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KONGRESİ’NİN AÇILIŞINA İLİŞKİN SAYIN BAKANIMIZIN MESAJI
Değerli Katılımcılar,
Gıda Güvenliği Derneği öncülüğünde sektörün önde gelen kuruluşlarının desteği ile gıda
güvenliği alanındaki hukuki, sosyolojik, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ele alacak ve
sektörün tüm paydaşlarını biraraya getirecek bu önemli buluşmada sizlerle birlikte
olmayı arzu etmiştim. Ancak öngörülemeyen bir program değişikliği nedeniyle bu
arzumu gerçekleştiremiyorum.
Bildiğiniz üzere, 12 No’lu Gıda Güvenliği, Veterinerlik, Bitki Sağlığı Politikası faslı 30
Haziran 2010 tarihinde müzakereye açılmıştır. 12nci faslın müzakereye açılması;
özellikle tüketici ve halk sağlığı alanında gerçekleştirilen ve tüketiciler olarak hepimizi
doğrudan etkileyen Avrupa Birliği uyum çalışmalarının neticesi olan somut adımları
işaret etmesi bakımından oldukça önemlidir.
Faslın müzakereye açılması sürecinde, Bakanlığımın koordinasyonunda Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığımızın çabaları ile gerek açılış kriterlerinin karşılanması gerek
kapanış kriterleri kapsamında gerçekleştirilen ve halihazırda gerçekleştirilmekte olan
çalışmalar ile gıda güvenliği alanında son yıllardaki en köklü değişikliklere imza atılarak
bu alanda AB standartlarının yakalanması konusunda büyük ilerleme kaydedilmiştir. Bu
ilerlemenin en önemli aşamasını 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu’nun kabul edilmesi oluşturmuştur. Sözkonusu Kanunun yürürlüğe
girmesini müteakip hayvan hastalıkları ile mücadeleden bitki sağlığı kurallarına, gıda
katkı maddelerinden kalıntılara, genel ve özel hijyen kurallarından resmi kontrollere
kadar bir çok alanda AB müktesebatına uyum amacıyla 200’e yakın ikincil düzenleme
hayata geçirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler ile AB’de hâlihazırda mevcut bulunan
birçok uygulamanın ülkemizde de gerçekleştiği bir noktaya gelinmiştir. Bakanlığım ile
birlikte başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere gıda güvenliği
konusunda çalışan tüm kurum, kuruluş ve paydaşların gelinen bu noktayı daha da ileriye
götüreceklerine dair inancım tamdır. Bu süreçte, Avrupa Birliği Bakanlığı olarak
geçmişte olduğu gibi sektördeki tüm aktörlere her türlü desteği vermeye hazırız.
12 No’lu “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası” faslı kapsamında
yürütülen çalışmalar; sadece çiftçilerin, üreticilerin, yatırımcıların gelirlerini artırmaya,
rekabet edebilirliklerini güçlendirmeye değil; aynı zamanda, kırsal alanlarda refahı
artırmayı, doğal zenginliklerimizi korumayı, çevreye duyarlı olmayı, tüketicilerimizin
daha güvenli, daha sağlıklı, hijyen bakımından daha yüksek standartlarda üretilmiş
gıdaya ve gıdayla ilgili doğru bilgiye erişimini sağlamayı amaç edinerek toplumun tüm
kesimlerinin ve en önemlisi gelecek nesillerin, çocuklarımızın refahına hizmet
etmektedir.
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AB üyelik sürecinin ve bu süreçteki AB müktesebatına uyum ve uygulama çalışmalarının
en somut örneklerini bulabileceğimiz gıda güvenliği alanında düzenlenen bu Kongrenin
önümüzdeki süreçte yapılması gereken çalışmalara önemli bir ivme kazandıracağına
şüphem yoktur.
Bu düşünceler ile hepinize saygı ve selamları sunuyor, tüm katılımcılar için başarılı bir
kongre olmasını temenni ediyorum.
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