canlı türlerine karşı geniş za-
manlı bir sorumluluğudur. 

-Çevreyi gözetmeyen kalkınma, gelecek kuşaklara çözümsüz sorunlar aktaracaktır. 

-Dolayısıyla, çevrenin korunması topluma ve geleceğe yönelik bir etık anlayıştır. 

-Sanayi devriminin doğayı tahrip eden sorumsuz ve sınırsız tırmanışı denetlenme-

lidir 

•Çevre korumacı strateji ve politikalar bir insanlık ödevidir 

•Çevrenin korunması ve geliştirilmesi kamu yararına bir amaçtır. 
-Çevre ve kalkınma biri biriyle çelişen yaklaşımlar değil, tersine biri birini tümleyen 

anlayışlar olmalıdır 

•Çevre aıtık uluslar arası karşılıklı bağımlılık alanı haline gelmiştir 

•Butun bu çerçevede insan doğa ilişkileri yeniden ele alınmalıdır. 

Belirt i lmeye çalışılan süreç sırasında, "çevre hakkının objesinin ne olması gerektiği, 
bir insan hakkı sayılıp sayılamayacağı ve başta haklarla çelişip çel işmediği, bu hakkın 
klasik hak anlayışındaki yarar koşulu bakımından geçerli olup olmadığı, ekonomik ge-
l işme surecinde çatışmalara yol açıp açmayacağı, yararlaıııcıların bel ir lenmesinin zor 
olabileceği, mülkiyet, haklarıyla çelişebileceği ve gi r iş im özgür lüğünü kısıtlayabileceği" 
gibi konularda, yoğun tartışmalar yapılmıştır. 

Süreç içinde, "her b i rey in doğanın bir parçası olarak temiz bir çevrede yaşamak, 
çevre bozulmasına karşı çıkmak ve denge l i -sağ l ık l ı çevrede yaşamak hakkına sahip 
o l duğu " görüşü net biçimde ortaya çıkmıştır 



Gelişme - sağlıklı - dengeli bir çevrede yaşama - barış - ortak mirastan yararlanma bo-
yutlarını kavrayan ve hem devleti hem de bireyi aynı sorumluluk altına sokan "çevre hak-
kı", "dayanışma haklan" kapsamında Üçüncü Kuşak insan Hakları içerisinde yer almıştır. 

Genel kapsam olarak canlı - cansız tüm doğaya il işkin olan bu hak, yaşanılacak 
çevreyi koruma boyutunda bütün doğal varlık ve kaynakları da kavramaktadır. Yaşa-
mın sürdürülmesi boyutunda ise bitki hayvan ve insan biitiin canlıları kapsamaktadır. 
Dolayısı ile çevre hakkı, canlıların beslenme gereksinimi temel boyutuyla "gıda hak-
kı" diye adlandırılabilecek yeni bir hakkı da çok net biçimde içermektedir. 

Gıda hakkının hukuksal değerlendirmesi 

Sunuşun başlangıcında yer alan "kavramsal tartışma" bölümünde, "hukukumuzda 
gıda hakkı diye adlandırılan yazılı bir hak tanımının bulunmadığı, bir çok hukuksal 
düzenlemede yaşama hakkı anlamında hükümlerin olduğu, hukukta gıda hakkı gibi 
bir tanım olsa bile bu hakkın kendiliğinden kullanımının mümkün olmadığı, böylesi 
bir hakkın hayata geçmesinin ancak gıda üretimi, gıdaya erişim, gıdayı sağlayacak 
gelir ve benzeri ön koşullara bağlı olduğu, hukuksal düzenlemelerde bulunabilecek 
böylesi bir hakkın Devlete herkesi doyurma gibi bir görevi yükleyemeye yetmeye-
ceği ve ancak herkesin insanca yaşama düzeyine ulaşılmasına çalışmak türünden 
bir sosyal devlet anlayışını gerektirebileceği" biçiminde genel bir değerlendirme ya-
pılmıştır. 

Değerlendirmenin bu aşamasında Türk hukukunda gıda hakkı ile ilgili hükümlere 
ilişkin bir irdeleme yapılmaya çalışılacaktır. 

Aslında gıda ya da beslenme hakkı diye nitelenebilecek bir talep, açıkça yaşam hakkı 
ile özdeştir O açıdan, uluslar ustu anlaşmalara ya da yazılı hukuka geçmese de insan 
oğlu var olduğundan bu yana. tum yaşayanlar için geçerli olan ve fakat dile getirilme-
miş bir gıda hakkından soz etmek mümkündür. Çunku. önceden de ilade edildiği gibi 
"ölümden önce açlığın korkusunu yaşayan" insan oğlu için yaşamanın ön koşulu, 
nefes alma ile birlikte, doymaktır ve beslenmektir. Bu yüzdendir ki. hukuksal düzen-
lemelere konu olmadan, oz ve anlam olarak bir çok uluslar arası antlaşma ve sözleşme-
de gıda hakkı anlamına gelecek değerlendirmeler yer almış bulunmaktadır 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin uçuncu maddesinde 
"Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği her bireyin hakkıdır." ifadesi yer almıştır Bu 
ifadedeki "yaşamak" terimi doğal olarak "soluk almak ve beslenmek" unsurlarını içer-
mekte ve bir anlamda gıda hakkının kuramsal temelim oluşturmaktadır. 

Bu hüküm yirmi beşinci maddede daha da somutlaştırılmış ve gıda hakkını içeren 
daha açık bir ifade kullanılmıştır Maddede "Her bireyin gerek kendisi gerekse ailesi 
için yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere 
sağlığı ve refahını sağlayacak uygun bir yaşam düzeyine kavuşma hakkı vardır." 
ifadesi bulunmaktadır Görüldüğü gibi bu ifadenin "yiyecek sağlayacak yaşam düzeyi" 
bölümü çok açık ve net olarak gıda hakkını tanımlamaktadır. 



Bağıtlanan uluslararası anlaşmaların tümünde olduğu gibi, ülkemizin de taraf olduğu 
bu Beyanname de hiç kuşkusuz ıç hukukumuzu da bağlayan bir nitelik göstermektedir 
Ne var ki. Dünya uluslarının tümünü kapsayan ve bağlayan bu özelliğine rağmen, Be-
yannameyi bu konuya özel bir hukuksal düzenleme olarak tanımlamak zordur Bununla 
birlikte günümüzün hukuksal düzenlemelerinde dolaylı olsa da yer alan gıda hakkı 
anlamındaki hükümlerin tarihi temelini, kanımızca İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
mesi oluşturmaktadır. 

Gıda hakkı tanımı biçiminde net ifadeler olmamasına rağmen. Anayasada yer alan 
kımı hükümlerin bu hakkı çağrıştırdığını ve dolaylı olarak bu anlama geldiğini söylemek 
mümkündür. 

Anayasanın "Devletin temel amaç ve görevleri" başlıklı beşinci maddesinin son bö-
lümünde "insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırla-
maya çalışmak" ifadesi bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi bu hukum Turk insanının yaşatılmasının sağlanmasını açık ve net bir 
Devlet odevı saymaktadır İnsanın yaşatılmasını sağlamak ise öncelikle ve mutlaka 
"beslenmeyi gerektirdiğinden", Anayasanın bu hükmünün özünde gıda hakkını içer-
diğini söylemek mümkündür. 

"Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı" başlıklı on yedinci maddenin 
başlangıcında "Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
hakkına sahiptir." denilmekte maddenin diğer bölümlerinde ise "vücut bütünlüğüne 
dokunulmayacağı, işkence yapılamayacağı ve insan onuru ile bağdaşmayan ceza uy-
gulanamayacağı" yolunda hükümler bulunmaktadır 

Görüldüğü üzere maddenin başlangıç cümlesi açık ve net olarak "yaşama hakkı-
nı" tanımlamaktadır. İnsan yaşamının sürmesi soluk almanın yanında, zorunlu ola-
rak beslenmeyi de gerektirdiğinden, maddenin başlığında ve içeriğinde gıda hakkı 
gibi bir tanım olmamasına rağmen, kanımızca bu madde çok açık biçimde bir gıda 
hakkı tanımı anlamına gelmektedir. Ne var ki, örtük biçimde bir gıda hakkı anlamını 
taşısa bile, bu sunuşun ilk bölümünde de değinildiği üzere, böyle bir hakkın kulla-
nımı başkaca koşulları gerektirmektedir. Yani gıda hakkı diye algılansa bile böylesi 
bir hükmü "Devletin ya da toplumun tüm bireylerin doymasını veya beslenmesini 
sağlamak" anlamında yorumlamak mümkiin değildir. Çünkii, önceden de belirtildiği 
gibi gıda hakkının yaşama geçmesi, "öncelikle gıdanın var olmasına, bunun için gı-
danın üretilmesine, bireyin gıdaya erişebilmesine ve gıdayı sağlayacak gelire sahip 
olmasına" bağlıdır. Bu koşullar yerine gelmeden, hukuksallık kazanmış olsa da bir 
gıda hakkının yaşama geçmesi ve geçerli olması mümkün değildir. 

Bu madde ile beşinci maddede yer alan "Devletin insan maddi ve manevi var-
lığının gelişmesini sağlayacak koşulları hazırlaması" hükmü birlikte değerlendiri-
lince, Anayasanın Devlete herkesi doyurmak gibi açık bir sorumluluk yüklememekle 
beraber, "insan varlığının sürdürülmesi koşullarını sağlamak" boyutuyla, çok net 
sosyal sorumluluk yüklemiş olduğu söylenebilir. 



Anayasanın kırk beşinci maddesinde ise Devlete "bitkisel ve hayvansal üretimi ar-
tırmak" odevı yüklenmiştir 

Başlığında yer alan "Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korun-
ması" ifadesinde de belirtildiği gibi. bu madde özünde "tarım sektörünün korunması 
ve geliştirilmesini" amaçlıyor ise de. tüm gıdaların hammaddesini oluşturan bitki-
sel ve hayvansal üretimin artırılmasını öngören özel yönüyle, kanımızca "gıda hak-
kının yaşama geçmesi" yolunda Devleti sorumlu kılan bir başka hüküm niteliğini 
de taşımaktadır. Özetle. Anayasanın beş ve on yedinci maddelerinde Devlete görev 
olarak verilen "insan yaşamını sağlamak" ödevi, bu madde yer alan "gıda üretim 
fonksiyonu" boyutu ile daha da somutlaşmış bulunmaktadır. 

Gıda hakkı ile ilişki kurulabilecek bir başka hukum ise Anayasanın elli altıncı mad-
desinde bulunmaktadır "Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması" başlıklı maddenin 
ilk fıkrasında "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına sahiptir.", 
uçuncu fıkrasında ise "Devletin herkesin, hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sür-
dürmesini sağlaması" hukmu bulunmaktadır 

Anayasanın on yedinci maddesindeki"insan yaşamını ve maddi manevi varlığı koru-
mak" biçiminde ifade edilen yaklaşım oz olarak bu maddede de yer almaktadır "Sağlıklı 
ve dengeli bir çevrede yaşamın sürmesinin" bir ön koşulu "sağlıklı çevrede soluk 
almak" ise bir diğer ön koşulunu ve temelini "yaşamın sürdürülmesini sağlayacak 
beslenmeyi gerçekleştirmek." oluşturmaktadır "Devletin herkesin hayatını beden 
ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlaması" hükmü de aynı anlama gelmekte ve 
bu amacın sağlanması için zorunlu olan "yeterli ve dengeli beslenmek" boyutu ile 
kanımızca gıda hakkını da içermektedir. 

Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler başlıklı altmış bi-
rinci maddede ise engelliler ve dezavantajlı kesimlerin yaşam düzeylerinin gelişti-
rilmesi gibi bir Devlet görevi tanımlanmaktadır Genel bir goıev olmamakla birlikte, bu 
madde ile Devlete hiç değilse kımı toplum kesimlerinin yaşamlarını geliştirme ve dola-
yısıyla "yeterli ve dengeli beslenmeye katkı"anlamında bir odev yüklendiğini söylemek 
mümkündür 

Anayasanın değişik maddelerinde ilkesel anlamda yer alan ve gıda haklarını dolaylı 
olarak çağrıştıran hükümlerin kımı yasalarda daha da açıklığa kavuşturulup somutlaştı-
rildiği gözlenmektedir. 

Bunlardan en belirleyici olanı 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve De-
netlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanundur. 

Kanunun "Amaç" maddesinde geçen "Gıda güvenliğinin temini" ifadesi ozunde 
"yeterli gıda üretimini" içermektedir. Bir başka anlatımla bu hukıımle, bu sunuşun 
önceki bölümlerinde gıda hakkı kullanımının koşulu oldukları söylenen "gıdanın var ol-
ması, üretiminin artırılması" temel süreçlerinin yaşama geçirilmesi öngörülmekte-



(lir. Doğaldır kı: Karnın "gıda giivenliginin temini" amacını, bir kamusal ve toplumsal 
sorumluluk niteliği ile öngörmüş ve kırk birinci maddesiyle yürütme yetkisini Bakanlar 
Kuruluna vererek, açıkça bu amacın yerine gelmesinde Devleti görevlendirmiş bulun-
maktadır. Maddede gıda hakkı gibi bir ifade olmamasına rağmen, öngörülmüş bulunan 
gıda güvenliği ya da yeterli gıda sağlanması yaklaşımları, kanımızca gıda hakkını amaç-
layan net bir öngörü niteliği taşımaktadır 

Maddede geçen "gereği gibi beslenmek" öngörüsü hem yeterli l ik, hem dengeli-
lik ve hem de sağlıklıl ık boyutlarını içermektedir. Maddenin sonraki kısımlarında yer 
alan "gıda üret imi, iş lenmesi , korunması, saklanması ve pazarlanmasında hijyenik 
koşulların sağlanması" ve "halk sağlığını korumak" hükümleri çok açık olarak gıda 
hakkının "sağlıklı gıda tüketimi" boyutunu tanımlamaktadır Yanı madde, bir yandan 
gıda güvenliği öngörüsüyle bu hakkın "gıdanın var olması ve üret imi" koşullarını dile 
getirirken, hijyene ilişkin hükümleriyle de bu hakkın "dengeli l ik ve sağlıkl ı l ık" koşul-
larını tanımlamaktadır. 

Gıda kodeksi başlıklı yedinci maddede bulunan "asgari kalite ve hijyen kriterleri-
nin kodeks ile bel i r leneceği" yolundaki hükümle de, bu hakkın "sağl ıkl ı l ık" boyutuna 
bir kez daha vurgu yapılmaktadır "Sağlığın korunması" başlıklı on sekizinci madde yer 
alan "insan sağlığının korunması amacıyla gıda üretim - dağıtım ve tüketim süreci-
nin tümünü denetimini öngören" ve yaptırımları tanımlayan hükümle, on dokuzuncu 
maddede bulunan "gıda dış ticaretinin denet imi" hükmü de. kanımızca gıda hakkının 
bu boyutunu somutlayan başka ifadeler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Özetle yinelemek gerekir ise; kısaca Gıda Kanunu olarak nitelenebilecek bu hu-
kuksal düzenlemede "gıda hakkı" biçiminde ifade edilen bir hak tanımı bulunmuyor 
ise de üstte bel irt i lmeye çalışılan hükümlerle, bu hakkın "gıdanın var olması , gıda 
üretiminin sürdürülüp artır ı lması ve sağlıklı yıda tüketimi" gibi temel boyutlarını 
kavrayan yaklaşımların açıkça dile getiri lmiş olduğunu söylemek gerekmektedir . 

Dolaylı da olsa gıda hakkını çağrıştıran kimi hükümler 4077 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunda da bulunmaktadır. 

Kanunun "Amaç" başlıklı birinci maddesinde yer alan "Kamu yararına uygun 
olarak tüketicinin sağlık ve güvenliğini korumak, zararları tazmin etmek" ifadeleri, 
başka tüketim mallarının yanında gıda niteliği taşıyan tüketim mallarının da kavrayan 
özelliği ile. kanımızca gıda hakkının "yeterl i l ik, güvenilirlik ve sağlıkl ı l ık" boyutlarını 
da amaçlamaktadır. 

"Ma l ve hizmet denet imi" başlıklı on dokuzuncu maddenin bu nitelikteki hükmü. 
"Tüketici haklarının korunması" başlıklı yiımı ikinci maddede bulunan "tüketicinin 
bi lgi lendir i lmesi , yanı l t ı lmaması , yanlış yönlendir i lmemesi ve gıda kontrol aşama-
larına katı l ım sağlanması" hükümleri, yirmi üçüncü maddedeki "piyasa gözetimi ve 
denet imi" , yirmi dördüncü maddedeki "kontrol ve sertilikasyon, kalite ve risk analizi 
ve denet imi" hükümleri ve yirmi dokuzuncu maddede bulunan yaptırım hükümleri de, 



kanımızca amaç maddesinde öngörülen "gıda yeterliliği, güvenilirliği ve sağlıklılığı" 
gibi gıda hakkı boyutlarını amaçlayan düzenlemeler olarak tanımlanabilir. 

Görüldüğü gibi iç hukukumuzda "gıda hakkı" olarak adlandırılan ve yazılmış bu-
lunan bir hak tanımı bulunmamaktadır. Buna rağmen; başta Anayasada yer alan 
"yaşama" hakkı olmak üzere, yeterli oldukları tartışmalı olsa da yasalarımızda do-
laylı olarak gıda lıakkı biçiminde yorumlanabilecek, bil hakki çaQriŞtiracak Ve 1)11 
hakkın yaşama geçmesini sağlayacak olan "yeterlilik, güvenilirlik ve sağlıklılık" 
temel koşullarını öngören bir çok hükmün bulunduğu söylemek mümkündür. 

Gıda hakkının kullanımı ve kimi kısıtlar 

Bu sunuşun başlangıcında, böylesi bir hakkın doğrudan kullanımının mümkün ol-
madığı. hakkın yaşama geçmesi için "gıdanın var olması, bunun için gıda üretiminin 
artırılması ve sürdürülebilir kılınması, bireyin gıdaya erişebilmesi ve gıdayı tükete-
bilecek gelire sahip olması ve gıdanın sağlıklı olması" gibi temel koşulların gerekli 
olduğu görüşleri açıklanmaya çalışılmıştır. Ülkemiz koşulları ve ortaya çıkan uluslar 
arası yeni süreçler gözetilince, gıda hakkı koşulları olarak nitelenmeye çalışılan bu 
unsurların bir bölümünün hak kullanımını kısıtlayan özellikler taşıdığı da anlaşıl-
maktadır. O nedenle sunuşun asıl konusu olmamakla birlikte, hak kullanımını kısıtlayıcı 
sorunlara da kısaca değinmekte yarar görülmektedir. 

Öncelikle, yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak bir üretim anlamında ciddi 
sorunlar ve kısıtlar bulunduğunu söylemek gerekmektedir. Tüketilen gıdanın sağlıklı 
olması anlamında da yetersizlik ve kısıtlar bulunmaktadır. Dahası, yeterli ve denge-
li beslenmeyi sağlayacak yeterli birey geliri anlamında çok ciddi ekonomik sorunlar 
bulunmaktadır. Üstelik var olan bu kısıt ve sorunlar çoğunluğu dış kaynaklı olan yeni 
koşullar nedeniyle daha da ağırlaşmıştır. 

Türkiye insan buğun bile Avrupa insanının üçte biri kadar hayvansal besin tüket-
mektedir DPT tarafından 2001 de gerçekleştirilen bir araştırmaya goıe. toplumumuzun 
protein tüketiminin %55'ı tahıl ve ürünlerinden. % 10'u et ve ürünlerinden, % 15'ı sut ve 
ürünlerinden ve % 16'sı sebze ve meyveden, enerji tüketiminin %52'si tahıl ve ürünle-
rinden, %4'u et ve ürünlerinden, %7'i süt ve ürünlerinden ve % 12'i sebze ve meyveden 
karşılanmaktadır. Tahıl ve ürünleri tüketiminin çok büyük bölümünün ekmek olduğu 
gözetilir ise Türkiye insanının buğun bile ekmekle beslendiğini anlamak gerekmektedir 

Bu noktada bir önemli noktanın da altını çizmek ve kimi yanılgıları gidermek 
gerekmektedir. Üstte özetlenen beslenme göstergeleri değerlendirilince, Türk insa-
nının yeterlilik dengelilik bir yana, normal beslenme koşullarına bile ulaşamadığı 
ve ancak ekmekle karnını doyurduğu anlaşılmaktadır. Kanımızca genel ortalamaları 
yansıtan bu veriler, toplumun az gelirli ve yoksul çoğunluğu için çok daha ağır ko-
şullarda geçerli bulunmaktadır. 

Beslenemeyen ve ancak karnını ekmekle doyuran yani ancak doyan toplumumuz-
da yaşanan bu yetersizliğin temelinde bize göre, kimi başka değişkenlerin yanında 



"kişi başına ulusal gelir düzeyinin düşüklüğü" ve "toplam et ve süt üretimi yetersiz-
liği" gibi iki belirleyici bulunmaktadır. Bireyin geliri düzeyinin düşüklüğü ve temel 
gıda maddesi nitelikli tarım ürünü üretimindeki yetersizlik sorunları aşılmadan, var 
sayılacak teorik bir gıda hakkının hukuksal düzenlemeye kavuşmasının sorunu çöze-
meyeceğini görmek gerekmektedir. 

Ülkeye özgü koşullardan kaynaklanan gıda hakkı kullanım kısıtları ne yazık ki kimi dış 
etkenler yüzünden daha da ağırlaşma eğilimi göstermektedir. 

AB surecinin karşımıza çıkardığı muhtemelen ilk örneği sut üretiminde ortaya çıka-
cak olan "tarımsal üretim kotası" gibi dayatmaların, ulusal koşullarda gıda güvenliği 
sorunları yaratacağını görmek gerekmektedir Aynı surecin gereği gündeme gelecek 
olan gümrüklerin sıfırlanması mekanizmalarının ülke insanının gıda hakkının. AB da-
yatmalarına teslim edileceği anlamına geleceğini fark etmek gerekmektedir Sağlıklı gıda 
anlamında bir olanak sayılan organik tarım ve iyi tarım gibi yöntemlerin, "üretim ve-
rimliliğinde yetersizlik" boyutunda yaratabileceği ikincil sorunlardan ötürü, yeterlilik 
anlamında kısıt özelliği taşıyabileceğim de görmek gerekir Canlı bünyesinde çeşitli pa-
tolojık sorunlar yarattığı ileri sürülen ya da en azından ne tür etkiler yarattığı bilinemeyen 
GDO nitelikli ve gıda özellikli tarımsal ürünlerin ithali ve yerli koşullarda üretiminin 
sağlıklı gıda haklarına açık aykırılığını bilmek gerekmektedir 

Son söz olarak çeşitli boyutlarla sorgulanmaya çalışılan "gıda hakkı" kavramı- 41 
nın lıııkuksallık kazanımı hiç kuşkusuz gerekli ve yararlıdır. Ne var ki; böylesi bir 
hakkın anlamlı olması ve gerçekten yaşama geçmesinin, üstte tanımlanmaya çalışı-
lan ön koşullara ve bu koşulları kısıtlayıcı unsurların giderilmesine bağlı olduğunu 
unutmamak gerekmektedir. 19 Ekim 2007 



"GIDA HAKKI" 
TEMASININ TEKNİK BOYUTTA İRDELENMESİ 

Doç. Dr. Y. BİR OL SAYGI 
Dohler Gıda Sanayi ve Tıc Ltd Ştı 

insan, top lum halinde yaşayabilen bir canlıdır Bu sayede, günümüze dek gel iş imini 
sürdürerek var olabi lmiş ve gelişebileceği nokta sonsuza açık bir canlı turüduı İnsanı 
diğer canlılardan ayırabilen, bu özelliğidir. İnsan dışındaki tüm canlılar varlıklaıını ge-
netik özell iklen ve içgüdüleri ile sürdürebi l i rken insan farklı olarak "beden, akıl, ruh" 
ö lçüsünün o lumlu sentezini yapabilerek var o lmuştur. A H Maslovv'un temel ihtiyaçlar 
hiyerarşisine bakarsak en altta bulunan fizyolojik ve güvenlik temel ihtiyaçlarından son-
raki ait olma. saygı görme, yaratma ve başarma ihtiyaçlarının insana özgü olduğunu 
görmekteyiz. 

"Gıda hakkı ve teknolo| i" kavramlarının, insan hakları çerçevesinde doğru tanımlan-
ması ve birbir ler i ile olan i l işkilerinin doğru boyutta detaylandırılması gereklidir Konuyu 
incelerken insanın yanı tüketicinin "gıda hakkı" boyutunda, " tüket ic inin beklenti lerinin" 
karşılanması çok önemlidir Bu ıkı temelde aradaki köprü olan "gıda işleme teknoloji le-
r inin" irdelenmesi zorunludur Üret imden tüket ime gıdanın kaliteli ve m i n i m u m kayıpla 
ulaştırı labilmesi ıçııı gıdayı nasıl işlenecek, hangi yöntemler uygulanacak, nasıl amba-
lajlayarak, doğru etiketleme ve bi ldir imle tüketiciye nasıl sunacağız. Bu uçlü saç ayağı, 
konunun bütününü oluşturmaktadır 

İnsan hakları, ülke yükümlülükler i ve icraat mekanizması temelinde kurulmaktadır 
İnsanların gıda hakkı çerçevesinde insan hakları standardı, fiziksel ve ekonomik olarak 
her zaman yeterli miktarda gıdaya ulaşabilme ve tedai ık edebilmesidir. Ana fıkır herkes 
içııı açlık çekmeme hakkıdır. 

insan hakları, otuz temel başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar "sivi l haklar, ekonomik 
haklar, polit ik haklar ve sosyal haklar" diye ayrılmaktadır. Gıda hakkı, "sosyal haklar" 
başlığının altında yer almaktadır 

insan hakları çatısı, ıılke yükümlülükler iy le, bu ülkeyi yönetenlerin icraatlarının yani 
icraat mekanizmasının üstüne oturmaktadır. Temeldeki ıkı ana boyutun sağlamlığı "İn-
san haklan" o lgusunun toplumda sağlıklı işlemesi açısından çok önemlidir , icraat me-
kanizmasının sorumlulukları , yaptıkları ve yapmadıkları aktiviteler ile tanımlanmalıdır. 
Yaptıkları kadar yapmadıkları ile de sorumludur lar . Bu noktada bireyleri "gıda hakkı" 
fiziksel ve ekonomik olarak her zaman yeterli miktarda gıdaya ulaşabilme ve tedarik 



edebilme temel prensibini sağlamaktır Yanı. sonuç olarak hiç kimse aç kalmamalı ve 
yeterli-dengelı beslenmenin sağlanması gerekmektedir 

İnsan 

Hakları icraat 

Mekanizması 

Gıda hakkı, bireyin yaşamı için gerekli, yeterli ve güvenli gıdaya er iş iminin sağlan-
ması anlamına gelir ve en temel evrensel insanlık haklarından biridir 1948 İnsan Hakları 
Evrensel Bildir isinde ilk dela gıda hakkı, insan hakkı olarak yer almıştır 

Daha sonra 1966 yılında kabul edilen Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 4 3 

Haklar Sözleşmesinde (11 madde) yer almış ve günümüzde şartları uye ülkeler için 
bağlayıcı olan bu madde 156 devlet tarafından onaylanmıştır Bu hakkın daha geniş yo-
rumu ve tanımı Ekonomik. Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesinin 12. Genel Yorumunda 
yer almaktadır 

Gıda Hakkı Yönergesi, FAO Konseyi tarafından 2004 yılında kabul edi lmişt i r Bu yö-
nerge gıda hakkının uygulanabi lmesi için atılması gereken somut adımların neler olduğu 
üzerine tavsiyeler sunmaktadır. 

İnsanlar ın gıda hakkı; ye te r l i l i k , tedarik ve sürek l i l i k teme l inde kuru ludur . Yeterli 
miktarda gıda hakkına sahip olabilmek için aşağıdaki konulara açıklık getıımek gerekir: 

Yeterlilik: Sağlığa zarar veıebılecek maddeler içermeyen ve mevcut kültüre uygun 
olarak insanoğlunun ihtiyacı olan gıdayı sağlamaktır. Gıdayı yasa ve özellikle etik kural-
lar çerçevesinde amaca uygun işlemek çok önemlidir Gıda kalitesiz, tüketici açısından 
hem içerik ve hem de beslenme açısından kabul edilebilir değilse bu olgu tüketicinin 
gıdaya ulaşması değildir Gıda hakkı, gıdanın insana sağlayabileceği bütün özellikleriyle 
ulaştırılmasıdır. Ayrıca, kültürüne uymayan bir ürünü yapmanın ve sağlamanın hiçbir 
anlamı yoktur. 

Kolay tedarik: Tedarik, yeterli gıdayı fiziksel ve ekonomik olarak alabilecek ve aynı 
değer ve standartta sürekli sağlayabilecek şekilde değişmeyen ve standart bıı değerde 
sağlanmasıdır. 



1. Ekonomik tedarik 

2. Fiziksel tedarik 

3. Sürekli tedarik 

4. Sabit bir değerde / standartta tedarik 

Bu aşamada en önemli olgu gıdanın sağlanmasındaki sürekliliktir. Süreklilik, ekolojik 
olaıak, ekonomik ve sosyal açıdan sağlanmasıdır Gıda hakkı, bu uç temel direğin üzeri-
ne kurulan bir çatıdır 

Yeterlilik 

Besin değeri açısından yeterlilik 

Sağlıklı besinler 

Kültüre uygunluğu 

Tedarik 

Süreklilik 

Fiziksel 

Ekonomik açıdan 

Aynı değerde/standartta 

Ekolojik açıdan 

Ekonomik açıdan 

Sosyallik açıdan 

İNSAN HAKLARI = ÜLKE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Haklar ve yükümlülükler madalyonun iki yüzüdür. İnsanların hakları, ülkenin ise yü-
kümlülükler i vardır İnsan Haklan ülkeleri yükümlülükler in i yerine getirmeğe mecbur 
kılmaktadır Ülkelerin yükümlülükler i şu şekilde özetlenebilir, 

1. SAYGI DUYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Ülkeler insanların yeterli gıdaya olan haklarına 
saygı duymalı ve buna engel veya bunu bozabilecek herhangi bir davranışta bulunma-
malıdır. 

2. KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: ülkeler, tüzel veya gerçek kişilerin insanlara yeterli 
gıdaya olan ulaşma haklarına sahip olma konusunda engel koymamalarına dikkat etme-
lidirler 

3. YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Ülkeler tum vatandaşlarına yeterince gıdaya 
ulaşmalarını ve gıda üret im kaynaklarının yeterince işlemesi hususunda destek çıkma-
lıdır. Bu yükümlülük, doğal afet veya başka felaketlerden zarar görmüş vatandaşları da 
kapsamaktadır. 



Gıda polit ikası ise gıda güvenliği (Teknik konsept), gıda hakkı (yasal konsept) ve 
gıda hükümranl ığı (poli t ik konsept) olarak uç temelde toplanmaktadır. Doğaları gereği 
bu uç ter imi birbir ler inden kesin olarak ayırmak mümkün değildir. Hedef, 'Her bireyin, 
aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürebi lmeler i için beslenmeleri ve diyet tercihlerini karşıla-
mak amacıyla yeterli, güvenli ve besleyici gıdalara fiziksel ve ekonomik olarak ulaşabil-
m e hakkı vard ır ' ana fikridir 

Tüketicilerin beklentisi ııedir? 21. yüzyıl tüketicisinin karakteristik özellikleri nedir? 

Yırmıbır incı yüzyıl tüketicisi değişmiş ve değişmektedir. Küreselleşme boyutunda 
ülke ekonomiler i iç içe girmekte, ülkelerin birbir lerine olan ekonomik bağımlılıkları art-
maktadır. Ekonomiler dolayısıyla bireyler giderek artan sert rekabet ortamında yaşamla-
rını sürdürmektedi r Bu da yaşam alışkanlıklarının, yaşam konseptlerının ve beklentile-
rinin değişmesine neden o lmaktadı r Günümüzün tüketici lerinin beklenti lerini aşağıdaki 
konu başlıklarında tanımlayabil ir iz. 

1. Daha fazla zaman baskısı altıda (Zaman en önemli sorun olmaktadır. Bu nedenle 
mutfakta ve yemek yemede harcanan süreler giderek kısalmaktadır. Tüketici hazırlan-
ması kolay, genelde tercihleri tüketime hazır gıdalara yönelmektedir) . 

2. Rahatına daha duşkun (İş yaşamının ve şehir yaşamının zorlukları insanların 
gıda hazırlamadaki zorlukları ve zaman kaybının olmadığı konseptlere yönel imini hız-
landırmaktadır). 

3. Yeni i let işim ortamlarıyla daha ilgili ( i let iş im günümüzde her tür lü bi lginin kısa 
sürede herkese ulaşmasını sağlamaktadır. Birçok konu geçmişe gore daha çok tartışıl-
makta ve bilgi çok kolay transfer edi lmektedir). 

4 Sağlıklı beslenmesıyle daha ilgili ve konu hakkında daha bilgili (Hasta olmadan 
kişiler sağlıklı bir yaşam için koruyucu önlemleri almayı tercih etmektedir. İ letişimin 
artmasına paralel olarak daha bilgil i olan tüketici, tükett iği gıdadan beklenti lerini bi lmek 
istemekte ve sağlığı için beklentilerini de artırmaktadır). 

5. Yeni ve bireysel ürünlerle ilgili (Klasik ürünlerden ziyade tüketici kendine özgü, 
kişisel ürün beklentileri artmaktadır Özellikle hedef kitleler göre tanımlanmış urun ter-
cihleri artmaktadır). 

6. Mobi l ve esnek (Zaman yönet iminde zorlanan tüketici ler gunluk yaşamında her 
or tam ve zamanda arzuladıkları ve yukarıdaki tanımlar çerçevesinde hazırlanan gıdalara 
ulaşmak istemektedir). 

7. Yaşlanan nüfus (Dünya giderek yaşlanmaktadır. Altmış yaş üzeri nüfusun bu-
ğun, yarın ve ertesi günkü dağılımı aşağıda sunu lmuş tu r Bu tablonun gıda beklentileri 
de yaşa bağımlı olarak değişmektedir. 

8. Daha küçük aileler (Yaşam koşullarının değişimine paralel olarak eskiden büyük 
ailelerin yerine az çocuklu ve büyüklerle beraber yaşanmayan bir aile düzeni o luşmuş-
tur. 
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Güney Amerik.ı 
ve Kar.tyipler 

Sağlıklı gıda pazarının sihir l i üçgeni olarak kabul edilen karar mekanizmasında etkil i 
faktör ler aşağıda detaylandır ı lmışt ı ı 

Araştırma ve Inov.ısyoıı Al.mı 
Tukctici Beklentileri 

Ürün /Proses / 

Amb.ılnj 

Doğallık (Bio. bölgesell ık ve etnik gıdalar), uygunluk ( tüket ime lıazır gıdalar, mobı -
Iite, market ler , fast food ve kolay ambalaj lar) , p remıum ürünler (yaşam tarzına uygun 
özel ve keyif veren ürünler) , her şeyi karışt ırma (mixoman ia ) (eğlence, yaratıcılık ve yeni 
kategor i ler) , obezıte (g l ıscmık indeks, f i tness, lıght ve düşük kalori l i gıdalar), sağlık ve 
kendini iyi h issetme (kendimiz için zaman ve fonksıyonel l ik) , hedef kit leler (çocuklar , 
gençler, kadınlar, erkekler ve yaşlı lar) birbir i içine geçen yedi temel t renddi r . 

Ut>o»e • v.-ı >ı< t o v m v v n l g l ı t O b c a o 



Gıda iş lemede temel amaç, gıdanın bozulma kinet iğ in in min imize edilerek kali tenin 
en üst düzeyde tüket ic iye ulaştır ı lmasıdıı Bu amaçla, değişik gıda saklama yöntemler i 
uygulanmaktadı r Günümüzde pazaıda 18000 üzerinde değişik gıda bu lunmakta ve her 
gün yeni ürünler pazara g i rmektedi r . Pazarda her 10 yılda temel gıda maddeler i hariç 
% 9 0 ürün değişmektedi r . 

Modern gıda işlemede uç temel amaç bulunmaktadır: 

• Güvenl i gıda (mikrob iyo lo j ik , enzimat ik ve kimyasal açıdan) 

• Kal i tenin en ust düzeyde tüket ic iye ulaştır ı lması (duyusal ve beslenme değerler i 
açısından) 

• Gıdayı tüket ime uygun fo rma get i rmek ( tüket imin i ve kul lanımını kolay laşt ı rmak) 

Gıda iş lemede temel iş lemler i aşağıdaki şekilde toplayabi l i r iz; 

1 SIVI AKIŞI (Farklı türbülanslarda sıvıları t ransfer i ) 

2. ISI TRANSFERİ (Isının uzaklaştırı lması, ver i lmesi veya eklenmesi) 

3. FAZ DEĞİŞTİRİLMESİ (Kuru tma ve konsantre iş lemler i , ku ru tma) 

4 MEKANİK AYIRMA (Santrfu), sed imantasyon, e lemek) 

5. BOYUTLARIN AYARLANMASI (Di l imleme, kesme, öğü tme, ag lomerasyon) 

Kontrol Edilen Sıcak Soğuk Kimyasallar Su Aklıvılesi Mekanıksel 
Mikroorganizmalar Gelişimlerim 

engeller 
Gelişim lıı/ını 
düşürür 

Koruyucular 
yelışıını 
yavaşlatır 

J.ö'ııın altında 
yaşama/ 

Sayısı a/alır 

Enzimler Isı ile zarar verilir Reaksiyon hızı 
düşer 

Aktıvılc modılıye 
edilir 

Aktıvıte hızı 
değiştirilir 

Kimyasal reaksiyonlaı Heaksıyon hızı. 
esmerleşme ve 
oksıdasyon arlar 

Heaksıyon hızı 
düşer 

Yavaşlatır veya 
artırır 

Reaksiyon 
lıı/ını değiştirir, 
n/ellıkle 
pksıriasyni] 

Uygulanmaz 

Fiziksel yapı fctkıyı artırır tlkıyı azaltır Yapıyı 
değiştirebilir 

Yüksek değerler 
yumuşama 
sanlar 

Yapıya /arar 
verir 

Gıda hakkı çe rçeves inde ; tüket ici lere gıdanın ulaştır ı lmasında aşağıdaki temel o lgu-
ların sağlanması zorun ludur 

İçer iğ in in amaca uygun o lması 

Gıdanın uygulanan prosesten korunması , sınırların iyi saptanması 

Kalite & Güvenl ik s is temler ine uygun üre t im (HACCP. ISO) 

Ambala j ile gıdayı koruyacağımız gibi, gıdanın da ambala jdan ko runmas ı 

Doğru ve dürüs t deklarasyon (Etiket leme) 

Tum aşamalarda "Etık" davranış sergi lemek 

Tüketici beklent i ler in in karşı lanması 




