Gıda Güvenliği Derneği (GGD) Etik İlkeleri

Amaç
Bu dokümanın amacı, GGD üyelerinin, tüketici meclisi üyelerinin, bilimsel danışma
kurulu üyelerinin, bilimsel danışmanlarının ve işbirliği halinde olduğu paydaşların
GGD’nin temel ilkeleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayarak bu ilkeler
çerçevesinde çalışmalarını teşvik etmektir.

1. İlke – Bilimsellik
GGD tüm çalışmalarında bilimi ve bilimsel yöntemleri temel alır. GGD görüş ve önerileri
daima uluslararası kabul görmüş bilime dayalı kurumsal görüşler çerçevesinde
şekillenir. GGD’nin tüm çalışmalarındaki ana çıkış noktası toplum sağlığını ve menfaatini
korumak ve ülkemizdeki gıda üretiminin, gıda güvenliği kuralları doğrultusunda
gelişimini sağlamaktır. GGD çalışmalarının yürütüldüğü komiteler, GGD Bilimsel
Danışma Kurulu ve üniversitelerle işbirliği halinde çalışır.

2. İlke- İşini Doğru Yapmak
Sorumluluk; GGD Faaliyet alanı ile ilgili görev ve sorumluluklarını yetkin bir şekilde
yerine getirir. Planladığı faaliyetler için gerekli kaynakları değerlendirir ve yönetir.
Şeffaflık , hesap verebilirlik; Faaliyetlerinde hukuk, adalet, eşitlik ve dürüstlük
ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Tüm iletişim kanallarını kullanırken şeffaf ve dürüst
bir şekilde hareket eder.
Faaliyetleri ve kararlarının sonuçları hakkında, öncelikle hizmet ettiği topluma, aynı
zamanda üyelerine, bilimsel kuruluşlara, resmi kurumlara, gönüllülere, çalışanlara,
paydaşlarına karşı hesap verebilirliği ilke olarak kabul eder.

Dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık;
Faaliyetleri esnasında, üyeleri, resmi kurumları, paydaşları ve hizmet ettiği toplum ile
ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük içinde davranır,tarafsız ve adil bir tutum sergiler.
Çıkar çatışması; GGD kaynak ve bilgilerini oluştururken çıkar çatışmalarından ve
menfaat ilişkilerinden uzak durur; güvene, dürüstlüğe ve açık iletişime önem verir.
Faaliyetler esnasında farklı kuruluş ve bireylerin çıkarlarının uyuşmayabileceği durumlar
için kararların tarafsız ve bilim temelli olmasını sağlar. GGD ticari bir menfaatin
sözcülüğünü yapmaz ve çalışmalarında çıkar çatışmasını önlemek için ilgili paydaşlarla
ortak akıl oluşturacak şekilde hareket eder.
Ayrımcılık; Cinsiyet, din, dil, ırk, mezhep farklılığı, siyasi görüş gözetmeden her
üyeye, paydaşlara ve tüm kurum ve kuruluşlara eşit mesafede davranır.
Bağımsızlık; GGD, tüm faaliyetlerinde, kendi kuralları ve ilkeleri çerçevesinde aldığı
kararlar doğrultusunda bağımsız olarak hareket eder.
Siyasi Partilerle İlişkiler; Siyasi partilerin hepsine eşit mesafede durur, bireysel ve
kurumsal çıkar elde etmeye çalışmaz.
Bilgi Elde Etme Kullanma ve Saklama; GGD faaliyetleri sırasında edindiği bilgileri
kullanma ve saklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine özen gösterir. Kişiler
ve Kurumlarla ilgili özel bilgilerin gizliliğine saygı duyar korunması için gereken
önlemleri alır.
Hediye ve Bağış; GGD faaliyetlerini gerçekleştirirken, tarafsızlığını, kararlarını ve
davranışlarını etkileyecek hediye veya menfaat kabul etmez.

3. İlke-Sürdürülebilir Değer Yaratma
GGD,sürdürülebilir bir gelecek için, Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanmış olan 17
adet sürdürülebilir kalkınma hedefini benimser. Üyelerinin ve paydaşlarının gelişimine
katkı sağlarken ve tüm faaliyetlerinde topluma karşı sorumlu, etik değerlere bağlı ve
çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiler.

4. İlke - Ulusal ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Davranmak
GGD’nin genel duruşunda, iletişiminde; her türlü bilgi, belge ve doküman oluşturmada
temel dayanaklarından biri yürürlükte olan öncelikle ulusal olmak üzere ulusal ve
uluslararası yasal düzenlemelerdir. GGD risk analizine dayalı olarak oluşturulmuş bu
mevzuatı gıda güvenliğini sağlamak konusunda bilimsel olarak doğru kabul eder ve
benimser. Ancak bununla birlikte bilimsel doğrular çerçevesinde mevzuat ve

uygulamaları ile ilişkili görüş, eleştiri ve önerilerini de uygun kanallar ile ilgili kurum ve
bakanlıklara iletir.

5. İlke-Çözüm/Hedef Odaklılık
GGD sorunun değil, çözümün parçası olmayı ilke edinmiştir. Tespit edilen sorunlara
üyeleri, bilimsel danışma kurulu üyeleri, tüketici meclisi üyeleri, STK’lar ve bakanlıklarla
işbirliği halinde çözümler geliştirmeye çalışır, çözümle ilişkili girişimlerin içinde yer alır.

6. İlke-Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması:
GGD, üyeleri ve faaliyetleri ile ilgili edindiği bilgilerin ve verilerin korunması için gerekli
tüm önlemleri alır. Veri sahiplerinin iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir
zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korur. Bu bilgileri amaç dışı
ve haksız biçimde kullanmaz. Herhangi bir etik olmayan yöntemle sır veya bilgi
toplamaya kalkışmaz, buna vesile olabilecek hiçbir faaliyeti onaylamaz.
Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili yasal mevzuata uygun hareket eder.

7. İlke-Kapsayıcılık
GGD tüm faaliyetlerinde hiç bir ayrımcı tutum gözetmeden tüm ilgili tarafları kapsayıcı
bir şekilde hareket eder. Herhangi bir görüş ayrılığı durumunda önyargısız olarak tüm
tarafların gereksinim ve durumlarını anlamaya çalışır, toplum sağlığının korunmasını
sağlayacak şekilde hareket eder.

