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on dönemde basında gıdalara ilişkin konular sıklıkla yer almaktadır. Odamız da toplumun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gündeme gelen farklı konularda gerek
yerel gerekse ulusal basında aktif olarak yer almaktadır. Oda Başkanımız Sayın Petek
ATAMAN, 5 Kasım 2004 tarihinde Reuters ajansı ile Avrupa Birliği’ne uyum konusunda bir röportaj
gerçekleştirmiştir. Röportajın önemli noktalarını basından takip edemeyen meslektaşlarımızla
paylaşmak istedik.
Reuters’in sorularını yanıtlayan Ataman, AB teknik mevzuatının büyük bölümüne 1995 yılından
bu yana uyum sağlandığını, ancak Avrupa’da da gıda çok dinamik bir konu olduğu için 95’ten bu
yana büyük gelişmeler gösterdiğini, bu sebeple uyum çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini
bildirmiştir. Ataman, gıda sektörünü asıl zorlayacak olan şeyin AB’nin piyasa sistemlerine uyum
sağlanması olduğunu belirterek, ülkemizin ekonomik koşullarının, rekabet edebilirliğimizin ve
üreticilerimizin koşullarının AB’den çok farklı olduğunu ifade etmiştir.
Yeni Gıda Yasası’nda bu alandaki denetimin tek elde toplanmasının çiftlikten sofraya kadar
izleme açısından olumlu olduğunu söyleyen Ataman, üretim yerlerinin denetiminin zaten Tarım
Bakanlığı’nda olduğunu hatırlatarak yasanın getirdiği temel değişikliğin gıda satış yerlerinin
denetiminin Tarım Bakanlığı’na verilmesi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Haziran ayında resmen
yürürlüğe giren Gıda Yasası’nın yaklaşık dört aydır, Bakanlığın uygun kadro, teknik imkan ve
yönetmeliklerinin bulunmaması nedeniyle fiilen uygulanamadığı ve gıda denetiminin durduğu
eleştirilerinin kamuoyunda yer aldığını bildirmiştir.
AB’ye gıda ihracatında yaşanan sorunların sistem anlamında henüz başarılamayan çiftlikten
sofraya kadar izlemenin sağlanamamasından kaynaklandığını söyleyen Ataman, bu sistemi
henüz oturtamadığımız için AB’nin de buna kaygıyla yaklaştığını belirterek, resmi kontrole yetkili
birimlerin laboratuarlarının akredite olup olmadığının, hangi analiz yöntemleri kullanıldığının,
numune alma yöntemlerimize kadar gözden geçirilerek denetlendiğini belirtmiştir. Bakanlığın
elemanlarının ya da teknik olanaklarının yetersiz olduğunu vurgulayan Ataman, Bakanlığın mutlaka hem eleman hem bütçe açısından desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir. Ataman ayrıca,
gıda denetimleriyle ilgili çıkarılması planlanan 21 yönetmeliğin büyük bölümünün henüz çıkarılamadığına işaret etmiştir.
Ataman, gıda alanında Türkiye’nin kendi yayınladığı mevzuatların bazılarına da uyamadığını
belirterek, ahır hijyeni konusunu örnek vermiş, çiğ sütlerimizin hiçbir zaman mevzuatımızda
verilen limitleri tutmadığını ve bununla ilgili sıkıntılar yaşandığını belirtmiştir. Ataman, bu sorunun
çözümü için izleme programlarının yanında, üreticinin eğitilmesi gereğinin altını çizmiştir.
Deli Dana olarak bilinen ve hayvan etinden bulaşan BSE hastalığının son haftalarda yeniden
gündeme gelmesine rağmen hükümetin AB’den et ithalatıyla ilgili değerlendirmeler içinde olduğunu bildiren Ataman, AB ile görüşmeler çerçevesinde yeniden et ithalatı açılmamasını umut
ettiğini belirtmiştir. Ataman, BSE hastalığı nedeniyle et ithalatımızın yasak olduğunu belirterek,
kaçak girişlerin olduğu gerçeğini vurgulamış, resmi yollarla olmasa da hem doğu sınırlarından
hem de Bulgaristan tarafından kaçak hayvan ya da et girişi olduğunu, doğu tarafından belki çok
fazla BSE beklememesine karşın Bulgaristan’dan gelme ihtimalinden endişe edilebileceğine
işaret etmiştir.
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Söyleşide ekmekte benzoil peroksit maddesi kullanımına da değinen Ataman, bu maddenin
yasaklanma nedeninin kanserojen olması veya başka sağlık riskleri değil, tüketicinin kalite
açısından yanıltılması olduğunu bildirmiştir. Ekmekte benzoil peroksit kullanımının yaygın
olmamakla birlikte Tarım Bakanlığı taramalarında tespit edildiğini belirten Ataman, yasalarımıza
göre kullanımın yasak olduğunu ancak izin veren birçok ülke bulunduğunu belirterek, maddenin
kanserojen olmadığını ve insan sağlığına etkisi nedeniyle değil, tüketiciyi yanılttığı kaygıyla, daha
düşük kaliteli undan, daha kaliteliymiş gibi görünen ekmek üretilmesi nedeniyle kullanımının
yasaklandığını belirtmiştir.
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