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TÜBİTAK- 2528 – Romanya Bilimsel Araştırma Otoritesi (ANCS) ile İşbirliği Programı
kapsamında 01/01/2010 – 01/01/2012 tarihleri arasında ODTÜ Gıda Mühendisliği ve SNSPA
Universitesi, İletişim ve Halkla İlişkiler Fakültesi-Bükreş-Romanya arasında tamamlanan
109K314 nolu projede Türkiye ve Romanya’da faaliyet gösteren toplam 319 gıda
işletmesinde (217 Romen, 102 Türk) Biyolojik Ajanlar Kullanarak Oluşturulan Terörist
Tehditler Altındaki Risk/Kriz, İletişim Yönetimi ve Sosyal Davranışlar uygulanan bir anket ile
incelenmiştir.
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Özet
Bu projede Gıda alanında faaliyet gösteren 217’si Romanya’da 102’si Türkiye’de kurulu
toplam 319 gıda işletmesinde biyolojik ajanlar kullanarak oluşabilecek terörist tehditler
altındaki risk/kriz, iletişim yönetimi ve sosyal davranışlar incelenmiştir. Bu amaca hizmet
etmek üzere geniş kapsamlı bir anket Türkçe-İngilizce ve Romence olarak hazırlanmış ve bir
internet sitesi aracılığıyla web tabanlı olarak veriler proje sürecinde elde edilmiştir
(http://parcc-bioterrorism.comunicare.ro/). Verilerin analizi ışığında AB üyesi olan Romanya
ve AB’ye adaylık sürecinde olan Türkiye arasında gıda alanında karşılaşılan risk ve
tehditlerin benzeştiği ancak risk iletişiminin yönetiminde farklılıklar olduğu görülmüştür.
Romanya ve Türkiye’de gıda tedarik zincirinde bulunan şirket yöneticileri, düzenleyici
kurumlar ve özellikle risk/kriz iletişiminden sorumlu grupların/otoritelerin geçerli risk yönetimi
yaklaşımlarının ve karmaşık ve çok disiplinli bir perspektiften oluştuğu ölçümlenmiştir. Risk
yönetimi kavramının geniş bir risk tanımını kapsadığı; geleneksel risk yönetimi ve risk analizi
dışında gıda ile ligili bir kriz anında artan sayıda aktörün varlığında sorumlu rollerin
katlanarak arttığı; koordinasyon ihtiyacının ve oluşmuş perspektif ve hedefler doğrultusunda
atılacak adımların hızlı ve ortak mutabakat gerektirdiği ortaya çıkmıştır. Projede elde edilen
veriler ışığında yeniden tanımlanan risk yönetiminin-ankete katılan gıda firmalarının geri
bildirimleri dikkate alınarak- yol gösterici ilkeler, değer sistemleri ve algılar, kurumsal
zorunluluklar ve yasal sınırlamalar ile aydınlatılması gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Risk-kriz yönetimi, biyolojik ajanlar, terörist tehditler, iletişim
yönetimi, sosyal davranışlar
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Abstract
The communication of risk and crisis management during terrorist threats using biological
agents message management and social behaviour were surveyed through a total of 319
food establihments in Turkey (102 establishments) and Romania (217 establishments). To
serve for this purpose a web based questionnaire was prepare in Turkish-English and
Romanian and was applied through internet (http://parcc-bioterrorism.comunicare.ro/). The
analysis of the results revealed that the risks confronted by the food industries established in
both countries (Romania new member; Turkey through the accesion period) are mainly
similar however differeces exist among the management of risk communication. The study
also addresses this core dilemma from complex and multidisciplinary research perspectives
utilizing current risk governance approaches that help stakeholders in the food supply chain
from Romania and Turkey (regulators agencies, companies’ managers and risks/crisis
communicators) to better frame the security issue and to decide on appropriate measures to
be taken. The concept of risk governance comprises a broad picture of risk: it includes what
has been termed ‘risk-management’ or ‘risk analysis’, and it also looks at how risk-related
decision making unfolds when a range of actors are involved, requiring coordination and
possibly reconciliation between a profusion of roles, perspectives goals and activities. Risk
governance also illuminates a risk’s context by taking into account such factors as the
historical and legal background, guiding principles, value systems and perceptions and
organizational imperatives.

Key words: Risk-crisis management, biological agents, terrorist threats,
communacation management, social behaviour
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1. Giriş:
Proje kapsamında özellikle gıda güvencesi ve risk yönetimi konusunda oluşabilecek biyolojik
tehditler ve bu tehditlerin her iki ülkedeki toplumlar üzerinde etkilerinin araştırılması
amaçlanmıştır. Bu bağlamda Avrupa Birliği’ne (AB)’ye yeni üye olan Romanya’nın bu
süreçte yaşadığı ve elde ettiği deneyim ve birikimin AB’ye adaylık sürecinde olan Türkiye için
paralel fayda sağlayacağı öngörüsüyle bir “eşleştirme” çalışması planlanmış ve literatür
verileri iki ana başlık altında toplanmıştır.
Bunlar;
i)

Her iki ülke için ortak olan spesifik risk(ler)in, risk alanlarının ve biyolojik ajanların
neler olduğunun belirlenmesi,

ii)

Toplum-tüketiciler tarafından risk algılamasının ve bunun ifade edilmesinin
psikolojik etmenlerinin her iki ülkede belirlenmesi ve ortak/farklı yanların ifade
edilmesidir.

Yapılan literatür taramaları ve her iki proje ekibinin konuyla ilgili deneyimleri sonucu konuyla
ilgili deneysel ve ankete bağlı sınırlı sayıda araştırma yapıldığı ve az sayıda güvenilir veri
toplanabildiği tesbit edilmiştir (Green, 1992; Fischer, 1998; Morgan ve diğ., 2001;
Fischhoff ve diğ., 2003; Perry ve diğ., 2003; Helsloot ve Ruitenberg 2004). Bu nedenle
özellikle biyoterörizm ve gıda güvencesi gibi alanlarda tüketicilerin risk algılarının doğru ve
etkin bir şekilde tanımlanması, tesbit edilmesi ve buna bağlı uygun stratejilerin oluşturulması
bir gerekliliktir. Bunun sonucu olarak AB’ye uyum sürecinde “Gıda güvenliği, veterinerlik ve
bitki sağlığı” faslını proje sürecinde açan Türkiye ve diğer tarafta benzer süreçlerden çok yeni
geçmiş ve tam üyelik almış Romanya; ortak proje ekipleri aracılığıyla deneyimlerini
paylaşabilmiş (Gıda alanında) ve bu amaçla kapsamlı şekilde oluşturulan ortak bir anketle
sağlıklı veri toplalanarak hedeflenen tüketici grubunun risk algıları tesbit edilmiştir.
Elde edilen sonuçlar kalitatif ve kantitatif olarak incelenmiştir. Gerek anketin her iki ülkede
yaygın bir şekilde, internet üzerinden yapılmasında; gerekse de elde edilen verilerin Türkçeİngilizce ve Romenceden ortak olarak analizinde Romen proje ekibine katılan TOTEM
Araştırma Grubunun olumlu etkisi olmuştur.

2. Genel Bilgiler ve Yöntem:
İnsan sağlığını direk etkileyen gıdalardaki zirai ilaç kalıntısı, olası biyoterör senaryoları (gıda
zinciri üzerinden), toplumun buna olası tepkileri ve algıları araştırılmıştır. Burada Türk ve
Romen tarafından ilgili resmi kurumların (bakanlıklar, gıda ve su ile ilgili, endüstri vb.)
görüşleri de alınarak.
a) Biyoterör gıda sektörü tarafından nasıl tanımlanıyor ve bu bir tehdit olarak algılanıyor
mu?
b) Mevcut kalite sistemlerindeki boşluklar (varsa) ve bu boşluklarla ilgili saldırıya açıklık
çalışmaları
c) Ekonomik altyapıların karşılaştırılması ve biyoteröre etkisi
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d) Medya ve iletişimin etkileri, yalan ve yanlış haberlerin terörist aksiyonlarda (olası)
kullanımı
e) Risk ve kiriz iletişimi; kriz yönetimi ve gıda firmalarının iletişim mekanizmaları
f)

Risk öngörüsü, risk algısı ve risk yönetimindeki benzerlikler ve farklılıklar

gibi temel konularda her iki ülkede kurulu bulunan gıda işletmelerinden fikir alınmıştır.
Çalışmada bütünsel olarak risk algısı, yönetimi, tahmini ve iletişimi analiz edilmiştir. Çalışma
amaçlarına ulaşabilmek için psiko-sosyal risk ve iletişim bilimleri metotları kantitatif olarak
kullanımıştır. Burada ortak proje yürütücülerimiz olan Romen bilim grubunun sosyal
bilimlerden gelmesi büyük katkı sağlamıştır. Aynı şekilde Türk araştırmacı ekibinin de gıda
güvenliği, gıda güvencesi alanlarındaki yetkin birikimi ortak olarak projede değerlendirilmiş ve
sinerji yaratılmıştır.
Analitik metot olarak kurumsal yönetici/karar verici seviyesinde tek kullanıcının tamamlaması
istenen ve internet üzerinden uygulanan toplam 56 soruluk bir anket düzenlenmiştir. Anket
Romanya ve Türkiye’de kurulu bulunan ve faaliyet gösteren toplam 319 adet firmaya (217
Romanya-102 Türkiye) basit-rastgele örnekleme metoduyla uygulanmıştır. Ankete
http://parcc-bioterrorism.comunicare.ro adresinden Türkçe-İngilizce ve Romence ulaşılabilir.
Internet tabanında proje ile ilgili detaylı bilgiler de kullanıcılara iletilmektedir. Internet sitesinin
proje sonuçlandıktan sonra da en az 1 yıl aktif olarak açık kalması planlanmıştır.
Hazırlanan anketde ve bu çalışma kapsamında Gıda Terörizmi “sivil halka zarar vermek
veya ölümüne sebep olmak ve/veya sosyal, ekonomik veya politik dengeyi bozmak amacıyla,
insan tüketimi için gıdalara biyolojik, kimyasal ve fiziksel etmenleri veya radyo-nükleer
maddeleri, kasıtlı olarak bulaştırmak veya bulaştırma tehdidinde bulunmak” olarak
tanımlanmıştır. Ayrıca sıkça kullanılan Gıda Güvenliği ifadesi de gıda ürününün “korunması”
anlamındadir. Gıda korunumu çalışma kapsamında “gıda ve içeceklerin kontaminasyonuna
veya tedarik zincirlerinde aksamaya yol açacak, ideolojik amaçlı saldırılar da dahil olmak
üzere, her türlü kötü niyetli-kasıtlı saldırıya karşı güvence” olarak tanımlanmıştır.
Anket; toplam üç bölümden oluşmaktadır; bunlar;
i)

Türkiye ve Romanya’da bulunan gıda işletmelerinde mevcut gıda güvenliği
durumunu tesbit etmeye ve firmaların güvenlik performanslarını tesbite yönelik
27 farklı parametrenin sorgulandığı giriş bölümü (27 soru),

Burada firmalar tedarik zincirlerine yönelik hangi tehditleri öngörmekteler, kendi ürünlerine
yönelik öngördükleri gıda riskleri nelerdir, gıda güvenliği zincirinde kırılgan-zayıf oldukları
noktaların tesbiti, riski yönetmek için ne yapıyorlar, hammadeden ürüne gıda güvenliğini nasıl
sağlıyorlar ve firmalarına yönelik kasıtlı gıda terörü saldırılarına karşı savunma
mekanizmalarının tesbitine yönelik çalışma yürütülmüştür.
ii)

Risk algısının tesbitine yönelik ana gövdeyi oluşturan çoktan seçmeli ve
katılımcıların ifadelere katılım derecelerinin sorulduğu 26 soruluk ikinci bölüm,
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Bu bölümde risk tahmini ve risk değerlendirilmesi (olasılık ve sonuçların şiddetinin analizi)
tamamlanmıştır. Burada Closs (2005) ve Subuh’un (2008) bulguları ışığında geliştirilen
kavramsal çerçeve ışığında firmaların güvenlik performansları araştırılmıştır. Bu kavramsal
çerçevede güvenlik performansı riskten korunmaya ve riski azaltmaya bağlıdır. Riskten
korunma iki ana kategori içerir: bilgi paylaşımı ve hareketlerin kontrolü. Riski azaltmak içinse
acil durum eylem planları ve bütçeleme-maddi kaynak gereklidir. Bu faktörlerin varlığı ve ne
derece etkin kullanıldıkları bu bölümde araştırılmıştır.
İlgi değerlendirmesi kapsamında ise firma yöneticilerinin ve karar verme mekanizmasındaki
kişilerin güvenlik riski olarak ne(ler) seçtikleri ve gıda tedarik zincirinde güvenlik riski
problemleri olarak tanımladıkları araştırılmıştır. Burada Paton ve diğ. (2005), Slovic ve
Weber (2002) ve Lee ve Lemyre (2009) tarafından detaylandırılan psiko-sosyolojik model
güvenlik tehditlerine karşı oluşan bireysel tepkilerin tanımlanmasında kullanılmıştır.
Risk algısının sosyal-bilişsel perspektifi terörizmin algısı ve bunun olasılığı, ciddiyeti, kişisel
tepkilerin ölçümü ile detaylandırılmıştır. Terörizm endişesi etkili bir karşılık olarak
tanımlanmış ve bireysel hazır olma durumu, bilgiye ihtiyaç ve mevcut durumdan kaçınmak
tehdit altındaki davranışsal karşılık olarak çalışmaya dahil edilmiştir.
iii)

Gıda işletmesinin iletişim ve künye bilgilerinin alındığı son bölüm.

Hedef kitle olarak firma üst yöneticileri ve/veya kriz anında karar vermeye yetkili kişiler
alınmış, bireysel olarak anketin doldurulması istenmiş, basit rastgele örnekleme yoluyla
örnekleme yapılmıştır. Her firmanın-katılımcının bir adet anket doldurduğu ve ilettiği internet
ortamında sürekli takip edilerek verifiye edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarının her iki ülkedeki
katılımcılara açık olduğu, paylaşılacağı tüm katılımcılara bildirilmiştir (Toplam 56 soru).

3. Bulgular ve Tartışma
3.1. Romanya ve Türkiye’de bulunan gıda işletmelerinin karşılaştırılması
Türk ve Romen firmalarından (toplam 319 adet) anket sonucunda elde edilen veriler, soru ve
araştırma konusu bazında her iki ülke karşılaştırmalı olarak aşağıdaki şekillerde verilmektedir
(Şekil 1-Şekil 16).
Şekil 1 ve 2’de her iki ülkedeki firmaların gıda zincirindeki yerleri ve tarım, dağıtım,
depoloma, ürünü işleme ve ulaşım alanlarından hangileriyle ilgili oldukları sorgulanmıştır.
Burada kullanılan ifadeler genel olarak kullanılmakla birlikte özel olarak;
•
•
•
•
•

Tarım: hammade, yem endüstrisi, çiftçiliği ilgilendiren hammaddeler ve tarımsal
uygulamaları
Dağıtım: Toptancıdan markete tüm dağıtımı
Depolama: Silolar ve soğutmalı sistemleri (soğuk hava deposu vb.)
İşleme: Hammaddeden ürün eldesini içeren tüm işlemleri
Ulaşım: tarladan-çatala gıda zincirinde ulaşımı

ifade etmektedir.
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Şekil 1 . Gıda zinciri sisteminin hangi alanında çalışıyorsunuz?

Katılımcıların Romanya’da dağıtım ağında yoğunluk gösterirken Türkiye’de ürütimde-ürün
işlemede ağırlık olduğu görülmektedir. Cevapların büyük bir çoğunluğunu Türkiyeden üretim
(%90) ve Romanyadan taşımacılık (%69) sektörü vermiştir, bunun yanında dağıtım ve
depolama sektöründen de önemli katılım gözlenmiştir (Şekil 1).
İkinci tanımlama sorusu olarak anketi cevaplayan üreticilere hangi ürünler ile çalıştıkları
sorulmuştur. Süt, et, tahıl, sebze, meyve, içecek veya diğer ürünler arasında seçim
yapmaları istendi.

Şekil 2. Hangi gıda ürünlerini üretiyorsunuz?
13

Romanyadan gelen cevapların büyük bir kısmını tahıl ve fırın ürünleri (%73) oluştururken,
Türkiyeden gelen cevaplar genelde eşit bir dağılımı göstermektedir (Şekil 2).

Şekil 3. İşyerinizde toplam kaç kişi çalışıyor?

Şekil 4. 2010 yılı cironuz yaklaşık olarak nedir?

Ciro ifadelerinde Romen firmaların daha paylaşımcı oldukları görülmektedir. Çalışan
sayılarında Romen firmaların daha çok işgücü istihdam ettirdikleri görülmüştür.
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Şekil 5. Firmanız kaç yıllıktır?

Şekil 6. İşletmenizin yapısını belirtirmisiniz?
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Şekil 7. Yukarıda belirtilenlerden hangisi sizin ürününüz için en büyük tehdit(ler)i
oluşturmaktadır?
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Şekil 8. Yukarıdakilerden hangileri ürününüzü ne ölçüde kontamine edebilir?

Şekil 9. Çalıştığınız kurumda terör saldırıları konusunu tartışıyor musunuz?
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Şekil 10. Çalışanlarınızın sicillerini düzenli olarak kontrol ediyor musunuz (örn. güvenlik
referanslarını)?

Şekil 11. Gıda güvenliği izleme programınız var mı?

18

Şekil 12. Ham maddeleri kabul etmeden önce belirtilen tetkiklerden herhangi birini yapıyor
musunuz?

Şekil 13. Tedarikçileriniz kimlerdir?

Verilen cevaplarda ham maddelerin kendi ülkelerinden alındığını söyleyen üreticiler
çoğunlukta çıkmıştır, Romanya (%95), Türkiye (%90), kendi ham maddelerini kullananlara
bakınca Romanya (%15),Türkiye (%23) ve bunun yanında Romanya (%27) ve Türkiye (%44)
bazı hammaddeleri yurt dışından ithal edildiği gözükmektedir (Şekil 13).
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Şekil 14. Firmanızın sahipleri

Her iki ülkede de işletmelerin büyük oranlarda ulusal sahipliliklerinin olduğu ve tedariğinde
büyük oranlarda yerel kaynaklardan sağlandığı görülmektedir. Organizasyonların ulusal veya
uluslararası işletme olup olmadığı sorusuna Romen katılımcılarının % 97’si, Türk
katılımcılarının % 88 ulusal organizasyonlar olduklarını belirtilmiştir (Şekil 13 ve 14).

Şekil 15. Gıda dağıtımından sorumlular
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Dağıtımdan sorumlu kimdir sorusuna Romen şirketlerinin % 87’si ve Türk şirketlerinin % 79’u
sorumluluğun kendi şirketlerinde olduğunu belirtmiştir. Diğer şirketler uluslararası dağıtım
ağını kullanmaktadır (Şekil 15).

Şekil 16. Gıda stoklarından sorumlular kimdir?

Gıda firmaları büyük oranda stoklarını kendileri kontrol etmekde ve dağıtımlarını yüklenici
firmaları kısmen kullanarak gerçekleştirmektedirler. Gıdanın depolaması kimin tarafından
yapılmaktadır sorusuna büyük bir oranda kendi şirketleri cevabı alınmıştır. Romen
şirketlerinde bu oran % 94, Türk şirketlerinde de % 90’dır, bunun yanında bazı şirketler de
sorumluluk paylaştıkları sözleşmeli şirketlerle de çalışmaktadır (Şekil 16).

3.2.

Gıda güvenliği kapsamında Romanya ve Türkiye’de bulunan gıda
işletmelerinin risk ve kırılganlık analizi

Gıda güvenli kapsamında risk algısı özellikle kasıtlı kontaminasyon ve buna bağlı terörist bir
saldırı sözkonusu ise önemi artan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gıda tedariğine karşı oluşabilecek başlıca üç kasıtlı tehdit vardır (Coleman 2004):
i)

Gıdayı veya suyu taşıyıcı olarak kullanarak patojenler, kimyasallar ve diğer zararlı
maddeler ile insan ölümlerini ve hastalık yaratmayı amaçlamak

ii) Tarımsal üretim sistemlerine ekinleri ve canlı hayvancılığı olumsuz etkileyecek ajanlar
kullanarak zarar vermek
iii) Dağıtım, ulaştırma ve hayati önem taşıyan altyapıyı tahrip ederek gıda ve su iletimini
kesintiye uğratmak
Gıda tedarik zinciri sayılamayacak kadar çok üretici, dağıtıcı, ürün işleyici ve son aşamada
gıda ürününü son tüketiciye ulaştıran tüketim noktalarından oluşmaktadır. Her türlü kasıtlı
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tehdite son derece açık olmakla birlikte, sistemin doğası gereği tehdidin kaynağını ve
kontamine edilen ürünü hızlı ve doğru olarak tesbit edebilmek için izlenebilirlik çalışması
yürütmek çok zordur (Coleman 2004).
Tarımsal ürünlerin çifçiler tarafından sisteme yüklenmesiyle başlayan gıda tedarik zincirinde
bu alanlar kasıtlı kontaminasyona-tarımsal ilaç ve diğer kimyasallar gibi-son derece açıktır
(WHO 2002). Hammaddenin kaynaklarının güvenli olduğundan mümkün olan her durumda
emin olmak şarttır bununla birlikte ilave olarak gıda üretim sistemlerindeki kritik kontrol
noktalarının doğru ve etkin tesbiti ve sürekli kontrol edilmeleri gereklidir. Aksi takdirde kasıtlıterörist zihniyetli saldırılara zemin hazırlanmış olur.
Toptan ve perakende dağıtım gıda tedarik zincirinde en çok saldırıya uğrayan sistemlerdir.
Her ne kadar akmaya-sızıntıya dayanıklı sağlam konteynırlar üretilse de içerisinde ne
olduğunu bilen kasıtlı bireyler için bunlar en uygun hedeflerdir. İlave olarak özellikle depolar,
silolar, soğuk-hava depoları gibi gıdanın büyük ölçeklerde saklandığı yerler kasıtlı
kontaminasyon için en uygun saldırı alanlardır. Hammaddeleri oluşturan bileşenleri
değiştirmek, zararlı bileşenler kullanmak ve-veya toksik kimyasallar ile kasıtlı saldırılar
düzenlemek mümkündür. Literatürdeki veriler gıda tedarik zincirinin ve servis sektörünün
halihazırda terörüst saldırılara açık olduğunu ve kriminal atakların gerçekleştirildiğini
kanıtlamaktadır (WHO, 2002). Bu konuda 1950 yılından günümüze kasıtlı olarak yapılan tüm
gıda saldırılarının özetlendiği bir çalışmada en gelişmişinden en ilkeline dünyada bulunan
tüm ülkelerin ve insanların bu terör riskinden bağışık olmadığı betimlenmektedir (Dalziel
2009).
Gıda tedarik zincirine yönelik kasıtlı kontaminasyon yer, zaman, mekan gözetmeksizin
olabilir (Tablo 1). Başlangıçta yerel-ulusal bazda kalacağı düşünülse de çoğu zaman
yaratılan etkinin ve korkunun katlanarak arttığı ve uluslararası boyut kazandığı
gözlenmektedir (FSIS, 2007).

Tablo 1. Gıda ürününü kasıtlı olarak kimler kontamine edebilir

Dahili-Firma içi

Harici-firma dışı

Kızgın çalışan(lar)

Organize teröristler

Temizlik ekipleri

Dağıtım
zincirinde
görevliler
sürücüleri, soğuk hava zinciri vb.)

Sözleşmeliler

Sözleşmeli

Geçici işçiler

Şüpheli tedarikçiler

(kamyon

İşçi olarak çalışan kimliğini gizlemiş teröristler Ziyaretçiler ve sektördeki tüm rakipler

Ankete katılan Romen ve Türk gıda işletmelerinin risk ve kırılganlık analizlerine yönelik
sonuçlar karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir (Şekil 17-Şekil 26).
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Şekil 17. Genel anlamda yukarıdakilerden hangisi(leri) kasıtlı bir tehdide en açık olandır?

Şekil 18. Genel anlamda yukarıdakileriden hangisi(leri) kasıtlı bir tehdide en açık olandır?
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Şekil 19. Genel anlamda yukarıdakilerden hangisi(leri) kasıtlı bir tehdide en açık olandır?

Şekil 20. Genel anlamda yukarıdakilerden hangisi(leri) kasıtlı bir tehdide en açık olandır?
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Şekil 21. Genel anlamda yukarıdakilerden hangisi(leri) kasıtlı bir tehdide en açık olandır?

Genel anlamda tehdide açıklık sorulduğunda ve sonuçlar irdelendiğinde her iki ülke arasında
bir ayrışma olduğu görülmektedir. Romanya’da risk düşük olarak görülmekte ve algılar
hammade, perakendeciler, işleme-dağıtım-depoloma sistemleri arasında kısmen eşit olarak
dağılmaktadır. Türkiye’de ise risk daha yüksek görülmekde ve risk algısında hammadde
(%50) öne çıkmaktadır (Şekil 17-Şekil 21).

Şekil 22. Firmanızın aktiviteleri düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangisi(leri) kasıtlı bir
tehdide en açık olandır?
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Şekil 23. Firmanızın aktiviteleri düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangisi(leri) kasıtlı bir
tehdide en açık olandır?

Şekil 24. Firmanızın aktiviteleri düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangisi(leri) kasıtlı bir
tehdide en açık olandır?
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Şekil 25. Firmanızın aktiviteleri düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangisi(leri) kasıtlı bir
tehdide en açık olandır?

Şekil 26. Firmanızın aktiviteleri düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangisi(leri) kasıtlı bir
tehdide en açık olandır?

27

Ankete katılan firmaların aktiviteleri açısından tehdit sorgulandığında Romen tarafında düşük
risk Türk tarafında ise hammadde de yüksek risk tespit edilmiştir. Detaylı dağılımlar ve
yüzdeler Şekil 22 ile Şekil 26’da sunulmuştur.

3.3.

Riskin önlenmesi, Risk yönetimi ve Kriz yönetimi

Önleyici ve koruyucu tedbirler tüm sağlık ve güvenlik problemlerinde olduğu gibi gıda
alanında da en uygun alternatiftir. Ancak gıda terörü sözkonusu olduğunda korunum ve
önleyici tedbirler gıdanın üretim-işleme-dağıtım ve tüketim aşamalarında sabotajı önlemeyi
içerir. Terör tehditlerine karşı önlem alma ve uygun tepki en önemli iki ana karşılık
mekanizması olarak örneklenmiştir (Shekta 2006).
Bir firmanın tüm operasyonları içerisinde uygulanan rutin güvenlik kontrolleri o firmanın kasıtlı
tehditlere açık olduğu gerçeğini değiştirmez (Subuh 2008). Bu güvenlik kontrolleri özellikle
hassas-kırılgan alanlara odaklanmalıdır. Dolayısıyla bu tip alanların tesbiti çok önemlidir.
Depolama ve üretim alanları gibi oldukça hassas ve saldırıya açık alanlara kimlerin hangi
yetki ile ve hangi amaçlarla girdiklerinin kontrolü ve takibi yapılmalıdır. Bu tip alanlara giriş ve
çıkışların sadece iş tanımlarıyla yetkilendirilmiş kişiler tarafından kontrollü olarak
gerçekleştirilmesi önşartdır. Gıda üretiminde kullanılan proseslerin ve uygulanan ısıl,
kimyasal ve fiziksel işlemlerin de operasyon yöneticisi tarafından kontrol edilmesi
gerekmektedir. Firmaların etkin bir gıda güvenlik planı için bunları gözönüne almaları, düzenli
kırılganlık analizi uygulamaları ve elde ettikleri sonuçlara göre esnek olabilmeleri gereklidir.
Bu bağlamda hem firmadaki araç ve gereçlerin kontrolü, düzenli denetlenmesi hem de
varolan insan gücünün -gerek beyaz gerekse de mavi yaka- güvenlik kaydının tutulması
önerilmektedir. Huzursuz ve kızgın çalışanlar ciddi problemler yaratabilirler; firma içinde
tatminsiz çalışanların varlığı büyük tehdit oluşturabilir; literatüde bu tip örnekler sıkça
yeralmaktadır. Özetle gıda firmalarının bu tip durumlara karşı hazırlık durumlarının tesbiti ve
aldıkları, almakta oldukları veya aldıklarını zannettikleri tedbirlerin farkına varmaları
önemlidir.
Bu bilgiler ışığında veri toplamak üzere hazırlanan anket soruları ve cevaplar aşağıda ülke
bazında özetlenmiştir (Şekil 27-Şekil 45).
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Şekil 27. Kriz yönetimi uygulamanız var mı?

Türk gıda işletmelerinin kriz yönetimine Romen muhataplarına oranla çok daha fazla hazır
oldukları görülmektedir (Şekil 27). Burada Romanya AB üyesi olmasına rağmen Türkiye’deki
gıda sektörünün dünya ile daha rekabet edebilen ve entegre bir sektör olması mevcut kriz
yönetimi programlarının varlığını açıklamaktadır.

Şekil 28. Bu tehdite karşı ne kadar hızlı harekete geçebileceğinizi düşünüyorsunuz?
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Şekil 29. Kriz zamanları için ürünü geri çekme kuralınız var mı?

Şekil 30. Ürünü geri çekme yönteminizi hiç denediniz mi?

Türk firmalar kasıtlı bir tehdide karşı daha hazırlık olduklarını düşünmekde (%68’si ilk birkaç
saat içinde) ancak Romen tarafında bu oran %42’ye düşmekte, ilave olarak bu durumda
ürünlerini piyasadan geri çekme kuralı olmayanların oranı Türkiye’de %14 iken Romanya’da
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bu oran %46 gibi oldukça yüksek bir oranda tesbit edilmiştir. Bu durumda özellikle Romen
tarafında krize yeterince hazırlıklı olmadığı ve kriz anında ürünlerin rafda ve/veya tüketimde
olduğu gibi oldukça vahim bir tesbit yapılmıştır. Aktif bir kriz yönetimine acil ihtiyaç
bulunmaktadır; çünkü Romen firmaların %57’si mevcut yöntemlerini hiç test etmemişlerdir
(Şekil 28, Şekil 29, Şekil 30).

Şekil 31. Sizce kurumunuzda terör olaylarının [kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer-CBRN]
yaşanması ihtimali nedir?

Şekil 32. Kurumunuzda yaşanabilecek olası terörizm [kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleerCBRN] hakkında ne derece kararsızsınız?
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Şekil 33. Kendi işletmenizde KASITSIZ bir kontaminasyon riski ihtimalini nasıl algılıyorsunuz?

Şekil 34. Kendi işletmenizde KASITLI bir kontaminasyon riski ihtimalini nasıl algılıyorsunuz?
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Şekil 35. Eğer kurumunuzda terör olayları [kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer-KBRN]
yaşansaydı, bunlar kurumunuzu ne derece etkilerdi?

Şekil 36. Eğer kurumunuzda terör olayları [kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer-KBRN]
yaşansaydı, bununla başa çıkma konusunda ne derece başarılı olurdunuz?
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Şekil 37. Sizce belirtilen kurum teröre [kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer-KBRN] karşı ne
derece hazırlıklı

Şekil 38. Sizce belirtilen kurum teröre [kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer-KBRN] karşı ne
derece hazırlıklı
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Şekil 39. Sizce belirtilen kurum teröre [kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer-KBRN] karşı ne
derece hazırlıklı

Şekil 40. Sizce belirtilen kurum teröre [kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer-KBRN] karşı ne
derece hazırlıklı
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Şekil 41. Sizce belirtilen kurum teröre [kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer-KBRN] karşı ne
derece hazırlıklı

Şekil 42. Sizce belirtilen kurum teröre [kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer-KBRN] karşı ne
derece hazırlıklı
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Şekil 43. Sizce belirtilen kurum teröre [kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer-KBRN] karşı ne
derece hazırlıklı

Şekil 44. Kurumunuzun teröre [kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer-KBRN] hedef olması
hakkında ne kadar endişelisiniz?
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Şekil 45. Son 3 yılda yukarıdakileri yaptınız mı… ?

3.4.

Bilgi paylaşımı ve iletişim

Potansiyel tehditlere ve oluşabilecek diğer saldırılara karşı kapsamlı ve pratik bir yaklaşım
geliştirmek için bilgi paylaşımı anahtar metotdur. Diğer paydaşlar tarafından deneyimlenmiş
tehditler, kırılganlıklar ve kazaların paylaşımı hem karşılaşılan riskin daha kolay anlaşılması
hem de hangi koruyucu önlemlerin alınması gerektiği konusunda yol göstericidir. Ancak
burada güvenilir bilgi paylaşım protokollerinin kullanımı koordinasyonu verimli kılmak için
önşarttır. Bireysel olarak herkesin mükemmel bir anlayışı olsa da bunların diğer paydaşlar
tarafından aynı oranda özümsenmesinde eksiklikler olasıdır. Kasıtlı saldırılar sonucu oluşan
acil durumlarda ve ivedi karşılık verme ihtiyacı altında bilgi paylaşımı hayati önem taşır.
Kurumsal olarak zaman-kritik durumlarda uygulanması gereken bilgi paylaşım pratikleri
Dacey (2001) tarafından aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Paydaşlar arasında paylaşılması gereken bilginin ortak akıl ile tesbiti
Bilgi paylaşımı için standart terimlerin ve başlangıç eşiğinin belirlenmesi
Farklı beklenti ve ilgilerin dengelenmesi
Kırılganlık ve kazalar hakkında potansiyel faydalı bilgi iletebilecek kamu ve kamu dışı
kurumlar arasında hızlı bilgi paylaşımı için güven ortamı tesisi
Paylaşılan bilginin nasıl ve nerede kullanılacağı hakkında ortak standartlar oluşturup
karar alınması
Gizli bilginin uluorta yayılmasını ve paylaşılmasını önleyecek önlemlerin alınması

Gıda tedarik zincirinde hem yukarıdan aşağıya hem de zıt yönde etkili bir iletişim gıda
rizikolarını minimize etmede etkili olacaktır (Subuh 2008). Firma ve tedarikçileri; ayrıca firma
ve müşterileri arasındaki iletişimin varlığı ve başarısı gıda risklerinin doğru tesbiti ve uygun
bir biçimde kontrolüne büyük oranda destek olmaktadır. Burada firma-tedarikçileri ve firmadirek müşterileri arasında var olan gıda risklerinin doğru olarak paylaşılmasıda güveni artıran
bir faktördür. Gıda zincirindeki tüm paydaşların varolan riskleri doğru olarak bilmesi, bu
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riskleri ne oranda aldıklarını doğru tahlil etmeleri gereklidir. Dacey (2001) tarafından yapılan
bir çalışmada firmaların hem çalışanları hem de müşterileri ile zamanında ve doğru iletişim
kurmak için çeşitli metotlar kullandıkları belirtilmiştir. Burada sağlıklı bir bilgi paylaşımı ortamı
yaratarak potansiyel tehdit ve kırılganlıkların tesbitinde yönetim seviyesinden gelecek
desteğin ve sürekliliğinin vazgeçilmez olduğu belirtilmektedir.
Acil durum karşılık sistemlerinde tüm paydaşlar arasında etkili iletişim vazgeçilmez bir
komponentdir ve tüm hazırlık planlarında bulunmalıdır. Acil durum(lar) ve bunlara hazır
olmak gıda ile yayılabilecek potansiyel hastalıkların kontrolünde büyük fayda sağlar. Güvenli
internet bazlı bilgi paylaşımı, kamu kurumları ve gıda endüstrisi ile işbirliği oluşan gıda bazlı
tehdite karşı en iyi karşı konumlamayı sağlar. Burada sorumlu durumdaki kamu
kuruluşlarından gelecek doğru bilgi ve yönlendirmelerinde zamanında tahlili ve koordinesi
gereklidir.
Yukarıda özetlenen bilgiler ışığında anket kapsamındaki gıda firmalarının bunları ne oranda
başardıkları araştırılmış ve sonuçlar aşağıdaki şekillerde sunulmuştur. Sonuçların genel
olarak analizi yönetim-karar verme sorumluluğundakilerin mevcut bilgi sistemlerini acil
durumlarda nasıl etkin olarak kullandıklarını (veya kullanamadıklarını) karşılaştırmalı olarak
vermektedir. Ayrıca iletişim yönetiminde farkındalık programlarının var olup olmadığı, cezaödül sistemleri kurup kurmadıkları ve bunları ne derece etkin kullandıkları sorgulanmıştır.
Karşılaştırmalı sonuçlar aşağıda detaylı olarak verilmiştir (Şekil 46-Şekil 57).

Şekil 46. Yukarıdaki ifadelere ne oranda katılıyorsunuz?
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Şekil 47. Yukarıdaki ifadelere ne oranda katılıyorsunuz?

Şekil 48. Yukarıdaki ifadelere ne oranda katılıyorsunuz?
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Şekil 49. Yukarıdaki ifadelere ne oranda katılıyorsunuz?

Şekil 50. Yukarıdaki ifadelere ne oranda katılıyorsunuz?
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Şekil 51. Yukarıdaki ifadelere ne oranda katılıyorsunuz?

Şekil 52. Yukarıdaki ifadelere ne oranda katılıyorsunuz?
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Şekil 53. Yukarıdaki ifadelere ne oranda katılıyorsunuz?

Şekil 54. Yukarıdaki ifadelere ne oranda katılıyorsunuz?

43

Şekil 55. Yukarıdaki ifadelere ne oranda katılıyorsunuz?

Şekil 56. Yukarıdaki ifadelere ne oranda katılıyorsunuz?
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Şekil 57. Yukarıdaki ifadelere ne oranda katılıyorsunuz?

3.5.

Risk algısı ve psikolojik modül

Romanya ve Türkiye’de ankete katılan gıda işletmelerinde oluşan güvenlik tehdidine karşı
bireysel-kurumsal tepkileri ölçmek için bir psikolojik modül oluşturulmuştur (Slovic ve Weber,
2002; Paton ve diğ., 2005). Burada bilişsel, sosyal-bağlamsal ve etkili faktörler içerisinde
risk algısı ve terörist saldırılara karşı bireysel-kurumsal tepkiler ölçülmüştür. Olasılık, ciddiyet,
zarar etkisi, karşı koyabilme ve başa çıkabilme gibi boyutlar ışığında her iki ülkede bulunan
işletmelerde gıda riskleri algıları ayrı ayrı tesbit edilmiş ve bilimsel bir karşılaştırma
yapılmıştır. Terörizm endişesi de etkili bir karşılık mekanizması olarak tesbit edilmiştir. Terör
tehdidi ve endişesi altında güvenli bilgiye üst seviyede ihtiyaç doğduğu bunun eksikliği
halinde ise durumdan kaçınmak veya tehdidi gözardı etmek gibi bireysel tepkilerin oluştuğu
ölçülmüştür.
Sonuçlar aşağıdaki şekillerde özetlenmiştir (Şekil 58-Şekil 62).
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Şekil 58. Firmanız kasıtlı olmayan kontaminasyon durumu ile hiç karşılaştı mı?

Şekil 59. Firmanız son beş yıl içerisinde bu tehdit ile kaç kere karşı karşıya kalmıştır?
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Şekil 60. Firmanız kasıtlı olan kontaminasyon durumu ile hiç karşılaştı mı?

Şekil 61. Kasıtlı saldırıları göz önüne aldığınızda, Romanya ya da Türkiye’de gıda tedarik zinciri
ne derece tehdit altındadır
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Şekil 62. Son 3 yılda gıda tedarik zincirine yönelik kasıtlı saldırıları göz önüne aldığınızda;
iletişimle ilgili olarak otoritelerin ne derece sorumlu olduğunu düşünüyorsunuz
(Romanya/Türkiye)?

4. Sonuçlar
Terörizme karşılık bilişsel, sosyal-bağlamsal düzeyde efektif karşılık verebilme ve
davranışsal geri bildirim ile ilgili geliştirilen model kapsamında elde edilen sonuçlar ışığında:
1. Terörizm algısının terörizmin kendisine oranla daha korkutucu (bilişsel faktörlerde)
olduğu ve daha fazla endişe yaratarak etkili bir karşılık verebilmeyi engellediği
2. Bu tip bir algının sürdürülmesinin “terrorist-kasıtlı” saldırıyı üstlenenler için terörün
kendisine oranla daha avantajlı ve maliyetsiz olduğu
3. Terörizme karşı kurumsal olarak hazır olmanın daha az endişe yaratarak daha etkili
bir karşılık verme metodu olduğu
4. Terorizm algısının ve terror saldırısı endişesinin artmasının gıda endüstrisindeki
aktörlerde davranışsal olarak ortak hareket etme dürtüsünü desteklediği
5. Bu tip ortak davranışsal tepkinin bireysel-tekil kurumsal korkuları azalttığı (etkili
karşılık)
6. Özellikle gıda alanında oluşabilecek kasıtlı terör saldırılarına karşı kurumsal ve
kamusal olarak hazır olunması gerektiği; bunun hem kurum-bireylerde artmakda olan
terörizm algısını azaltmak hem de etkili karşılık verebilmek için ilk şart olduğu
Sonuçlarına varılmıştır.

48

5. Referanslar
Closs, D. (2005). Dimensioning a security supply chain. Proceedings of the Institute of Food
Technologists’ First Annual Food Protection and Defense Conference, November 2009,
Atlanta, GA. Retrieved September 28, 2009, from http://www.ift.org/fooddefense/22Closs.pdf
Coleman, K. (2004) Bioterrorism and te food supply. Direction Magazine.
Dacey, R.F. (2001) "Information sharing: practices that can benefit Critical Infrastructure,
Unites States General Accounting Office (GAO).
Dalziel, G.R. (2009) Food Defence Incidents 1950–2008: A Chronology and Analysis of
Incidents Involving the Malicious Contamination of the Food Supply Chain, Centre of
Excellence for National Security (CENS), S. Rajaratnam School of International Studies
(RSIS),
Nanyang
Technological
University
(NTU),
Singapore,
available
at
http://www.rsis.edu.sg/cens/publications/reports/RSIS_Food%20Defence_170209.pdf
Fischer, W. H. (1998), Respons to Disaster. Fact versus fiction & its perpetuation, Oxford,
University Press of America.
Fischhoff, B. Gonzalez, R. Small, Lerner, J. (2003) ‘Biosecurity and Bioterrorism’,
Biodefence: Strategy, Practice, and Science, Vol.1, Number 4,
FSIS (207) developing a food defence plan for meat and poltry slaughter and procesing
plants. http://www.fsis.usda.gov/PDF/Food_Defence_Plan.pdf
Green, P. S. (1992). Reputation Risk Management. Financial Times, London, Pitman
Publishing, London.
Helsloot, I. Ruitenberg, A. (2004) ‘Citizen Response to Disaster: a Survey of Literature and
Some Practical Implications’, Journal of Contingencies and Crises Management, Volume 12,
Number 3, 98-111.
Lee J.E.C., Lemyre L., (2009), A Social-Cognitive Perspective of Terrorism Risk Perception
and Individual Response in Canada. Risk Analysis, Vol. 29, No. 9: 1266-1268.
Morgan, M.G. Fischhoff, B. Bostrom, A. Atman, C. (2001) Risk communication: The
Mental Models Approach, New York, Cambridge University Press.
Perry, R. W. Lindell, M. K. (2003) ‘Understanding Citizen Response to Disasters with
Implications for Terrorism’, Journal of Contingencies and Crisis Management, Volume 11,
Number 2.;
Paton D., Smith L., Johnston D., (2005), When good intentions turn bad: Promoting natural
hazard preparedness, Australian Journal of Emergency Management; 20:25-30.

49

Shekheta, M.A.F. (2006), Terrorist threats to food and water supplies and the role of
HACCP: Implementation as one of the major effective and preventive measures, Journal of
Food safety 18:30-34.
Slovic P., Weber E.U. (2002), Perception of risk posed by extreme events. Paper
presented at the conference Risk Management Strategies in an Uncertain World, New York,
April, 2002.
Subuh S., (2008), Security and robustness in food supply chains in the Netherlands, MSc
Thesis in MME, Wageningen University; 18 valabile at http://edepot.wur.nl/3783
World Health Organization (2002) Terrorist threats to food: guidance for establishing and
strengthening prevention and response systems.

50

TÜBİTAK

PROJE ÖZET BİLGİ FORMU
Proje No: 109K314
Proje Başlığı: Risk/Crisis Communication During Terrorist Threats Using Biological Agents
Message Management and Social Behaviour

Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar: Prof.Dr.Hami Alpas (Yürütücü)
Prof.Dr.Faruk Bozoğlu (Araştırmacı)

Projenin Yürütüldüğü Kuruluş ve Adresi: ODTÜ Gıda Müh. Böl. Üniversiteler Mah.
Dumlupınar Blr. No:1, 06800-Çankaya-Ankara

Destekleyen Kuruluş(ların) Adı ve Adresi: SNSPA Universitesi, İletişim ve Halkla İlişkiler
Fakültesi-Bükreş-Romanya
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01/01/2010-01/01/2012
Öz (en çok 70 kelime)
Bu projede Gıda alanında faaliyet gösteren 217’si Romanya’da 102’si Türkiye’de kurulu toplam
319 gıda işletmesinde biyolojik ajanlar kullanarak oluşabilecek terörist tehditler altındaki risk/kriz,
iletişim yönetimi ve sosyal davranışlar Türkçe-İngilizce ve Romence olarak hazırlanmış ve internet
sitesi aracılığıyla web tabanlı olarak uygulanmış anket çalışması ile belirlenmiştir. Veriler ışığında
yeniden tanımlanan risk yönetiminin yol gösterici ilkeler, değer sistemleri ve algılar, kurumsal
zorunluluklar ve yasal sınırlamalar ile aydınlatılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Risk-kriz yönetimi, biyolojik ajanlar, terörist tehditler, iletişim yönetimi,
sosyal davranışlar

Fikri Ürün Bildirim Formu Sunuldu mu?

Evet

Gerekli Değil

Fikri Ürün Bildirim Formu’nun tesliminden sonra 3 ay içerisinde patent başvurusu yapılmalıdır.

Projeden Yapılan Yayınlar:
I. Stanciugelu, H. Alpas, D. Stanescu, F. Bozoglu, “A social cognitive perspective of terrorism
risk perception on food chain security”, ESA RN 22 Sociology of Risk and Uncertainty
Conference, Ostersund, Sweden, 21, 2011.
I. Stanciugelu, H. Alpas, D. Stanescu, F. Bozoglu, S. Stan “Terrorism risk perception and crisis
communication planning”, ESA 10th Conference-Social Relations in Turbulent Times, Geneva,
Switzerland , DD, 2011.

51

I. Stanciugelu, H. Alpas, D. Stanescu, F. Bozoglu, “Terrorism risk perception and crisis
communication plann,ing on food chain security”, Communicationg Crisis in an Age of complexity'
conference, Aarhus, Denmark, October 6-8, UU, 2011.

Ekte Bulunan “ARDEB Başarı Öyküsü Formu”, “Kazanımlar” Bölümünde Belirtilen
Kriterlere Göre Proje Çıktılarınızın Başarı Öyküsü Niteliği Taşıdığını Düşünüyorsanız
“ARDEB Başarı Öyküsü Formu”nu doldurunuz.

52

