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HEMEN YAYINLAMAK İÇİN 

KÜRESEL UYUMLAŞTIRMA İNİSİYATİFİ (GHI) GIDA 

GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ OLAYLARI ANONİM OLARAK İHBAR 

ETMEK İÇİN BİR WEB SİTESİ FAALİYETE GEÇİRİLMİŞTİR. 

Yeni çevrimiçi site, dünyanın herhangi bir yerindeki yiyecek ve içecek endüstrisinde çalışan 

herkesin, ciddi gıda güvenliği olaylarını tanınma riski olmadan bildirmesine yardımcı olacak.  

 

(Viyana, Avusturya) 9 Ağustos 2021 – Küresel Uyumlaştırma İnisiyatifi (GHI), Gıda 

Güvenliği ile ilgili Olayların Rapor Edildiği Web Sitesinin kullanıma sunulduğunu duyurmaktan 

mutluluk duyar. Herhangi bir ülkede, yiyecek ve içecek endüstrisinde çalışan herkes için 

https://whistle.globalharmonization.net adresinden ihbarları gerçekleştirebilirsiniz. 

 

“Dünya genelinde, gıda endüstrisi çalışanlarının çoğu, işverenlerinin kim olduklarını 

öğrenmesinin sonuçları nedeniyle gıda güvenliğiyle ilgili endişelerini bildirmeye cesaret 

edemiyor. Bazı çalışanlar vicdanını dinleyip insanları olası zararlardan kurtarırken genellikle 

işlerini kaybedebilir ve daha kötü muamelelere maruz kalabilirler. Birçok ihbar edenin halen 

yaşadığı durum bu. Bu nedenle GHI, anonim bir gıda güvenliği olayı ile ilgili raporlama sitesi 

geliştirmiştir. Burada anonim olduğunu vurguluyorum ve bunu sağlamak için web tabanlı gizlilik 

önlemleri aldığımızı bildiririm." GHI başkanı Huub Lelieveld, çevrimiçi raporu doldururken 

ihbarcıya kendilerini tanımlamalarını mümkün kılacak hiçbir şeyi açıklamaması gerektiğini de sık 

sık hatırlatılıyor. 

 

Yiyecek ve içecek endüstrisi her gün, her yerde dünya nüfusu için güvenli, sağlıklı ve güzel 

ürünler sunmaktadır. Bununla birlikte bazen, gerekli güvenlik standartlarını karşılamayan gıda, 

kazara veya bazı durumlarda kasıtlı olarak üretilmektedir. Bu ciddi bir endişe yaratmakta ve 

GHI'da bu tip olayları önlemeye yardımcı olmak istemektedir. 

Gıda güvenliği ile ilgili sorunlar, tüketicilere zarar verme ve en kötü ihtimalle bazen ölüme yol 

açma potansiyeli ile halk sağlığına yönelik bir tehdittir. Gıda güvenliği sorunları dünya nüfusu 

için bir tehdittir ve insanların yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya erişimini engelleyebilir. Her 

ülkede gıda güvenliği olaylarının raporlanması giderek artarken, bunun temel olarak gelişmiş 

gözetim ve raporlama sistemlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca, tüketicilerin ve 

yiyecek ve içeceklerin imalatında, işlenmesinde ve tedariğinde çalışan kişilerin artan gıda 

güvenliği bilinci de buna yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, rapor edilen gıda güvenliği 

olayları buzdağının sadece görünen kısmıdır. Dünyanın her ülkesinde her gün meydana gelen ve 

bildirilmeyen birçok olay tüketicilerden saklanıyor. 

En kötü durumlarda, gıda güvenliği sorunları, prosedürleri takip etmeme veya doğru işleme 

koşullarına sahip olmama gibi dikkatsiz uygulamalara bağlı olabilmektedir. Suça yatkın zihinler 

https://whistle.globalharmonization.net/
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de gıda güvenliği endişesinin önemli bir nedenidir. Kasıtlı dolandırıcılık faaliyetleri, kârı artırmak 

için kalitesiz veya yasaklı içeriklerin kullanılmasını içerir ve bunların tümü tüketicilere zarar 

verme riski taşır. 

 

Gıda güvenliği değerleri ve mevzuatı ülkeler arasında farklılık gösterecektir. Ulusal hükümetler 

bunları farklı şekillerde uygular. Resmi ulusal ihbar programları da bazı ülkelerde mevcuttur. 

Bunlar, gıda güvenliği endişelerini bildirmek isteyen kişiler için konulmuştur. İhbar edenlere 

sağlayabilecekleri koruma düzeyi de farklı olmaktadır. 

 

Bazı ülkelerin sağladığı koruma düzeyine karşın, insanlar, özellikle de tespit edilebilecekleri 

yerlerde, ihbar etmekten korkmaya devam edebilir. Bu nedenle ve gıda güvenliği sorunlarının 

hızla uyarılmasına yönelik artan ihtiyaçla birlikte GHI, kolayca erişilebilir bir çevrimiçi raporlama 

aracı olan Whistleblower Gıda Güvenliği Olay İhbar Sitesi'ni oluşturmuştur. Bu çevrimiçi 

site, dünyanın herhangi bir yerindeki gıda tedarik zincirinde çalışan ve bir gıda şirketi 

bünyesinde bir ürün veya gıda işleme sürecin güvenliği ile ilgilenen herkesin kullanımına 

yöneliktir. En önemlisi anonimdir. Şu anda İngilizce olarak sunulan site, yakında yerel dillerde 

kullanıma sunulacaktır. 

GHI'nin aldığı tüm ciddi olay raporları, gıda güvenliği uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 

değerlendirilecektir. GHI'nin "ciddi" olarak teyit ettiği (yani tüketicilere ciddi zarar verebilecek) 

endişeler için, GHI ilgili ülkedeki yerel makamları bilgilendirecek ve araştırmalarını isteyecektir. 

Site, yiyecek ve içecek endüstrisinde çalışan kişilerin ciddi güvenlik endişelerini bildirmeleri için 

bir sosyal medya bilinçlendirme kampanyasıyla birlikte başlatılıyor. Aşağıdaki bilgi grafiğine 

bakın. 

 

Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative 

### 

Küresel Uyumlaştırma İnisiyatifi Girişimi (GHI), küresel gıda güvenliği düzenlemeleri ve mevzuatının 

bilim yoluyla uyumlaştırılmasını teşvik etmek için birlikte çalışan bireysel bilim adamları ve bilimsel 

kuruluşların uluslararası bir ağıdır. GHI, dünyadaki açlığın azaltılmasına ve herkes için gıda güvenliğinin 

artırılmasına yardımcı olmak için gıda güvenliği önlemleri gibi görünen ticaret engellerini ortadan 

kaldıracak gıda güvenliği yasalarının ve düzenlemelerinin bilime dayalı küresel uyumunu savunuyor. GHI, 

Viyana, Avusturya'da kayıtlı kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Daha fazlası için 

www.globalharmonization.net adresini ziyaret edin. 
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