






            G Ü V E N İ L İ R  ÜRÜN   PLATFORMU

Bir bireyin en önemli hakkı, kendisi ve ailesinin sağlığını ve geleceğini 
güvenli bir şekilde devam ettirmek ve bunu sağlayacak ürünlere 
ulaşabilmektir. 
Güvenil ir Ürün Platformu işte bu ürünlere ulaşmak için kurulmuş bir ortak 
akıl platformudur. Toplumsal duyarlı lığı yüksek isimlerin yer aldığı  bu 
sivil girişimde en önemli amaç, tüketicinin birebir kullandığı ya da aldığı 
tüm ürün ve hizmetler konusunda toplumu bilgilendirmek, araştırmalar 
yapmak ve projeler üretmektir.

GÜVENİLİR ÜRÜN PLATFORMU VE AMACI
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* Halkın güvenli ve güvensizi doğru şekilde ayırması konusunda 
bilgilendiri lmesi, doğru bil inen yanlışları düzeltmek ve bu doğrultudaki 
tüm faaliyetleri desteklemek,
* Güvenil ir ürün/hizmet üretmek yolunda istekli tüm işletmelere ve 
çalışanlarına eğitim çalışmaları yapmak ve tüketici i le güvenil ir ürün 
üreten bu işletmeler arasında köprü görevi yapmak,
* Ürün güvenliği konusunda kalite geliştirmek ve standartlar oluşturmak 
amacıyla çalışmalar yapmak, bu çalışmaları desteklemek ve 
ödüllendirmek,
* Tüketici sağlığının korunmasına yönelik resmi ve özel sektör kuruluşları 
i le çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, 
* Basın/Yayın kuruluşları i le tüketici ve halk sağlığı konularında 
programlar yapmak ve bu çalışmaları desteklemek

FAALİYET KONULARI



   Başta güvenir gıdaya ulaşmak için 2010 
yılında 40’ı aşkın sivil toplum kuruluşu bir 
araya gelerek Yeni Arayışlar Girişimi 
Platformu (YAPDER) bünyesinde Sağlıklı 
Gıda Platformu’ nu oluşturdu, bu birl iktelik 
şu önemli çalışmalara imza attı,
* Kuş gribine karşı tüketiciyi bilgilendirme 
çalışmaları yanında beyaz et sektörünün 
ayakta kalması için çok önemli aktiviteler 
yaptı,
* Mutfak enflasyonu konusunda önemli 
çalışmalara imza attı 
* Ekmeğin ambalaja girmesi ve doğru 
tüketimi için çok sayıda toplantı yaptı
 * Doğru beslenme için arama toplantısına 
imza attı ve bu çalışmayı bir kitapçık 
haline getirip i lgil i  kurum ve kuruluşlara 
i letti 
* Bakliyat tüketimini öne çıkarmak için 
bilgilendirme çalışmalarına destek verdi 
* Etten sütten sohbetler adındaki 
toplantılarla bu iki sektörü bütün 
ayrıntıları i le masaya yatırdı
   İ lk etapta ortaya konan çalışmalar 
bunlardı ancak bu çalışmaları bir üst 
noktaya taşımak gerekiyordu bunun için 
İstanbul’da Sürdürülebil ir Tüketim 
Hareketi öneri toplantısı düzenlendi. Bu 
toplantı için şu çağrı yapılmıştı, ‘Gıdadan 
giyime, sağlıktan günlük yaşantıya tüm 
tüketilen ürün ve hizmetlerde kayıt dışının 
payı hala %40 larda seyretmektedir ve 
insan sağlığı açısından ciddi riskler 
içerebilecek bu ürünler kontrolsüz bir 
şekilde soframızda hatta çocuklarımızın 
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PLATFORMUN GEÇMİŞİ

okul çantasında yer almaktadır. Bu 
aldatmaca; kamu, özel sektör, sivil toplum 
örgütleri ve tüketici hareketlerinin üstün 
gayret ve çalışmaları i le ancak bu noktaya 
kadar gerileti lebilmiştir. En başlıca sıkıntı 
bilgi kirl i l iği olmakla birl ikte, toplumun 
ürün güvenliği açısından bil inçlendiri lmesi 
gerekmektedir,  bu bil inçlendirme 
çalışmalarının ise ancak bağımsız tarafsız 
bil imi kılavuz edinmiş sivil girişimler eliyle 
yapılabileceğini düşünüyoruz, kötü gidişe 
dur demek olaya el koymak için 
toplanıyoruz, fikirlerinizi bizimle paylaşıp 
çalışmanın önderlerinden olmanızı 
bekleriz..’ çağrısına 40’a yakın kişi ve 
kurum katıldı ve toplantı sonucunda 
platformun sadece gıda değil, halk 
sağlığını ve tüketiciyi doğrudan etkileyen 
tüm ürün ve hizmetlerin güvenil ir olanını 
araması gerektiği sonucu çıktı ve 
sonrasında faaliyetlerini bu doğrultuda 
düzenleyen platformun ismi Güvenil ir 
Ürün Platformu olarak değiştiri ldi.

 Platformun yetkil i organları; yönetim 
kurulu, akademisyenlerden oluşan 
danışma ve bil im kurulu, tüketici meclisi ve 
çalışma komiteleridir. Ayrıca platform, 
toplumun güvenil ir ürüne ulaşmasını 
amaçlayan birçok kamu otoritesi, tüketici 
birl iği, üretici birl iği ve mesleki birl ik 
tarafından desteklenmektedir.

PLATFORMUN OLUŞUMU
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Güvenilir Ürün Platformu

Güvenil ir Ürün Platformu



YAPIL AN ÇALIŞMA
VE TOPL ANTIL ARDAN

BA ZI ÖRNEKLER

Ş İ L E

T O P L A N T I S I

Şile Belediye Başkanı 
Can Tabakoğlu’ nun ev 

sahipliğinde gerçekleşen 
toplantıya, Güvenil ir Ürün 

Platformu gönüllüleri 
dışında Şile Kaymakamı 

Salih Yüce ve Şile 
Belediye Başkan 

Yardımcısı Abdullah 
Güllüce de katıldı, 

toplantıda bil im kurulunun 
genişleti lerek 

desteklenmesi kararı 
alındı. 
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İ S T A N B U L  

T O P L A N T I L A R I

Perpa A Blok Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Sezgin ev 
sahipliğinde yapılan ‘Tatlı 
Yiyelim Tatlı Konuşalım’ 
toplantılarına Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
başta olmak üzere, Veteriner 
Hekimler Odası’ nın efsane 
başkanlarından Dr. Can Demir,
Gıda Mühendisleri Odası İst. 
Şb. Başkanı Zafer Şenyurt, 
Anavarza Bal Genel Müdürü 
Can Sezen gibi isimler 
de katıldı.
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A N T A L Y A

T O P L A N T I S I

ANFAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bıdı’ nın ev 

sahipliğinde 
gerçekleştiri len 

toplantılarda, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin 

(TİM) o dönemdeki 
Başkan Vekil i Tahsin 

Öztiryaki başta olmak 
üzere birçok sivil toplum 

kuruluşu, tüketici hareketi 
ve özel sektör temsilcisi 

yer aldı.
 

            G Ü V E N İ L İ R
ÜRÜN  PLATFORMU



A N T A L Y A

T O P L A N T I S I

ANFAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bıdı’ nın ev 

sahipliğinde 
gerçekleştiri len 

toplantılarda, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin 

(TİM) o dönemdeki 
Başkan Vekil i Tahsin 

Öztiryaki başta olmak 
üzere birçok sivil toplum 

kuruluşu, tüketici hareketi 
ve özel sektör temsilcisi 

yer aldı.
 

            G Ü V E N İ L İ R
ÜRÜN  PLATFORMU

Perpa A Blok Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Sezgin ev 
sahipliğinde yapılan ‘Tatlı 
Yiyelim Tatlı Konuşalım’ 
toplantılarına Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
başta olmak üzere, Veteriner 
Hekimler Odası’ nın efsane 
başkanlarından Dr. Can Demir,
Gıda Mühendisleri Odası İst. 
Şb. Başkanı Zafer Şenyurt, 
Anavarza Bal Genel Müdürü 
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İ Z M İ R  

T O P L A N T I S I

İzmir Ekoloji ve Zeytinyağı Fuarı 
kapsamında düzenlenen 
toplantıya; Seferihisar Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, MÜMSAD 
Başkanı Metin Yurdagül, Celal 
Bayar Üniversitesi Gıda Bölüm 
Başkanı Prof.Dr.Semra Kayardı, 
Çukurova Üniversitesi Zootekni 
Bölüm Başkanı Prof. Nazan 
Koluman, Tevfik Dinçer, Yar. 
Doç.Dr. Erkan Eren, Manisa 
GTHB İl Müdürü Feyza Karagöz, 
Pınar Süt Kalite Müdürü Birol 
Delibaş ve daha bir çok isim 
katıldı.
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   Güvenil ir ürünleri  ve ortak amaç ile hareket eden markaları ulusal ve 
uluslararası arenada tanıtmak ve tüketici i le buluşturmak amacı i le i lk 
defa 2019 yılında gerçekleştiri lecek olan Güvenil ir Ürün Zirvesi’nde 
gıdadan sağlığa, kimyasaldan teknolojiye birçok alanda firmalara ödül ve 
güvenil ir ürün logosu verilecek olup çalışmalar tüm hızıyla devam 
etmektedir. Piyasada satışta olan ürün ve hizmetler, platforma gönüllü 
hizmet veren akredite laboratuarlar ve eksperler tarafından uluslararası 
standartlar çerçevesinde analiz edilecek ve sonuçlar tüketiciye ve ilgil i  
kamu kurumlarına  duyurulacaktır.  Güvenli olduğu laboratuarlarca 
kanıtlanan ürünlere ‘Güvenil ir Ürün’ logosu kullanım hakkı da verilecek 
olup, üreticiler tüketiciye sundukları ürünlerin ambalajında bu logoyu 
kullanabileceklerdir.
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GÜVENİLİR ÜRÜN ZİRVESİ



*Can Sezen- Anavarza Bal Genel 
Müdürü 
*İpek İşbitiren –MÜMSAD Genel 
Koordinatörü 
*Aydın Ağaoğlu -Tüketici Başvuru 
Merkezi Onursal Başkanı 
*Ali Özcan Kılıç -Karbon Emisyonu 
Düşürme ve Kontrol Derneği 
*Mehmet Reis -Reis Gıda Yönetim 
Kurulu Başkanı
* Prof.Dr. Ali Murat Vural -İstanbul 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
* Zafer Şenyurt- Gıda Mühendisleri 
Odası İst.Şb.Bşk.
*  Sinan Vargı -Tüketici Dernekleri 
Federasyonu 
* Recep Erçin -Aydınlık Gazetesi 
Ekonomi Müdürü
*  Merve Saatçi -Türk Kalp Vakfı 
Diyetisyeni 
* Ekin Ongan- MEYED
*  Mert Demircioğlu- İnvenura Analiz ve 
Denetim Grubu iş geliştirme başkanı
* Tevfik Kısacık – E. Almanya F. 
Konsolosluğu 
*Burak Karapınar –İnvenura CEO
* Murat Özer -Anfaş Genel Müdürü
 * Süleyman Özer -Atso Meclis Başkanı 
* Angun Şahin –Ansiad Tarım Sektörü 
Başkanı 
*Metin Yurdagül-MÜMSAD Başkanı
* Fikri Türkel -Gazeteci
* Ahmet Kavak –E.İstanbul Tarım İl 
Müdürü
 *Selahattin Kaya -KOSGEB İstanbul 
Bölge Müdürü 
*Hüseyin Bozdağ –ISIDEF Başkan 
Yardımcısı 

* Bülent Deniz -Tüketiciler Birl iği 
Onursal Başkanı
* Çetin Ünsalan –Gazeteci, program 
yapımcısı, EGD Yönetim Kurulu Üyesi
*  Kübra Kurtuluş -FSM İletişim Eğitim 
Proje Koordinatörü 
*Latif Ünal -İstanbul Yaş Sebze Meyve 
İhracatçıları Birl iği Başkanı 
* Vasfi Pakman-TÜMAPED Başkanı 
* Ali Taş Gülen –BEYAZDER Başkanı
* Selçuk Maruflu -TÜGİS Genel 
Sekreteri 
* İ lknur Menlik- TGDF Genel Sekreteri
* Ayla Torun –ETBİR Genel Sekreteri 
* Turan Özbahçeci –PERDER Başkanı
* Engin Güner- İYSAD Başkanı 
* Necat Aydın –YESİDEF Başkanı 
* Öner Ilgaz –TDD-MEMYED Başkanı 
* Dr.Can Demir -Gıda Güvenliği ve 
Hijyen Akademisi Başkanı 
* Demir Kunter -Şölen Pil iç Başkanı 
* Mustafa Avcı –Ecocert Denetim 
Türkiye Sorumlusu
* Yusuf Polat -Tüketiciler Birl iği Başkan 
Yardımcısı 
* Engin Başaran -TÜDER Başkanı 
* Esra Eren -Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Halkla İl işkiler Sorumlusu 
* Ali Güler -Eylül Yayın Grubu Genel 
Müdürü 
* Tülin Görgülü Ünsalan-Kırıkkalem 
Ajans ve Yayıncılık Müdürü
* Vet.Serkan Tosun- Alp Belgelendirme 
Genel Müdürü
* Dr. Cem Aldağ- Onyedi Eylül 
Üniversitesi Öğretim Üyesi
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DESTEK VEREN İSİM VE KURULUŞL ARDAN  BAZIL ARI




