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DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 

 “SAĞLIKLI BİR YARIN İÇİN BUGÜNDEN GÜVENLİ GIDA” 

 

Her yıl farklı bir tema ile 7 Haziran tarihinde “Dünya Gıda Güvenliği Günü”nün yılki teması 

olan “Sağlıklı Bir Yarın İçin Bugünden Güvenli Gıda” olarak belirlenmiştir.  

Tükettiğimiz gıdanın güvenli ve sağlıklı olmasını sağlamak için tarladan/ahırdan sofraya 

herkesin bir rolü vardır. Gıda güvenliği herkesin işidir. Gıda güvenliği; resmi otorite, üreticiler ve 

tüketicilerin farklı sorumlulukları paylaşmasını zorunlu kılmaktadır.  

Veteriner Halk Sağlığı kavramı; zoonozların tanısı, denetimi, epidemiyolojisi, kontrolü, 

önleme ve eliminasyonu, laboratuvar hayvanlarının sağlık açısından yönetimi, tanı laboratuvarları, 

biyomedikal araştırmalar, sağlık eğitimi ve sürekliliği, biyolojik ürünler ve kontrolü ile evcil ve vahşi 

hayvan popülasyonunun yönetimi, içme suları ve çevrenin korunması, insan sağlığındaki acil 

durumların yönetimi ile birlikte gıda güvenliğini de kapsamaktadır.  

Gıda güvenliği gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik risk temelli yaklaşım, tüketicilerin 

küresel gıda kaynaklarına adil bir şekilde erişimine katkı sağlayacaktır.  

Türkiye’de gıda güvenliğine yönelik tehditler; yerleşmiş tüketim ve satış alışkanlıklarının 

değiştirilmesindeki zorluklar, kayıt dışı üretim, tüketicinin bilgi eksikliği, işletmelerin küçük ölçekli 

olması, gıda güvenilirliği konusunda bilgi kirliliği ve bu yolla oluşan güvensizlik, birincil üretim 

aşamasında hijyen uygulamalarında eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası kuruluşlarla 

işbirliğinin zayıf olması, nitelikli işgücünün yetersiz olması ve medyanın etkin kullanılamaması ise 

ülkemizin gıda güvenliği açısından zayıf yönleri olarak ise kabul edilmektedir. 

Türkiye’de merdiven altı olarak tanımlanan kayıt dışı üretimin yaygın olması ve bu işletmelerin 

denetlenememesi gıda güvenliğini tehdit eden önemli bir sorundur. Tarım, hayvancılık ve gıda 

sektörlerinde çalışan işgücünün gıda güvenliği hususunda yeterli bilgiye sahip olmaması ülkemiz 

açısından ciddi bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. 

Gıda güvencesi ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulacak projelerde, kamu desteği 

ve işbirliği ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da sorunların çözümüne yönelik çaba göstermeli 

ve sorumluluğu paylaşmalıdır.  

Sürdürülebilir bitkisel ve hayvansal gıda tedarik zincirinin oluşturulması, gıda güvencesi ve 

güvenliğini sağlayacak temel koşullardır. Bu bağlamda, Türkiye’de sürdürülebilirlik politikaları eylem 

planı hazırlanıp uygulamaya konmalıdır. Bu planlarda, su kaynaklarının, toprağın, enerjinin 

sürdürülebilirliğinin yanı sıra sürdürülebilir taşıma, depolama, ambalajlama uygulamaları da göz önüne 

alınmalı, iklim değişikliği ile mücadele etmeli ve doğurabileceği olumsuz etkilerin minimuma 

indirgenmesi hedeflenmelidir. 

Üreticilerin yanı sıra tüketicilere yönelik bilimsel araştırma sonuçlarını baz alan eğitimler 

gerçekleştirilmeli, tüketicilerin gıda güvencesi ve güvenliği hakkında bilgi edinmeleri sağlanmalı, olası 

tehlike ve risklere karşı ne tür önlemler alabilecekleri konusunda bilgilendirilmelidirler. Yeterli, sağlıklı 

ve güvenli gıdalara erişemeyen tüketiciler için çeşitli yardımlar yerine bölgede kalkınmayı sağlayıcı, 

sürdürülebilir üretimi arttırıcı planların uygulamaya konması, ülkemizde giderek artan açlığın ve 

beraberindeki birçok sosyolojik ve ekonomik sorunun kalıcı çözümü olacaktır. 

Veteriner hizmetlerinin kamu ve özel sektör tarafından verilmesinde denge sağlanırken, 

Veteriner Halk Sağlığı hizmetinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırıldığından emin olunmalı ve bunu 

birincil sorumluluk olarak görülmelidir. Hayvansal gıdalardan kaynaklanan sağlık sorunlarının 

önlenmesi ve kontrolü ile ilgili hizmetlerin gerçekçi olarak yürütülebilmesi; veteriner hekimler 

tarafından, dünyada kabul görmüş Veteriner Halk Sağlığı politikalarına uygun olarak gerçekleştirilebilir. 

Veteriner Halk Sağlığı Derneği olarak; Veteriner halk sağlığı anlayışına uygun, herkese güvenli 

ve yeterli gıdanın sağlandığı; bitkisel ve hayvansal birincil üreticilerin iyi uygulamaları benimsediği; 

gıda işletmecilerinin güvenilir gıda ürettikleri, işledikleri, dağıtımını yaptıkları; tüketicilerin güvenli ve 

sağlıklı gıda hakkında bilgili olduğu bir gelecek dileğiyle, Dünya Gıda Güvenliği Gününü kutluyoruz. 

Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız. 
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