
Ulusal gıda güvenilirliği 
sistemlerinin ve bölgesel iş 
birliğinin güçlendirilmesi

Bölgede daha güvenilir gıda 
için iş birliği
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Güvenilir olmayan gıda, insan sağlığı ve ekonomiler için küresel bir tehdit 
oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yıllık tahminlerine göre, gıda 
kaynaklı hastalıklar 600 milyon insanın hastalanmasına ve 420.000 ölüme 
neden oluyor. Güvenilir olmayan gıdalar, tarım-gıda ticaretindeki aksamalar 
veya kısıtlamalar, gıda ve gelir kaybı ve doğal kaynakların israfı nedeniyle 
ekonomilere de ağır bir yük getiriyor.

Üretimden tüketime kadar, gıda güvenilirliği risklerinin yönetimi, sürekli 
devam eden bir adaptasyon ve iyileştirme sürecidir. Gıda zinciri aktörleri 
arasında, sağlam yönetişim, üzerinde mutabakat sağlanmış uluslararası 
standartlar ve uyumlaştırılmış düzenlemelerle desteklenen iş birliği, gıda 
güvenilirliği için elzemdir. Yetkili kurum ve kuruluşlar, söz konusu 
düzenlemeleri ve rehberlik sağlayan materyalleri uygulamalı ve yürüttükleri 
faaliyetler arasında etkili koordinasyonu sağlamalı, işletmeler ise güvenilir 
gıda üretimi ve dağıtımını temin etmelidir.

Bu Proje, Azerbaycan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan ve 
Türkiye olmak üzere bölgedeki beş ülkede gıda güvenilirliği 
kontrol sistemlerinin güçlendirilmesine ve bölgesel iş 
birliğinin arttırılmasına odaklanacak.

Projenin yararlanıcısı olan bu ülkeler, son yıllarda, gıda 
kontrol sistemlerinde önemli değişiklik ve 
iyileştirmelere imza attılar. Proje, yararlanıcı ülkelerin 
ulusal gıda kontrol sistemlerinin kendine özgü 
bağlamını da dikkate alarak, hem ülkelerin ihtiyaçlarına 
özel destek sağlamayı hem de bölgedeki ortak zorluklar 
konusunda destek sağlamayı hedefliyor.

Bölgede daha güvenilir gıda 
için iş birliği
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Proje, tüm bireyler için güvenilir gıdanın sağlanması 
amacıyla ülkelere gıda güvenilirliği sistemlerinin 
iyileştirilmesi konusunda destek olmak suretiyle, 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmaya yönelik 
çabalara da bir katkı sağlayacak.

PROJEYE GENEL BAKIŞ

Hedef ülkeler:
Azerbaycan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan ve 
Türkiye

Amaç:
Kamu sektörünün ve özel sektörün, gıda 
güvenilirliği açısından öncelikli risklere 
odaklanmalarına elverişli bir ortam sağlamak 
suretiyle faydalanıcı ülkelerde resmî gıda 
güvenilirliği kontrollerinin ve risk iletişiminin 
güçlendirilmesi.

Bütçe:
650.000 ABD Doları

Süre:
1 Ocak 2021 –
31 Aralık 2023



PROJENİN KAPSAMI

Proje, faydalanıcı ülkelere şu hususlarda destek sağlayacak:

• Risk analizi çerçevesi ile uyumlu resmî gıda güvenilirliği 
kontrollerine yönelik kurumsal düzenlemelerin ve çalışma 
usullerinin güçlendirilmesi; 

• Gıda güvenilirliği risk iletişimi konusundaki bilgi ve uygulama 
becerilerinin yanı sıra gıda güvenilirliği ile bağlantılı acil 
durumlara cevap verme kapasitesinin iyileştirilmesi;

• Ulusal gıda güvenilirliği kontrol kurumlarının, risk temelli 
denetim uygulama kapasitelerinin arttırılması ve gıda 
işletmelerinin, gıda güvenilirliği konusundaki kapasitesinin 
geliştirilmesine destek sağlanması; 

• Gıda güvenilirliği risklerinin azaltılması amacıyla seçilmiş gıda 
zincirlerinin bir parçasını oluşturan gıda işletmelerinin ve 
kamu kurum ve kuruluşlarının gıda güvenliği yönetimi 
uygulamaları konusundaki kapasitesinin arttırılması.

Somut bir ifadeyle proje, gıda güvenilirliği kültürünün 
oluşmasına elverişli bir ortam sağlanması amacıyla farklı 
aktörler arasındaki iş birliğini iyileştirecek. Ayrıca proje, gıda 
güvenilirliğinden sorumlu kurum ve kuruluşları arasındaki ve 
tüketici ve gıda zinciri aktörleri ile gıda güvenilirliği riskleri 
hakkındaki iletişimi iyileştirecek ve risk temelli gıda güvenliği 
kontrol ve denetimlerinin uygulanmasını güçlendirecek. 

Proje, beklenen sonuçlara ulaşmak için katılımcı ülkeler 
arasında bilgi ve deneyim paylaşımını kolaylaştıracak ve 
Türkiye’nin bu alanlardaki uzmanlık ve deneyiminin, projenin 
uygulandığı diğer ülkelerle paylaşılmasına olanak sağlayacak.

Ayrıca proje, tamamlanmış ve devam etmekte olan diğer gıda 
güvenilirliği projeleri ile sinerjiyi, iletişimi ve bilgi paylaşımını 
destekleyecek, kapasite geliştirme kaynaklarının verimli 
kullanımına olanak tanıyacak ve bölgedeki yaklaşımların uyumlu 
hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.



FAO-Türkiye Ortaklık Programları 
Hakkında
FAO-Türkiye Ortaklık Programları, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve diğer ilgili ülkelerde 
gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir 
orman yönetimi, çölleşmeyle mücadele ve ekosistemlerin korunmasına 
destek olmayı amaçlar.

2007’de kurulan FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı’nın (FTPP) 
ilk fazı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsilen Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından sağlanan 10 milyon ABD Doları tutarındaki güven 
fonundan finanse edildi.

Programın ilk fazı olan 2009-2015 yılları arasında 16 ülkede 28 proje 
uygulandı. 2014 yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 milyon ABD Doları 
tutarındaki ek finansmanı ile FTPP'nin ikinci fazı ve aynı zamanda 
FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı (FTFP) başlatıldı. Böylece 
Türkiye’nin bu Programlar çerçevesindeki toplam katkısı 30 milyon ABD 
Doları’na ulaştı.

Bu yeni fazda şu alanlarda çeşitli projeler uygulanacak:

• gıda güvenliği ve beslenme;

• tarımsal ve kırsal kalkınma;

• doğal kaynakların korunması ve yönetimi;

• tarım politikaları;

• gıda güvenilirliği;

• sürdürülebilir ormanlar, arazi ve doğal kaynaklar yönetimi ve arazi

bozulumunun dengelenmesi;

• kurumsal reform, eğitim ve ulusal kapasite artırımı.

Orta Asya, 
Kafkaslar ve 
ötesine 
ulaşıyor

Türkiye, bugüne 
kadar toplam 30 
milyon ABD doları 
finansman 
sağladı

Bugüne 
kadar 28 
proje 
uygulandı

Ortaklık 
Programlarının 
yeni döneminde 
19 proje 
yürütülüyor
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İLETİŞİM
-------------------------------------------

Viorel Gutu
Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye 

Temsilcisi

Ankara, Türkiye

sec-src@fao.org 

-------------------------------------------
Leyla Akyüz Sönmez
FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP) 

İrtibat Görevlisi

Ankara, Türkiye

leyla.akyuzsonmez@fao.org

-------------------------------------------
İnternet Sitesi:
https://www.fao.org/in-action/fao-turkey-partnership

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
Ankara, Türkiye

Bu projenin finansmanı Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.


