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er geçen gün artan dünya nüfusu yaklaşık 7
milyara ulaşmış durumdadır. Nüfustaki artış
hızına karşılık gıda kaynaklarında aynı oranda artış görülmemektedir. Ayrıca, çevresel faktörler ve iklim değişiklikleri gıda kaynaklarına erişimi zorlaştırmaktadır.
Yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenme bilinci öne çıkarken, hayvansal proteinlere duyulan ihtiyaç da sürekli
önemini korumaktadır. Bu nedenle hayvansal protein
ihtiyacının giderilmesinde denizlerin önemi her geçen
gün artmakta ve su ürünleri yetiştiriciliği geleceğin sektörü olarak görülmektedir. Önümüzdeki ilk on beş yıl
içerisinde dünyada ihtiyaç duyulan proteinin % 40’ının
su ürünlerinden temin edileceği tahmin edilmektedir.

yıllar itibarıyla artarak 2017 yılında 277.000 tona kadar
çıkmıştır.

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olup, 8.333
km kıyı şeridine ve zengin deniz su ürünleri potansiyeline sahiptir. Buna 175.700 km uzunluğundaki akarsu
ve toplam 342.000 hektarlık göl, gölet ve baraj gölleri
alanı eklendiğinde, su ürünleri yönünden ülkemizin
potansiyel zenginliği daha da belirgin ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin toplam su ürünleri üretiminin yaklaşık
% 74’ü Karadeniz’den sağlanmaktadır. Karadeniz’den
elde edilen ekonomik değeri yüksek su ürünlerinden
başlıcalarını hamsi, çaça, istavrit, palamut, lüfer, barbunya, mezgit, kalkan, deniz salyangozu ve kum midyesi olarak sıralayabiliriz.

İlimizde denizde faaliyet gösteren ruhsatlandırılmış 494 adet balıkçı gemisi olup, Ülkemiz balıkçılık
filosunun % 3’üne tekabül etmektedir. 6.500 kişi balıkçı gemilerinde çalışmakta olup, amatör olarak balıkçılık
faaliyetinde bulunan kişi sayısı 4.000 civarıdır. 9 adet
balıkçı barınağı bulunan İlimizde, 10 adet su ürünleri
kooperatifi, bir tanesi AB Ülkelerine ihracat onay numaralı olmak üzere 5 adet su ürünleri işleme tesisi bulunmaktadır.

121 km kıyı şeridine sahip olan İlimiz de, su
ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı açısından oldukça uygun bir coğrafi konum ve avantaja sahiptir. Ayrıca yöremizde bol miktarda bulunan akarsu, göl ve derelerin
alabalık yetiştiriciliğine uygun olması bu alanda kültür
balıkçılığının gelişmesine büyük etki yapmıştır. İlimizde 2017 yılında avcılık yoluyla 18.082 ton, yetiştiricilik
yoluyla ise 2.657 ton su ürünleri elde edilmiştir. Sektörün ilimiz ekonomisine katkısı yıllık yaklaşık 160-180
milyon TL civarında olmuştur.

İlimiz genelinde iç su ve denizlerde su ürünleri
yetiştiriciliği yapan toplam 29 adet faal üretim tesisi bulunmaktadır. Deniz sahasında ağ kafeslerde balık yetiştiriciliğine 1991-1992 yıllarında başlanmış olup, bu ağ
kafeslerde levrek ve alabalık yetiştiriciliği yoğun olarak
yapılmaktadır. Tesislerin proje kapasiteleri 3.048 ton/yıl
olup, 2017 yılında 2.488 ton alabalık ve levrek üretimi
gerçekleştirilmiştir. Tesislerimizden 5 tanesi Perşembe
İlçemizde, 1 tanesi de Altınordu İlçesi Kumbaşı mevkiinde faaliyet göstermektedir. Diğer tesislerin tamamı
ise iç sularımızda faaliyet göstermektedir. İç sularda be-

Ülkemizde su ürünleri avcılığı yanında kültür
balıkçılığı sektörü de son yıllarda hızlı büyüyen bir sektördür. Bu hızlı büyümede modern üretim tekniklerinin kullanımı, kuluçkahanelerin devreye girmesi, yem
teknolojisindeki gelişmeler, yatırımlar ve bilgi birikimi
büyük rol oynamıştır. Ülkemiz son yıllarda yaptığı yatırım ve üretim ile Avrupa’nın önemli bir ülkesi olmuştur.
Ülkemiz 2002 yılı kültür balığı üretimi 61.000 ton iken
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Su ürünleri üetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt
sistemine kayıtlı olmak şartıyla,
Tarım ve Orman Bakanlığımız
tarafından ürün için kg başına
destekleme yapılmaktadır. Bu
kapsamda İlimizde 2017 yılında;
710.648 kg alabalık için 532.986
TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

ton havuzlarda üretim yapan bu
23 tesiste gökkuşağı alabalığı
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunların üretim kapasitesi 219 ton/
yıl olup, 2017 yılında toplam 169
ton gökkuşağı alabalığı üretimi
gerçekleştirilmiştir. İç sularımızda ve denizlerde yeni tesislerin
kurulması ve kapasite artırımlarının yapılması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan, ilk olarak
2012 yılında olmak üzere 2013,
2014, 2016 ve 2017 yıllarında
Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Karar gereği, stokların korunması, av baskısının azaltılması ve
sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için on metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi
isteği ile avcılıktan çıkaran gemi
sahiplerine destekleme ödemesi yapılmıştır.

İlimiz
için
oldukça
önemli bir geçim kaynağı olan
su ürünleri yetiştiriciliği konusunda bizler de tarım teşkilatı
olarak bir yandan üretimi arttırmak, mevcut sorunları çözmek
ve yeni tesislerin üretime kazandırılması için çaba sarf ederken,
diğer taraftan doğal stokların
korunması ve sürdürülebilir
balıkçılık için gece gündüz demeden sahada denetimlerimizi
aralıksız sürdürmekteyiz. Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol
görevlileri tarafından denizler
ve iç sularda, ürünün karaya çıkış noktalarında, balıkhaneler,
toptan ve perakende satış yerlerinde, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde 2017
yılında toplam 1.068 denetim
gerçekleştirilmiş olup, 80 adet
idari para cezası uygulanmıştır.
Balıkçılık sektörünün devamlılığı ve geleceğimiz için, canlı
kaynaklarının iyi izlenmesi ve
ölçülmesi, av araç ve gereç teknolojisinin amaca uygun olarak
geliştirilmesi ve çok iyi kullanılması önem arz etmektedir. Bu
gelişim içinde daha fazla verim
elde etmek yerine, deniz ve iç
sularda yapılan avcılıkta mümkün olan ölçüde ekonomik bireyleri avlamak, her balığa en
az bir defa üreme sansı vermek,
yavru bireylerin yasamasını sağlamak stoklar için çok önemlidir.
Burada bizler kadar balıkçılarımıza da büyük görevler ve sorumluluk düşmektedir.

Bu kapsamda İlimizde
toplam 23 adet 10 metre üzeri
balıkçı teknesine 2.843.700 TL
destekleme ödemesi yapılmıştır.
2017 yılında Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, deniz ve
iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek
kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetimin sağlanması
amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine; Destekleme Tebliği gereği
İlimizde 320 adet balıkçı gemisi
sahibine 259.250 TL destekleme
ödemesi yapılmıştır.
Her birimiz üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirdiği takdirde gelecek neslimiz
için balık sıkıntısı yaşanmayacaktır. Tüm vatandaşlarımızın
avlanma konusundaki yasaklara
riayet etmesini önemle rica ediyorum.

Su ürünleri sektörünün
gelişimi için yapılan çalışmaların
yanı sıra Bakanlığımız bu alanda
önemli desteklemeler de yapmaktadır. İlimiz üreticileri de bu
desteklemelerden azami ölçüde
yararlandırılmaktadır.

Sağlık için bol bol balık
tüketin…
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Gıda İşletmeleri
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda üretim yerleri ile
birlikte gıda satış ve toplu tüketim yerleri de Bakanlığımızca kayıt altına alınmaktadır. Gıda İşletmelerinin Kayıt
ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile kayıt ve onaya tabi gıda işletmeleri belirlenmiştir. Ülkemizde 31.12.2017
tarihi itibariyle toplam 652.073 gıda işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin 12.150 adedi onay kapsamında,
639.923 adedi ise kayıt kapsamında bulunmaktadır. Hayvansal gıda üreten işletmeler onay kapsamında olup,
onay/şartlı onay almış gıda işletmeleri Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Onay/Şartlı Onay Almış Gıda İşletme Sayıları

Onay Kapsamındaki Gıda İşletmeleri

Onay/Şartlı Onay Almış Gıda İşletme Sayısı

Süt İşleme Tesisi

2.121

Süt Toplama Merkezi

6.033

Et Parçalama ve İşleme Tesisi

1.868

Kırmızı Et Kesimhaneleri

421

Kanatlı Kesimhaneleri

65

Su Ürünleri

222

HYÜ İşlenmiş mesane, bağırsak ve işkembe işleyen işletmeler

112

Yumurta ve Yumurta Ürünleri

1308

Toplam

12.150

Bakanlığımızca kayıt altına alınan kayıt kapsamındaki gıda işletme sayıları Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Kayıtlı Gıda İşletme Sayıları

Gıda İşletmeleri

Sayısı

Üretim Yeri

72.133

Satış Yeri

312.167

Toplu Tüketim Yeri

255.623
Toplam

639.923
3
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2017 YILI
GIDA VE YEM GÜVENİLİRLİĞİ ÇALIŞMALARI
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2017 yılı itibarı ile kayıt altına alınan yem işletmelerine ilişkin veriler Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Yem İşletmesi Sayıları

2017 YILI YEM İŞLETMELERİ TABLOSU
Yem İşletme Tipi
Karma Yem Üreten İşletmeler
Premiks Üreten İşletmeler
Onay
Yem Katkı Üreten İşletmeler
Kedi ve Köpek Maması Üreten İşletmeler
Hayvansal Yan Ürün Üreten İşletmeler
Yem Katkı ve Premiks Satış Yerleri
Toplam
Karma Yem Üreten İşletmeler
Blok Mineral Yem (Yalama Taşı) Üreten İşletmeler
Kayıt
Perakende Depolama ve Satışa Arz Yerleri
Toplam
Genel Toplam

İşletme Sayısı (Adet)
426
118
22
36
81
1.103
1.786
870
24
11.634
12.528
14.314

Takviye Edici Gıda Onayı
Toplam 3.713 takviye edici gıdaya onay verilmiş olup, onaylanmış takviye edici gıdalar Bakanlığımızın
ggbs.tarim.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.
Kısıtlı Maddeler
Takviye edici gıdalarda etken madde olarak kullanılan ve limiti belirlenen toplam 221 adet kısıtlı madde
Bakanlığımızın ggbs.tarim.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.
Laboratuvar Faaliyetleri
Ülke genelinde gıda, yem ve gıda ile temas eden maddelerden ithalat, ihracat ile yurt içi denetim ve
kontrol amacıyla alınan numunelerin analizleri; Bakanlığımıza bağlı 39 adet Gıda Kontrol Laboratuvarı, Ulusal Gıda
Referans Laboratuvarı ile Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yapılmaktadır.
Bakanlığımıza bağlı Gıda Kontrol Laboratuvarlarında ve Bakanlığımızca yetkilendirilen 99 adet Özel Gıda
Kontrol Laboratuvarlarında 2017 yılı itibari ile laboratuvara gelen toplam numune ve numunelerde çalışılan
analiz sayıları aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir (Tablo 4 ve 5).
Tablo 4. Bakanlığımıza Bağlı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının 2017 yılı Numune ve Analiz Sayıları

Gıda
Yem
Su-Atık su
Toplam

Numune Sayısı
156.378
16.624
9.848
182.850

Analiz Sayısı
523.659
55.241
72.143
651.043

Tablo 5. Bakanlığımızdan Yetkili Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının 2017 yılı Numune ve Analiz
Sayıları

Gıda
Yem
Su-Atık su
Toplam

Numune Sayısı
547.058
18.797
27.621
593.476

4

Analiz Sayısı
1.579.344
62.566
85.512
1.727.422

Grafik 1. Akreditasyon Çalışmaları

Halka güvenilir gıda arzında kontrol ve denetim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, devamlılığının
sağlanması için, ülkemizde gıda analizi yapan laboratuvarların hızla gelişen gıda sektörüne paralel olarak
güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu da gıda kontrol laboratuvarlarının mevcut teknolojik alt yapısına ilave yeni
teknolojilerin kazandırılması, mevcut uzman personelin yeterliliği ve yetkinliğinin daha da artırılması, ülkemizin
ihtiyaçları doğrultusunda yeni analiz metot ve teknolojilerinin geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır.
Bu nedenle, 2017 yılında gıda kontrol laboratuvarları için cihaz-ekipman alımı, mevcut cihazların bakım
onarım giderleri ve analizlerde kullanılmak üzere kimyasal madde ve sarf malzeme alımları ile bina alt yapısı
yetersiz olan laboratuvar müdürlüklerinin bina bakım onarım giderleri karşılanarak güçlendirilmesi sağlanmıştır.
Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yenilenen Ankara Gıda Kontrol
Laboratuvar Müdürlüğü 2017 yılında yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.
GDO Analizleri
GDO tarama analizi yapabilen 11 adet Bakanlık Gıda Kontrol Laboratuvarı ve 43 adet Özel Gıda Kontrol
Laboratuvarı bulunmakta olup bu laboratuvarların tamamı GDO tarama analizinde akreditedir. Bakanlık Gıda
Kontrol Laboratuvarlarının 6 tanesi, Özel Gıda Kontrol Laboratuvarların ise 25 tanesi GDO tip belirleme ve miktar
analizi yapabilmektedir.
GDO tarama ve miktar analizleri, Laboratuvarlarımızda kullanılan son teknoloji Real-Time PCR
cihazlarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu cihazlarla iz miktardaki GDO varlığı bile tespit edilebilmekte olup ithalat
kontrollerinde gıdalarda eser miktarda dahi GDO varlığının tespit edilmesi durumunda ürünün yurda girişine
izin verilmemektedir.
GDO analizi yapan laboratuvarların kullandıkları tüm metotlar valide, tüm alet ve ekipmanları ise kalibre
olup bu laboratuvarlar uluslararası standartlarda (ISO 24276, ISO 21569, ISO 21570, ISO 21571 vb.) çalışmakta ve
AB laboratuvarlarının analiz stratejisini uygulamaktadır.
Ulusal Kalıntı İzleme Planı
Bir önceki yılın üretim rakamları ve uygulama sonuçlarına göre her yıl yeniden planlanan ve yayınlanan
Ulusal Kalıntı İzleme Planı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 81 İl Müdürlüğü, 5 Veteriner
Kontrol Enstitü Müdürlüğü, 7 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü
ve Bursa Gıda Yem Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Halen kanatlı (broiler,
hindi), su ürünleri (balık), süt, bal, yumurta ve büyükbaş hayvan için program kapsamında yasaklı madde,
veteriner ilaç kalıntıları ve bulaşanlar yönünden kontroller yapılmaktadır (Tablo 6).
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Bakanlığımıza bağlı Kamu Laboratuvar Müdürlüklerinden ve Bakanlığımızca yetki verilen Özel Gıda
Kontrol Laboratuvarlarından toplamda 125 tanesi akredite laboratuvarlardır (Grafik 1).
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Tablo 6.Ulusal Kalıntı İzleme Planı Değerlendirme Tablosu

Yıl

Ürün Grubu Sayısı

2016
2017

6
6

Gerçekleştirilen Analiz
Sayısı
11.304
14.602

Olumsuzluk (%)
0.5
0.5

RESMİ KONTROLLER
Yurtiçi Gıda Resmi Kontrol Verileri
Yurtiçi gıda resmi kontrol verileri ile gıda kontrol görevlilerinin 2016- 2017 yıllarına göre dağılımı aşağıdaki
tabloda yer almaktadır (Tablo 7).
Tablo 7. Yıllara Göre (2016-2017) Yurtiçi Gıda Resmi Kontrol Verileri

Yıl
2016
2017

Resmi Kontrol
Sayısı
893.964
1.013.855

İdari Para
Cezası Sayısı
14.075
16.559

İdari Para Cezası
Miktarı (TL)

Savcılığı Suç
Duyurusu Sayısı

73.725.289
85.674.181

102
181

Gıda Numune Alma Planı
81 İl Müdürlüğünün kendi bünyesinde yürüttüğü resmi kontrollere ek olarak, Bakanlığımızca merkezî ve
bütüncül bir yaklaşımla, uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı olarak Gıda Numune Alma Planı
hazırlanmaktadır. Bu plan, 2006 yılından beri uygulanmakta olup, yıllar içinde görülen ihtiyaca göre sürekli olarak
gelişmekte ve güncellenmektedir (Tablo 8).
Tablo 8. Yıllara (2016-2017) Göre Numune Alma Planı

Yıl
2016
2017

Ürün Grubu Sayısı
78
83

Alınan Numune Sayısı
19.887
19.120

ALO 174 Gıda Hattı
Alo 174 Gıda Hattına gıda bilgi edinme, ihbar ve şikâyet kapsamında yapılan başvuru sayısı ve başvurular
sonucu uygulanan idari yaptırımların 2016 ve 2017 yıllarına ait dağılımı Grafik 2’de verilmiştir.

Grafik 2. ALO 174 Gıda Hattına Yapılan Başvuru Sayısı ve İdari Yaptırım Sayısı
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10/04/2017 tarihinde “Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü” uygulamaya
konulmuştur. Güncellenen prosedürde; vaka ve salgın tanımları netleştirilerek daha işlevsel hale getirilmiştir.
Bildirimlerin vaka/salgın olarak değerlendirilmesi için bazı şartlar (hastaneye müracaat, protokol numarası vb.)
getirilmiş ancak vaka/salgın olduğu her durumda numune alma şartı konulmuştur.
Prosedür gereği, çeşitli kaynaklardan (Alo 174 Gıda Hattı, Bimer, İl/İlçe Müdürlüğüne faks veya dilekçe,
Resmi Kurum, Emniyet, Jandarma, Savcılık, Sağlık Kuruluşları vb.) vaka/salgın bildirimi alındığı andan itibaren
ekipler görevlendirilmekte ve resmi kontrol hazırlık çalışmaları başlatılmaktadır. Gıda kaynaklı vaka/salgının
gerçekleştiği yere resmi kontrol yapılarak gıda numuneleri alınmakta ve ivedi olarak yetkili Laboratuvara
gönderilmektedir. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre 5996 sayılı “Veteriner Sağlık Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanunu” kapsamında adli veya idari işlemler uygulanmaktadır. Gıda kaynaklı hastalık sonucu oluşan
vaka veya salgının kaynağının belirlenmesi için Bakanlığımıza bağlı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarında
zehirlenmeye neden olan gıda kaynaklı patojenlerin ileri tanımlaması ve Ulusal Kültür Koleksiyonu oluşturulması
için çalışmalar yapılmaktadır.
Yem Resmi Kontrol Verileri
Risk esaslı olarak hazırlanan Yıllık Yem Kontrol Planı ile yem işletmeleri hijyen yönünden kontrol edilmekte, ayrıca yemlerde istenmeyen maddeler (ağır metal, antikoksidiyal, dioksin, mikotoksin, pestisit), yemlere
katılması yasak olan maddeler (antibiyotik, ruminant hayvan yemlerinde hayvansal kökenli protein aranması,
hayvansal proteinlerde tür yasağı), mikrobiyolojik kontroller (salmonella, enterobacter), kısıtlı maddeler (üre)
ve etiket beyanlarının uygunluğu yönünden yem işletmelerinden ve çiftliklerden numuneler alınarak yemler
kontrol edilmektedir (Grafik 3,Tablo 10).

Grafik 3. Yıllara Göre Yem İşletmeleri Denetim Sayıları
Tablo 10.Yıllara Göre Resmi Kontrol Sayıları ve Yasal İşlemler

Yıl
2013
2014
2015
2016
2017

Resmi Kontrol
Sayısı
14.834
17.051
18.420
21.759
22.309

Numune
Sayısı
5.949
7.671
7.107
7.878
7.982

İdari Para Cezası
Miktarı (TL)
3.044.612
2.307.492
2.029.207
2.477.993
2.743.419

Savcılığa Suç
Duyurusu Sayısı
7
31
50
63
53

Yasal İşlem
546
450
404
431
439

Risk Esaslı Resmi Yem Kontrolleri
Numunelerde risk esasına dayalı olarak,
•

Yemlerde istenmeyen maddeler (ağır metaller, mikotoksinler, antikoksidiyaller, pestisid ve dioksin),

•

Yemlere katılması kısıtlanan veya yasaklanan maddeler (antibiyotik, ruminant yemlerinde hayvan
kökenli protein aranması vb.)

•

Mikrobiyolojik bulaşma yönlerinden incelenmek üzere analizler yapılmaktadır.
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GDO’lu Yem Denetimleri
İthalat aşamasındaki kontroller sonucunda GDO mevzuatına uygun bulunan yemlerin, Genetik Yapısı
Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre etiketlenmesinin ardından
yurda girişine izin verilmektedir. GDO ve ürünlerinin ithalatından itibaren izlenebilirliğin sağlanması için ürünleri
ithal eden, işleyen, alan, satan yem işletmeleri, aldığı, sattığı, işlediği ve kullandığı GDO ve ürünleri ile ilgili
olarak Bakanlığımıza bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bakanlığımızca da bu beyanların doğruluğunun ve
izlenebilirliğin sağlanıp sağlanmadığı, yemlerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, etiketlemenin
mevzuata uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir (Tablo 12). Biyogüvenlik Kurulu tarafından
yem amaçlı onaylanmış GDO ‘lu ürünlerin izlenmesine yönelik olarak web tabanlı “Yem Kontrol ve Takip Sistemi”
kurulmuştur.
Tablo 12.Yemlerde Yıllara Göre GDO Denetim Sonuçları

YILLAR İTİBARİ İLE YEMLERDE GDO DENETİMİ SONUÇLARI
GDO

Açıklama
Uygulanan Yasal İşlem
İzlenebilirlik İle Etiketinde GDO Savcılığa Suç İdari Para
Olduğunu
Duyurusu
Cezası
İlgili Kurallara
Belirtmemek
Uymamak
21
12
20
13

Yıl

Denetim
Sayısı

Olumsuzluk

2012

1.482

33

2013

1.912

94

88

6

10

84

2014

2.120

56

35

21

36

20

2015

1.785

54

26

28

54

-

2016

1.770

53

36

17

63

-

2017

1.495

51

37

14

53*

-

2017 yılında yemlerde GDO yönünden 1.495 adet denetim yapılmış olup 51 adet olumsuzluk tespit edilmiştir.
(*) 2 adet yasal işlem 2016 yılı denetimine aittir.

Grafik 4. Yemlerde Etiket Beyanına Uygunluk Kontrolü

KAYNAK:
https://www.tarim.gov.tr/GKGM/Belgeler/Genel/2017_Faaliyet_Raporu.pdf
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GENETİK MODİFİYE GIDALAR
GENEL BİR BAKIŞ
G

veya eşleşme ile meydana gelmeyen değişimleri genetik modifikasyon olarak tanımlamıştır. GM gıdalar ise
genetik olarak modifiye edilmiş hayvan ve bitkilerden
elde edilen gıdalardır.

enetik modifiye organizmalar (Genetic Modified Organisms, GMO), hem tüketiciler
hem de üreticiler için getirdiği faydalarının yanısıra potansiyel biyomedikal risk ve çevresel yan etkilerinden
dolayı tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Kamuoyu
genelinde genetik modifiye organizmalara, özellikle
genetik modifiye gıdalara karşı endişenin artması; bu
ileri biyoteknolojik çalışmaların kısa ve uzun sürede
sebep olabileceği sağlık sorunlarından kaynaklanmaktadır. Genetik modifiye gıdaların avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmek amacıyla dünya genelinde
kompleks çalışmalar yürütülmektedir. Öncelikle bu
çalışmaların bağımsız olarak yürütülmesi, endişeleri
gidermek veya sağlık sorunlarına sebep olabileceğini
göstermesi açısından yasal uygulamaların ve prosedürlerin düzenlenmesinde yol gösterici olacaktır. Bu
derleme GMO ve GM gıdalar hakkında bilgi vermekte;
genetik modifikasyonların potansiyel problemleri ve
faydaları hakkında özet veriler içermektedir.

Bazı bilim adamları bu tanımların eksik olduğunu öne sürerek ‘‘Biyoteknolojik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar’’ kavramını geliştirmişlerdir. Ekmek
ve makarna yapımında kullanılan Triticale tahılı buna
örnek olarak verilmiştir. Şöyle ki; Triticale 19. Yüzyılda
çavdar ile buğdayın melezinden geliştirilmiştir. Ancak,
bu oluşan hibrid tahıl kısırdır ve 1930’lu yıllarda kimyasal colchicine (Kolşisin) kullanılarak poliploid embriyo
hücreleri üretmek için kullanılmıştır. Tahıl bu şekilde
verimli (Fertile) hale dönüştürülmüştür. Mevcut moleküler biyolojik standartlara göre ilkel bir modifikasyon
olsa bile, GDO’nun tanımına uyduğu görülmektedir. Bu
sebeple bazı bilim insanları GDO tanımına yakın olarak
‘‘Biyoteknolojik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar’’ terimini önermektedirler.

Genetik Modifikasyon, Genetik Modifiye Organizmalar ve Gıdalar

Kısa bir tarihçe:
DNA modifikasyon teknolojisinin doğusu
1944’e dayanmaktadır. Bu yılda bilim adamları genetik
materyalin farklı türler arasında aktarmayı keşfettiler.
Bu konuda belirgin birkaç yayın modern moleküler
biyoloji çalışmalarına öncülük etmiştir. Watson ve Crick, 1954’te DNA’nın çift zincirli yapısını keşfetmiş ve
Central Dogma (Merkezi Kabul) mekanizmasını açıklamışlardır. Nobel ödüllü Marshall Nirenberg ve diğerleri
1963 yılında genetik kod deşifre edilmiştir. Cohen ve
arkadaşları 1973 yılında DNA rekombinasyon teknolojisini geliştirmiş ve gen mühendisliğinde farklı türler
arasında DNA moleküllerinin aktarılabileceğini göstermişlerdir.

Genetik modifikasyon, her türlü canlı organizmanın genetik mekanizmasını değiştiren ve etkileyen
biyolojik bir tekniktir. Dünya Sağlık Örgütü (World
Health Organization, WHO) tarafından yapılan tanım
ise şöyledir: Bitki, hayvan veya mikroorganizmalarda
doğal rekombinasyon veya çiftleşme dışında genetik
materyalde (DNA) meydana getirilen değişimlere genetik modifikasyon denir. Bu tanım yaratılıştan itibaren
organizmaların insanlar tarafından seçici yetiştirme
yoluyla genetik materyalin geliştirilmesini, genetik
materyalin doğrudan manipülasyonundan ayırt etmeyi amaç edinmektedir. Genetik materyalin doğal yolla
geliştirilmesinden farklı olarak, DNA rekombinasyon
teknolojisiyle hedeflenen genler bir organizmadan diğer bir organizmaya aktarılabilmektedir. Benzer olarak
Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) ve Avrupa Komisyonu
(European Commission, EC) doğal rekombinasyon ve/

Antibiyotiklere dirençli tütün ve petunya, genetik olarak modifiye edilmiş ilk bitkilerdir. Çin’de GM
tütün 1990’lı yıllarda ticari olarak piyasaya sürülmüştür.
FDA tarafından onaylanan ve geç olgunlaşma özelliğiyle bilinen bir domates türü 1994 yılında ABD pazarında
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görülmüştür. Bu tarihten sonra, yağ kompozisyonu
modifiye edilmiş Kanola, zirai ilaçlara dayanıklı pamuk
ve soya fasülyesi ilk transgenik bitkilere örnektir.
GM Gıdalar ve Faydaları
Tarımsal faydaları

içeriğini de tatlı acı bakla (sweet lupine) bitkisinde değiştirmiş ve metiyonin aminoasidince zengin protein
kompozisyonu sergileyen yeni bir tür elde etmişlerdir.
Modifiye edilmiş bir patates çeşidi olan Amflora diğer
önemli bir örnektir.
Gıda işlemede faydaları

1996-2012 yılları arasında 370 milyon tondan
fazla gıda ürünü artışı tespit edilmiştir. Bu artışın 1/7’si
GM gıdalardan kaynaklandığı bildirilmektedir. Bu artışa
denk bir üretim için en az 300 milyon dönümden fazla
arazide hasadın yapılması gerektiği hesaplanmıştır. Bu
alanda gübreleme ve sulama uygulamaları da düşünüldüğünde genetik modifikasyonlarla birçok yönden
avantaj elde edildiği görülmektedir. Biyoteknolojinin
ek olarak 138 milyon tonluk soya fasulyesi, 274 milyon
ton mısır, 21.7 milyon ton pamuk ve 8 milyon ton kanola üretiminden sorumlu olduğunu tahmin edilmektedir. Bu teknolojinin mevcut olmaması durumunda,
eşdeğer üretim seviyelerini korumak için ABD’deki
ekilebilir arazinin %11’ini veya AB’deki hububat alanın
%32’sini arttırmak gerekecekti.
Gıda zenginleştirmede faydaları
Gıda zenginleştirmeden kasıt, gıdanın besinsel
değerlerini oluşturan öğelerin değişimi ön görülmektedir. Özellikle vitaminler, doymamış yağ asitleri, sindirilebilir selüloz, probiyotikler zenginleştirme amacıyla
hedef alınan öğelerdir. Buna en önemli örnek ‘‘Golden
Rice’’ Altın Pirinç verilebilir. Bu türde değişim sayesinde
beta karoten (A vitamin öncüsü) seviyesi yüksek pirinç
elde edilmiştir. Laboratuvar ortamında 25 yıllık çalışmanın bir sonucu olarak dünyanın gelişmekte olan
bölgeleri için A vitamini ihtiyacının ucuz ve etkili şekilde karşılanabileceği düşünülmektedir. Benzer olarak
araştırmacılar karbonhidrat içeriğinin yanısıra protein
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GM teknolojisi gıda işlemeyi kolaylaştırmak
için de kullanılabilir. Dikkate değer en iyi örneklerden
bir tanesi ‘‘Flavr Savr’’ domatesdir. Bu dometesler 1992
yılında ABD, California company, Calgene tarafından
üretilmiştir. Domatesde poligalakturonaz enzim üretimini baskılayan bir genin susturulmasıyla olgunlaşması geciken ve raf ömrü uzayan bir tür elde edilmiştir.
Benzer olarak patates tohumlarında da gen düzenlemesiyle değişiklik meydana getirilmiştir. Bakterilerde
siklodekstrin glikoziltransferaz geni kullanılarak, ışık
gibi faktörlere daha dayanıklı ve kararlı patates türleri
geliştirilmiştir. Bu şekilde albenisi daha yüksek görünümü daha iyi bir ürün elde edilmiştir. Genetik modifikasyonlar sadece bitkilerle sınırlı değildir ve hayvansal
ürünlere de uygulanabilmektedir. Bazı araştırmacılar
transgenik balık konusunda çalışmalar yürütmektedir.
Araştırmacılar balıklarda vücud kütlesini arttıran ve
gelişmeyi hızlandıran büyüme hormonlarının geliştirilmesi üzerinde durmaktadırlar. Bu çalışmalar sonucunda ‘‘AquAdvantagea’’ olarak bilinen Somon balığı türü
geliştirilmiştir. Bu değişimin faydası şu şekilde açıklanmaktadır: Somon balığı tam boyutuna gelebilmesi için
3 yıl gerekirken, bu değişime uğratılmış balıklar 18 ay
sürede istenen boyut ve ağırlığa ulaşabilmektedir. Bu
şekilde avlanan balığın kilo başına gıda kaynağına olan
talep daha az olmakta ve yabani popülasyonun fazla
hasadını azaltmada faydası olabilmektedir.

Kaynaklar

GM gıdalar konusundaki tartışmalar, genellikle
insan sağlığı ve çevre güvenliği üzerindeki potansiyel
olumsuz etkilerine ilişkin belirsizliklere odaklanmaktadır. Tüketiciler arasındaki kaygılar 4 kaynağa dayanmaktadır: 1. Bilim dünyasının ilgili biyoteknolojik konuları açıkça izah etmesinin zorluluğu; 2. GM gıdaların
uygun olmayan şekilde yayılmasından kaynaklanan
endişeler; 3. Geleneksel gıda işlemenin doğasında var
olan etik değerlerin GM gıdalarda görülmemesi; 4. GM
gıdaların değerlendirilmesi çalışmalarında yeterlilik
şüphesi.

A. Nicolia, A. Manzo, F. Veronesi, D. Rosellini, An overview of the
last 10 years of genetically engineered crop safety research,
Crit. Rev. Biotechnol. 34 (1) (2014) 77–88.
A.S. Bawa, K.R. Anilakumar, Genetically modified foods: safety
risks and public concerns-a review, J. Food Sci. Technol. 50 (6)
(2013) 1035–1046.
B.E. Tabashnik, Evolution of resistance to Bacillus thuringiensis,
Annu. Rev. Entomol. 39 (1994) 47–79.
D.J. Gibson, K.L. Gage, J.L. Matthews, B.G. Young, M.D.K.
Owen, R.G. Wilson, S.C. Weller, D.R. Shaw, D.L. Jordan, The
effect of weed management systems and location on arable
weed species communities in glyphosate-resistant cropping
systems, Appl. Veg. Sci. 16 (4) (2013).

GM Gıdalarla İlişkili Sağlık Riskleri
Bu konuda GM gıdalar ile potansiyel olarak
ilişkili üç büyük risk vardır: Toksisite, alerjine ve genetik tehlikeler. Starlink adlı mısırdaki genetik değişimler
doğrudan ortaya çıkan bir tehlikeye sebep olabilmektedir. Bu gibi modifiye bitkiler böceklere karşı dirençli
olması için genellikle Bacillus thuringinesis’den aktarılan genetik materyallerle geliştirilmiştir. Bitkiye aktarılan gen pestisit özellikleri olan Cry9c adı verilen bir
proteini kodlamaktadır. Fakat; bu protein istenmeyen
güçlü bir alerjeniteye sahiptir. Starlink mısırının tüketiminden sonra meydana gelen ilişkili birkaç alerjenite vakası tespit edilebilmiştir. Yine soya fasülyesinin
protein kompozisyonunu metiyonin aminoasidince
zenginleştirmek amacıyla Brezilya fındığından bir gen
aktarımı gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu fındıklara
alerjik olarak hassas hale gelen bazı tüketiciler, transjenik soya fasulyesine karşı alerjik reaksiyonlara da sahip
olmuşlardır.

Food and Agriculture Organization of the United Nations,
2016, http://wwwfaoorg/docrep/005/y2772e/y2772e04htm.
J.V. Oakes, C.K. Shewmaker, D.M. Stalker, Production of
cyclodextrins, a novel carbohydrate, in the tubers of transgenic
potato plants, Biotechnology 9 (10) (1991) 982–986.
M. Kramkowska, T. Grzelak, K. Czyzewska, Benefits and risks
associated with genetically modified food products, Ann.
Agric. Environ. Med. 20 (3) (2013) 413–419.
M.J. Oliver, Why we need GMO crops in agriculture, MO Med.
111 (6) (2014) 492–507.
S. Barampuram, Z.J. Zhang, Recent advances in plant
transformation, Methods Mol. Biol. 701 (2011) 1–35.
S.N. Cohen, A.C. Chang, H.W. Boyer, R.B. Helling, Construction
of biologically functional bacterial plasmids in vitro, Proc. Natl.
Acad. Sci. U.S.A. 70 (11) (1973) 3240–3244.
World Health Organization, 2016, http://wwwwhoint/
foodsafety/areas
work/food-technology/faq-geneticallymodified-food/en/.

GM organizmalar ve gıdalar, bilim insanlarının
ve toplumun dikkatini çeken önemli bir konudur. Faydaları veya taşıdığı riskler itibariyle tüketicilerin kabul
edip etmemesi için ‘‘evet’’ veya ‘hayır’’ gibi kısa bir cevap vermek mümkün olmamaktadır. Gerçek manada
bir cevabın yeterliliği; moleküler biyoloji, tarım ekonomisi, hayvan ve mikrobiyal ekoloji, gıda teknolojisi,
immünoloji alanlarında uzmanlığın el verdiği bir genişlikte olabilir. Nitekim bu konu üzerinde cevaplanması
istenen birçok soru gerek bilim dünyasında gerek kamuoyunda belirsizliğini devam ettirmektedir.
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GIDA ETİKETLERİNDE
TARİH BİLDİRİMİ

Son Tüketim Tarihi
Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu
yüzden kısa bir süre sonra insan sağlığı açısından tehlike
teşkil etmesi muhtemel olan gıdalarda “son tüketim tarihi”
belirtilir. Son tüketim tarihi geçmiş olan gıdalar güvenilir
olmayan gıda olarak kabul edilir.
Son tüketim tarihi, ‘Son tüketim tarihi’ ifadesi açık bir
şekilde kullanılarak veya ‘… tarihine kadar tüketiniz./tüketilir
vb.’ şeklinde belirtilir. Bu ifadenin yanında ya tarihin kendisi
ya da etiketin üzerinde bulunduğu yere atıfta bulunan bir
ifade yer alır.
Son tüketim tarihi; gün ve ay olarak veya gerektiğinde
gün, ay ve yıl olarak, bu sırayla ve kodlanmadan belirtilir. Son
tüketim tarihinin atıf yapılarak belirtildiği durumlarda atıf
yapılan yerde;
Sadece tek bir tarih bulunması (30/06/2019)
STT, Expiry, Use by gibi kısaltmaların bulunması
(STT: 30/06/2019)
İsteğe bağlı olarak üretim tarihi vb. de yazılması
durumunda son tüketim tarihinin diğer tarihler ile
karıştırılmasına engel olacak şekilde tüketiciye bu bilginin
(STT kısaltması vb. ile) açıkça sunulması uygun olarak kabul
edilir.
Son tüketim tarihi, her bir bireysel hazır ambalajın
üzerinde belirtilmelidir.
Üzerinde son tüketim tarihi
belirtilmiş ürünler bu tarihten sonra tüketilemeyeceği için
satılamaz.

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT)
Uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın
kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarihi
ifade etmektedir. Bu tarih, son tüketim tarihinden farklı
olarak gıdanın; tazelik, tat, aroma gibi duyusal özelliklerine
dayanarak belirlenmektedir.
Örneğin; makarna, zeytinyağı, kahve, çay gibi gıdalar
mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilir olmadığından son
tüketim tarihi yerine tavsiye edilen tüketim tarihi ifadesi
kullanılabilir.
Tavsiye edilen tüketim tarihi, ‘Tavsiye edilen tüketim
tarihi’ ifadesi açık bir şekilde kullanılarak veya ‘… tarihinden
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önce tüketilmesi tavsiye edilir.’ şeklinde belirtilir. Bu ifadenin
yanında ya tarihin kendisi ya da tarihin etiket üzerinde
bulunduğu yere atıfta bulunan bir ifade yer alır.
Tavsiye edilen tüketim tarihinin atıf yapılarak
belirtildiği durumlarda atıf yapılan yerde,
Sadece tek bir tarih bulunması (30/06/2019)
TETT, BBD, BB (Best before) vb. kısaltılmaların
bulunması (TETT: 30/06/2019)
İsteğe bağlı olarak üretim tarihi vb. de yazılması
durumunda tavsiye edilen tüketim tarihinin diğer tarihler ile
karıştırılmasına engel olacak şekilde tüketiciye bu bilginin
(TETT kısaltması vb. ile) açıkça sunulması uygun olarak kabul
edilir.
Örnek: Tavsiye edilen tüketim tarihi (BBD) ambalajın
altındadır. Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.

Muhafaza Koşulları
Ürünün muhafaza edilmesi sırasında uyulması
gereken koşullar varsa, bu ifade son tüketim tarihi/tavsiye
edilen tüketim tarihi veya tarihe atıf yapan ifade ile aynı
anda okunabilecek şekilde belirtilir.

Dondurulma Tarihi
Gıdanın dondurulduğu tarih; dondurulmuş et,
dondurulmuş hazırlanmış et karışımları ve dondurulmuş
işlenmemiş balıkçılık ürünleri için gün, ay ve yıl olarak verilir
ya da tarihin yazıldığı yere atıfta bulunulur.
Örnek:
“31/12/2016 tarihinde dondurulmuştur.”
“Dondurulma tarihi ambalajın yan yüzeyindedir” vb.

İlk Dondurulduğu Tarih
Donmuş ve hızlı dondurulmuş gıdalar, dondurulmuş
et ve/veya dondurulmuş işlem görmemiş balık ürünlerinin
karışımından oluşuyorsa dondurulma tarihi bu farklı
dondurulmuş bileşenlerden en eski tarihli bileşenin tarihi
dondurulma tarihi olarak kabul edilir.
Örnek; Bir paket 500 g çiğ karides çeşitli çiğ karides
partilerinin karışımından oluşuyorsa bu ambalaja en eski
partinin ilk dondurulduğu tarih yazılır.
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OKUL SÜTÜ PROGRAMININ 7.Sİ TAMAMLANDI
Bakanlığımız koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa olarak ülkesel
ölçekte 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren anasınıfı ve ilkokul çağındaki öğrencilere 7 yıldır başarıyla
uygulanan Okul Sütü Programı ile;
-Çocuklara sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için kalsiyum ve proteinden zengin olan sütü içme alışkanlığı
kazandırılmakta,
-Okul çağı çocuklarının süt ve sağlık üzerine etkisi konusunda bilinçlenmelerini sağlanmakta,
-Süt içme olanağı sunarak sağlıklı beslenmelerine destek olunmakta,
-Sağlıklı ve hijyenik süt tüketiminin yaygınlaşması sağlanmakta,
-Sağlığı olumlu etkileyerek öğrenme yeteneği gelişmekte, okula devamlılık ve başarı düzeyi yükselmektedir.
7 nci uygulama yılı 05.02.2018 tarihinde başlayan program ile yaklaşık 32 bin okulda 6 milyon öğrencimize
haftada 3 gün süre ile dönem boyunca toplam 255 milyon kutu süt dağıtılmıştır.
Bu yılki programın da tamamlanmasıyla 7 uygulama yılında öğrencilerimize toplam 1 milyar 750 milyon
kutu (350 bin ton) 200 ml’lik UHT içme sütü dağıtılmıştır.
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PROBİYOTİK MİKROORGANİZMALAR
İ

nsan sağlığı ve gastrointestinal mikroflora
arasındaki ilişkiler son yıllarda oldukça fazla
tartışılan bir konudur. İnsan gastrointestinal florasının
dengesi, çeşitli sebeplerle bozulduğunda bazı gastrointestinal rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bazı
intestinal rahatsızlıkların önlenmesi ve tedavisinde
kullanılan fonksiyonel gıdalar en basit şekilde “temel
beslenmenin yanında sağlık üzerine olumlu etkileri olan gıdalar” olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu
fonksiyonel ürünlerin oldukça önemli bir kısmını probiyotikler oluşturmaktadır.

fidobakterler enzimlerin antimikrobiyal etkisine,
asit ortama, yüksek oksidasyon redüksiyon potansiyeline ve düşük yüzey gerilimine diğer probiyotik
bakterilere kıyasla daha dirençli olduklarından fermente süt ürünlerinde tercih edilirler. Probiyotik
özellik gösterdiği bilinen tek maya ise Saccharomyces boulardii’dir.

Yoğurt, peynir, kefir, ayran gibi fermente
süt ürünleri, turşu, çiğ sucuk, ekmek, bira, şarap
Probiyotiklerin olumlu etkilerine ait ilk bi- probiyotiklerden zengin gıda maddeleridir. Prolimsel teoriler 1900’lü yılların başında ünlü immü- biyotikler esas olarak laktik asit bakterileridir. Yoğurt
nolog ve mikrobiyolog Elie Metchnikoff tarafından yapımında kullanılan mikroorganizmalar dışında
ortaya atılmıştır. Metchnikoff fermente süt ürünle- tüm laktik asit bakterileri bağırsak florası elemanri tüketimi yolu ile bağırsak mikroflorasının olum- larıdır.
suz etkilerinin engellenebileceğini ve ilgili kişilerin
Laktobasiller ve bifidobakterler laktozu feryaşam sürelerinin artabileceğini belirtmiştir. “Pro- mente ettiklerinden probiyotik özellikli gıdaların
biyotik” Yunanca’da “yaşam için” anlamına gelen laktik asit nicelikleri diğer süt ürünlerdekinden
ve uzun yıllardan beri çeşitli şekillerde kullanılan daha fazladır. Ek olarak bu kültürlerle hazırlanan
bir kelimedir.
gıdalarda probiyotik bakterilerin folik asit, niasin,
Probiyotikler, yeterli miktarda alındığında tiamin, riboflavin, pridoksin gibi B grubu vitabağırsak sisteminin mikrobiyal florasını değişti- minler ve K vitamini üretmeleri bu vitaminlerce
rerek kişinin sağlığı ve fizyolojisi üzerinde yararlı gıdanın zenginleşmesini sağlamaktadır. Bu arada
etkileri olan canlı mikroorganizmalardır. Bu grupta fosfor, demir, bakır ve magnezyumun sindirim sislaktobasiller, bifidobakterler ve enterokoklar yer temindeki emiliminin artmasına yardımcı olmakalmaktadır. Probiyotiklerin mide bağırsak ortamın- tadırlar.
da zarar görmeden aktif olabilmeleri yüksek asitli
Bağırsak florasında önemli düzeyde buortamda dirençli olmalarından kaynaklanmakta- lunan probiyotik mikroorganizmaların bağırsak
dır. Probiyotik mikroorganizmalar safra tuzlarına rahatsızlıklarını önleyici etkilerinin de olduğu
da dirençlidirler. Lactobacillus acidophilus ve bi- saptanmıştır. Bazı patojenlerin kolonizasyonu ve
14

Probiyotik Mikroorganizmaların Etki Mekanizması
1-Patojen Bakterilerin Sayısını Azaltma:
Probiyotik mikroorganizmalar, asetik asit ve laktik
asit gibi organik asitler sentezleyip ortamın pH’sını
düşürerek ve H2O2’yi sentezleyerek patojen bakterilerin gelişmesini engellerler. Ayrıca ortamın pH’sının düşmesine bağlı olarak bağırsak hareketlerini de
artırırlar. Lactobacillus acidophilus, barsak patojenlerine karşı antibakteriyel etki gösteren laktik asit,
hidrojen peroksit ve değişik bakteriosinler (asidolin,
asidofilin, laktosidin) üretir. Laktik asit, ortamın pH’sını düşürerek diğer bakteriler için uygun olmayan
bir durum yaratır. Hidrojen peroksit ise, bağırsak
patojenlerine karşı oluşturulan antagonistik etkide
rol oynar.

7- Antibiyotik İlişkili Diyareler Üzerine Etkileri: Enfeksiyonlarda oral yolla alınan antibiyotikler
patojen mikroorganizmaları yıkımladığı gibi barsak
florasında doğal olarak bulunan faydalı bakterileri
de yıkımlar. Buna bağlı olarak, antibiyotiğe bağlı
diyare oluşabilmektedir. Yapılan metaanalizler bu
tip ishallerde en etkili probiyotik türünün Saccharomyces boulardii olduğunu göstermektedir.

2-Bağırsak Yüzeyine Yapışma: Probiyotikler,
patojenlerin üremesine ve invazyonuna birçok
yolla engel olurlar. Bu maddeler, mukus katmanı
ve epiteliyal hücrelerdeki sınırlı sayıdaki yerler için
patojen bakterilerle yarışırlar, patojenlerin adezyonunu önlerler, sayı ve hacim avantajları ile patojenlerin girmesini zorlaştırır ve epiteliyal bariyeri
güçlendirerek patojenlerin translokasyonunu önlerler.
Laktobasiller’in insan bağırsak hücrelerine
yapışmasının, bakteri yüzeyinde bulunan protein
ve karbonhidratların farklı kombinasyonlarından
oluşan mekanizmadan kaynaklandığı düşünülmüştür.
3-Besin Elementleri İçin Rekabet: Probiyotikler, patojenlerin üremek için gereksinim duydukları besin maddelerini tüketerek, üremelerini inhibe
ederler.
4-Enzim Aktivitesi: Metabolizma üzerine etki
yaparlar. Barsak enzim aktivitesine etki ederek laktaz, maltaz, sükraz aktivitesini arttırırlar.
5-Toksin ve Toksin Reseptörlerine Etkisi: Probiyotikler indol, amin, amonyak gibi toksik maddelerin bağırsaklardan emilimini azaltırlar.
15
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6- İmmun Sistem Üzerine Etkileri: Probiyotik mikroorganizmaların klinik kullanımı ile ilgili
çalışmalar gün geçtikçe çoğalmaktadır. Özellikle
intestinal sistem hastalıkları başta olmak üzere
karaciğer, H. pylori, ağız-diş sağlığı, ürogenital sistem hastalıkları, laktoz intoleransı, konstipasyon
semptomlarının hafifletilmesi, immun sistemin
uyarılması, allerji, kanser, çeşitli tip diyarelerin önlenmesi, kolesterol düzeyinin regülasyonu ile ilgili
pozitif etkilerden bahsedilmektedir. İntestinal sistem hastalıklarından antibiyotik kullanımına bağlı
diyarelerde, ülseratif kolit, chron hastalığı, spastik
kolon irritabl barsak sendromu, nekrotizan enterokolit gibi inflamatuar barsak hastalıklarında kullanımı ile ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır.

üremelerini önledikleri gibi bağışıklık sistemini
güçlendirdikleri, antikolestremik, antigenotoksik,
antimikrobiyal ve antimutajenik etkilerinin olduğu bildirilmektedir. Ağız, üst solunum yolları, mide
bağırsak sistemi ve genital sistemin mukotik yüzeyleri üzerinde etkili olarak hastalıkları önleyici
etkide bulunmaktadırlar.
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nımı:

8-Inflamatuar Barsak Hastalıklarında Kulla-

Ülseratif Kolit (UC): rektumdan kolona uzanan, sürekli mukozal yangıyla karakterize bir inflamatuar barsak hastalığıdır. Yapılan bir çalışmada
probiyotik kullanan grupta emosyonel fonksiyonlar, prebiyotik kullanan grupta barsak fonksiyonları, sinbiyotik kullanan grupta ise hem sistemik
hem sosyal fonksiyonlarda iyileşme görüldüğü
gibi sadece bu gruptaki bireylerde C-‐reaktif protein
(CRP) düzeylerinde düşüş görüldüğü bildirilmiştir.
Chron Hastalığı: Sindirim kanalı boyunca
görülebilen, lezyonlara yol açabilen bir kronik inflamatuar barsak hastalığıdır. Malchow ve arkadaşları (1997), steroid ile kontrol altına alınan olgularda Escherichia coli Nissle 1917 ve placebo etkisini
araştırmışlardır. Bir yıl E. coli Nissle 1917 kullananların %70’inde, bir yıl placebo alanların %30’unda
hastalık belirtileri kaybolmuştur.
Spastik Kolon-‐İrritabl Bağırsak Sendromu
(IBS): IBS, karın ağrısı, distansiyon, konstipasyon,
diyare semptomları ile karakterize en yaygın gastrointestinal sistem hastalıklarından biridir. 160 IBS’li
hastada B. longum LA101, Lb. acidophilus LA 102,
L. lactis LA 103 ve S. thermophilus LA 104 toplamda
1x1010 kob içeren LAB’s nin semptomlar üzerine
etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada, 4. haftanın sonunda hazımsızlık, abdominal ağrı değerlendirilmiş IBS semptomlarında %
42,6 abdominal ağrıda %41,9
azalma tespit edilmiştir.
Helicobacter Pylori: İnsan
mide mukozasına ait endoskopik biyopsi örneklerinden izole
edilmiş, gastritis ve peptik ülserin
başlıca nedeni olan Helicobacter
pylori’nin gastrik kanserle deindirekt
olarak ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Özellikle Laktobacillus’un H. pyloris’in
mukozaya tutulumunu engellemede en
etkili tür olduğu bildirilmiştir, Amerika’da
üretilip tüketilen geleneksel yoğurttan Lactobacillus cristapus, L. kefiri, L. ferentoshensis,
Kluyveromyces lactis, Issatchen orientalis isimli
mikroorganizmaları izole etmişler ve bu mikroorganizmaların laktik asit ve diğer organik asitlerin
üretimi, etanol üretimi, bakteriosin üretimi gibi
16

mekanizmalarla H. pylori’nin gelişimini inhibe ettiklerini bildirmişlerdir. Yapılan başka bir çalışmada, yüksek miktarda laktik asit üretme yeteneğine
sahip L. salivarus’un H. pylori’nin gelişimini inhibe
etmede L. reuteri’nin H. pylori ile yarışarak mide
mukozasındaki reseptörlere bağlanmasının ve kolonizasyonunun engellenmesinde kullanılabi-leceği belirtilmiştir .
9-Karaciğer Fonksiyonlarına Etkisi: Hepatik
ensefalopati, son evre karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliğinin önemli bir komplikasyonudur.
Bu hastalıkta, probiyotiklerin bağırsaklardan karaciğere kanı getiren portal damarda taşınan kanın
amonyak seviyesini ve bakteriyel üreaz seviyesini
düşürdüğü, pH’yı düşürerek amonyak absorbsiyonunu ve intestinal geçirgenliği azalttığı bildirilmektedir. Ensefalopatinin kontrolü için intestinal amonyak ya da potansiyel olarak toksik diğer
azotlu bileşiklerin üretiminin ve absorbsiyonunun
azaltılmasına yardımcı olacak bazı tedbirlerin
alınması gereklidir. Probiyotikler
başta gram negatif mikroorganizmalar başta olmak
üzere enzim aktivitesine sahip mikroorganiz-
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maları, inhibitör bileşiklerini üreterek, pH’yı
azaltarak, kısa zincirli yağ asitlerini üreterek, bağırsak lumenine tutunmada yarışarak inhibe edebilmektedirler.
Probiyotik olarak kullanılacak mikroorganizmaların da konakçı sağlığına zarar verecek hiçbir yan etkisi olmamalıdır. Bu nedenle probiyotik
üretiminde kullanılacak mikroorganizmaların kesin tanısının yapılmış olması gerekmektedir. Etkin
bir probiyotiğin aşağıdaki özelliklere sahip olması
istenir:
1. Konakçıya yararlı etkisi olmalı,
2. Patojen ve toksik olmamalı,
3. Yüksek oranda canlı mikroorganizma içermeli,
4. Gastrointestinal kanalda canlı kalabilmeli ve
metabolize etme yeteneğini korumalı,
5. Stoklama ve kullanım süresince canlı kalabilmeli,
6. Oral tüketileceğinden tadı ve kokusu kabul edilebilir olmalı,
7. Konakçıdan izole edilebilmeli,
8. Laktoz malabsorbsiyonuna ait semptomları
ortadan kaldırabilmeli,
9. Gastrointestinal enfeksiyonlara karşı doğal direnci arttırmalı,

10. Gastrointestinal immun sistemi stimüle etmeli,
11. Kolon kanseri gelişimini önleyebilmeli,
12. Sindirimi kolaylaştırmalı,
13. Antimikrobiyal madde üretebilmeli,
14. Probiyotik insan kökenli olmalıdır.
Probiyotikler canlılıklarını besin depolarında ve satış süresince rafta muhafaza
ettikleri gibi, oral alımı takiben mide-ince
bağırsaktan geçerken de canlı kalabilmektedirler. Probiyotiklerin etkileri “bakterinin
suşuna, verilen dozuna, kullanıldığı zamana ve kullanım koşullarına göre değişebilir. Ayrıca probiyotiklerin sürekli kullanımının daha etkili olduğu bildirilmektedir.
Sonuç olarak süt ürünleri, özellikle
de yoğurt, kefir gibi geleneksel fermente süt
ürünleri günlük diyette bulundurulmalı, yaşlı ve
bebeklerde, uzun süre antibiyotik tedavisi gören
hastalarda probiyotik ürün tüketimi tercih edilmeli, probiyotik mikroorganizmaların tanımlanması,
yeni suşların izolasyonu ve etki mekanizmaları konusunda çalışmalar sürdürülmeli, bilgilendirme ve
tüketici bilinci oluşturulmalı, sağlıklı bir yaşam için
intestinal sistemdeki faydalı mikroorganizma düzeyi yetersizse mutlaka besin takviyeleri ile yeterli
17
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düzeye getirilmelidir. Ancak probiyotik suşların
kullanımında kritik nokta genotipik ve fenotipik
yöntemlerle fonksiyonel tanımlanmasıdır. Ancak
bu aşamadan sonra gıdalarda güvenli kullanımlarına karar verilebilir. Epitel dokulara tutunma
özellikleri, antimikrobiyel direnç karakteristikleri,
gastrointastinal sistemde kalıcılık ve uzun süreli
kolonizasyon probiyotik suşların seçiminde kritik
kontrol basamaklarıdır. Tüm bu seçim aşamalarından sonra sağlık üzerindeki olumlu etkileri plasebo kontrollü klinik denemelerle tespit edilmelidir.
Çok uzun süredir özellikle endüstriyel fermente
gıda üretiminin gerçekleştirildiği batılı ülkelerde
tanımlı starter kültür suşlarının kullanımı, farklı
laktik asit bakterilerinin gastrointestinal sistem ya
da gıdalardan izolasyonunu kısıtlayan ana unsurdur. Ülkemiz gibi geleneksel gıda üretiminin halen
yaygın olduğu bölgelerde ise probiyotik potansiyeline sahip doğal suşların bulunma olasılığı çok
yüksektir. Gıda ve sağlık alanında giderek artan
bir önem kazanan probiyotik suşların tanımlanma
çalışmaları bu anlamda ülkemiz için büyük önem
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taşımaktadır. Bu çalışmaların değişik bölgeleri içeren bir plan içerisinde koordinasyonu ile kısa sürede olumlu sonuçlar almak mümkündür.
Kaynaklar:
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/33998
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pajes/article/
view/5000088715
https://www.researchgate.net/publication/26437076_
The_Impact_of_Probiotics_and_Prebiotics_on_Health
www.gidadernegi.org/TR/Genel/
dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=5270...pdf
http://apelasyon.com/Yazi/182-probiyotikler-veprebiyotikler?bul=probiyotik

ET KALİTESİNDE YENİ BİR BEKLENTİ:

BİYOYARARLILIK / FONKSİYONELLİK
E

t ve et ürünleri sağlıklı ve dengeli diyette
yer alması gereken temel gıdalardır ve
etin insan gıdası olarak tüketilmesi insanlık tarihi
kadar eskidir. Geçen zaman içinde et, gelişen
toplumlarda en önemli gıda maddesi olmaya
başlamıştır (Higgs, 2000). Et ve et ürünleri protein,
yağ, zorunlu amino asitler, mineraller, vitaminler
ve diğer mikro bileşenler için önemli bir kaynaktır
(Biesalski, 2005).
Et endüstrisi son yıllarda “kalite kavramı”
üzerinde daha fazla durmaktadır. Ancak kalite,
üretici ve tüketici tarafından farklı şekillerde
tanımlanabilmektedir.
Endüstri,
pazarın
gereksinimini dikkate alarak daha çok karkas
ağırlığı, etlenme ve yağlanma durumu ile yağsız
et üzerinde durmaktadır ve karkas parçalarının
büyüklükleri, et ve yağ rengi, mozaik yağ dağılımı,
tekstür ve hijyen konularına önem vermektedir.
Diğer taraftan, tüketiciler pişmiş ette gevreklik,
sululuk, lezzet gibi duyusal faktörleri en önemli
kalite parametleri olarak görmektedir (Huffman,
1996; Robinson et al., 2001; Watson et al., 2008).
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Ancak son yıllarda sağlık ve beslenme arasındaki
ilişkinin daha açık bir şekilde ortaya koyulması
ve artan tüketici bilinci ile et kalitesi kavramı yeni
bir boyut kazanmış ve etin fonksiyonelliği de
önemli bir kalite parametresi olarak görülmeye
başlanmıştır. Bu nedenle, sağlık ile ilgili kaygıların
artmasıyla birlikte gıda endüstrisinde fonksiyonel
özelliklere sahip gıdaların formüle edilmesi
konusundaki çalışmalar et ve et ürünleri konusunu
da kapsamaya başlamıştır (Arihara, 2006).
Fonksiyonel özellikte et ürünlerinin üretiminde
hammadde
modifikasyonu
kapsamında
uygulanan karkas kompozisyonu değişiklikleri, çiğ
et üzerindeki değişimler, et ürünlerinin yeniden
formüle edilmesi gibi stratejiler uygulanmaktadır.
Son yıllarda tüketicilerin daha düşük oranlarda yağ
ve kolesterol içeren, düşük sodyum içeriğine sahip,
nitrit miktarı azaltılmış, yağ asidi kompozisyonu
geliştirilmiş ve sağlığa yararlı bileşenlerce
zenginleştirilmiş sağlıklı et ve et ürünlerine
yönelimleri dünyada hızla yayılmaktadır. Çiğ
etin biyoaktif bileşenlerce zenginleştirilmesi ve
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karnosin, anserin, l-karnitin, glutation, taurine
ve kreatin gibi et kaynaklı biyoaktif bileşiklerin
insan sağlığı üzerine etkileri kapsamlı olarak
çalışılmaktadır (Arihara, 2004).
Dünyada hali hazırda bazı ülkelerde
markete sunulan ürünler fonksiyonel özelikleri
öne çıkartılarak fonksiyonel gıda etiketi ile
tüketiciye ulaştırılmaktadır. Örneğin Japonya’da
fonksiyonel ürünler FOSHU (Food for Specified
Health Uses) etiketi ile belirli bir sağlık yararlanımı
için kullanılan gıdalar olarak pazara sunulmaktadır
(Arihara, 2012). Bunun yanı sıra Amerika ve
Avrupada da fonksiyonel gıdalar pazarı genişleme
göstermektedir.
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Mart 2004’te Japonya’da farklı et
ürünleri (sosisler, jambon, köfte) FOSHU olarak
onaylanarak tüketicilere sunulmuştur. Diyet lifleri
ve soya proteinleri bu ürünlerde fonksiyonel katkı
maddesi olarak kullanılmıştır. Örneğin resimde
Viyana tipi (bağırsak rahatsızlıkları üzerine olumlu
etkilere sahip olan, suda çözünebilen bir diyet lifi
olan sindirilmeyen dekstrin ilave edilmiştir) ve
frankfurter tipi (düşük yağlı ve soya proteini içeren)
FOSHU et ürünleri örnekleri bulunmaktadır. Yakın
dönemde FOSHU et ürünlerinin, farklı diyet
lifleri ve kalsiyum gibi bileşenler de eklenerek
çeşitliliği geliştirilmiştir. Ülkemizde de sağlığa
yararlı et ürünlerinin geliştirilmesi ve tüketiciye
ulaştırabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

E

nfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik
tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Bununla
birlikte gerek toplumda gerekse hastanede kazanılan enfeksiyon hastalıkları akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi
edilememekte ve belki de hasta kaybedilmektedir.
Uygun antimikrobiyal tedavi; sağ kalım, komplikasyon ve kronikleşmenin önlenmesi, hastalık şiddet ve süresinin kısaltılması açısından önemlidir.

yerine maliyeti daha yüksek ve yeni olan bir antibiyotiğin seçilmesi, gerekli olmadığı halde aynı
anda birden fazla antibiyotiğin kullanılması, kültür
sonucuna uygun olmayan antibiyotik kullanımı da
antibiyotiğin uygunsuz kullanımına örneklerdir.
Birinci basamak tedavi hizmetlerinde tüm
antibiyotik reçetelerinin çoğunlukla solunum yolu
enfeksiyonları için düzenlendiğini gösterilmiştir.
Birçok solunum yolu enfeksiyonu vakasında antibiyotiklerin gerekli olmadığına ve hastanın bağışıklık sisteminin basit enfeksiyonlarla mücadele
edebilecek yeterlilikte olduğuna ilişkin kanıtlar
mevcuttur. Sadece bakteriyel enfeksiyonlara karşı
etkili olan antibiyotikler; yaygın olarak yanlış kullanımın gözlendiği soğuk algınlığı veya grip gibi
virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar için çözüm
değildirler ve virüsün diğer insanlara bulaşmasını
önlemezler. Antibiyotik kullanımı gerektirmeyen
durumlarda, enfeksiyon taşıyan hastalardan diğer
kişilere bulaşmasını önlemek amacıyla enfeksiyon
kontrol tedbirlerinin alınması yeterlidir.

Hekimlerin elektronik ortamda reçeteleme
davranışlarının analiz edilmesine imkan sağlayan
“Reçete Bilgi Sitemi (RBS)”nden yararlanılarak, birinci basamakta 2011 yılında düzenlenmiş reçeteler değerlendirildiğinde; toplam 439.539.673
kutu ilacın reçete edildiği ve bunun % 12,71 oranıyla 55.878.010 kutusun antibiyotiklerden oluştuğu tespit edilmiştir. Düzenlenmiş reçetelerin
maliyet analizleri yapıldığında ise genel maliyetin
% 14,14’ünü antibiyotikler oluşturmaktadır. Bu
durum ülkemizdeki ilaç tüketiminde önemli bir
yeri olan antibiyotiklerin akılcı kullanımının önemini göstermektedir.

Antibiyotiklerin yanlış nedenlerle veya
doğru olmayan biçimde kullanılması, bakterilerin sonraki tedavilere karşı direnç göstermesine
neden olabilir. Antimikrobiyal direnç, bu mikroorganizmanın neden olduğu enfeksiyonu tedavi
etmek veya önlemek amacıyla antimikrobiyal ajanın etkisinin azalmasına veya yok olmasına neden
olur. Bakteriler için antibiyotik direnci, bakterilerin
herhangi bir antibiyotiğin varlığına rağmen üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesidir. Bunun
sonucunda ise, daha sonra antibiyotiğe ihtiyaç
duyulduğunda işe yaramazlar. Bu yalnızca antibiyotiği uygun olmayan biçimde kullanan kişi açısından değil, sonradan dirençli bakteriye yakalan-

İdeal antibiyotik kullanımı için; doğru tanı
sonrası doğru antibiyotik; en uygun yoldan, etkin dozda, optimum aralıklarla, uygun süreyle
verilmelidir. Doğru antibiyotik kullanımı için, mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış bakteriyel bir enfeksiyonun varlığı mutlaka sorgulanmalıdır. Tanı
açısından gerekli değerlendirme yapılmadan ve
enfeksiyon olmaksızın antibiyotik kullanılması, seçilen antibiyotiğin yanlış olması, antibiyotik dozunun yetersiz veya aşırı olması, doz aralıklarının uygunsuz olması durumlarında antibiyotikler uygun
kullanılmamış olur. Etkinliği bilinen bir antibiyotik
21
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ma riski olan herkes için tehlike oluşturmaktadır.
Antibiyotik direnci tüm dünyada önemli bir
sağlık sorunu haline gelmiştir. Antibiyotik-dirençli
bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar, hastalığın ve
ölüm oranlarının artması ve hastanede geçirilen
sürenin uzaması ile sonuçlanmakta ayrıca tedavi
maliyetlerinde de artışa neden olmaktadır. Antibiyotik kullanımı, insanlardaki normal bakteriyel
floranın değişmesine bu da çoğu kez antibiyotik
dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına ve ishal gibi
yan etkilerin görülmesine neden olabilmektedir.
Unutmayalım ki antibiyotikler; ateş düşürmez, ağrı dindirmez, virüslere bağlı enfeksiyonları
tedavi edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise
hızla direnç gelişen antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların
tedavisinde de etkisiz hale gelir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır. Hastaların,
daha önceki bir hastalığında kullandığı antibiyotiğin, tekrar benzer hastalığa yakalansa bile hekime
danışmadan kullanmaması gerektiği konusunda
bilinçli olması gerekmektedir. Özellikle grip ya
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da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yeri olmadığını unutulmamalıdır. Hekim önerisi sonrası reçete ile alınan antibiyotiğe, enfeksiyonu en etkili
biçimde tedavi etmek ve direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için antibiyotikler doğru dozda, doğru şekilde ve reçeteye uygun zaman aralıklarında
alınarak uygun biçimde kullanılmalıdır. Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği
süreden önce sonlandırmamalıdır. Aksi taktirde
faydadan çok zarar getirecektir. Artmış veya reçetesiz alınmış antibiyotikler yerine her zaman tıbbi
reçeteli antibiyotikler kullanılmalıdır.
Bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli
silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için antibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı artırmamız
gerekmektedir.
KAYNAK:
http://www.akilciilac.gov.tr/?page_id=1068

sebze ve meyve tüketilmelidir.

esin çeşitliği açısından oldukça geniş bir
yelpazeye sahip olan ülkemizde besin
öğesi içeriği zengin besinlerin çoğuna rahatlıkla
ulaşılabilmektedir. Besinlerin içerisinde bulunan
makro ve mikro besin öğeleri, sağlık üzerinde olumlu
etkiler gösteren biyoaktif maddeleri yüksek miktarda
içermektedir.

Beş porsiyonun üç porsiyonu sebze ve iki
porsiyonu meyve olmalıdır.
Üç porsiyon sebzenin de bir porsiyonunun yeşil
yapraklı sebze olmasına ve çiğ tüketilmesine dikkat
edilmelidir.
Taze sebze ve meyve tüketiminde mevsiminde
yetişen ürünler tercih edilmelidir.

Taze Sebze ve Meyveler
Taze sebze ve meyveler vitamin, mineral,
posa ve birçok fonksiyonel besin bileşenini sağlayan
önemli bir besin grubudur. Birçok sebze ve meyve
diğer besinlere kıyasla çok daha düşük enerji içeriğine
sahiptir. Bu nedenle taze sebze ve meyveler günlük
beslenmede mutlaka yer almalıdır.

Özellikle farklı renklerde sebze ve meyve
tüketimi günlük diyetin çeşitlendirebilmesi açısından
önemlidir.
Süt ve Ürünleri
Süt, yoğurt, peynir (lor, çökelek) ve süt tozu
gibi sütten yapılan besinlerin yer aldığı bu grup
özellikle iyi kaliteli protein, kalsiyum, fosfor, çinko, B2
vitamini ve B12 vitamini olmak üzere birçok besin
öğesinin önemli kaynağıdır. Süt ve ürünleri demir
kaynağı değildir. Başta yetişkin kadınlar, çocuklar
ve gençler olmak üzere tüm yaş gruplarının süt ve
ürünlerinden her gün tüketmesi önerilir. Bu grupta yer
alan besinlerin tüketimi; çocuk ve adolesanlarda kemik
ve diş sağlığının devamlılığının sağlanmasında önemli
olduğu gibi yetişkinlerde kardiyovasküler hastalık, bazı
kanser türleri ve tip 2 diyabet oluşum riskini azaltmakta
ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olmaktadır. Aynı
zamanda çocuklarda görülen raşitizm ve menopoz
sonrası kadınlarda ve yaşlılık döneminde görülen
osteoporoz ve osteomalasia riskinin azaltılması için
de bu gruptaki besinlerin tüketimi artırılmalıdır. Ayrıca
süt vücut ağırlığının yönetiminde ve kan basıncının
düzenlenmesinde de yardımcıdır.

Taze sebze ve meyve tüketiminin artırılması
kalp hastalıkları, inme ve bazı kanser türleri gibi kronik
hastalıklara karşı koruyucudur. Özellikle sebzeler düşük
enerji içerikleri nedeniyle de vücut ağırlığı artışının
önlenmesinde rol alırlar. Sağlık etkileşimleri nedeniyle
taze sebze tüketimi sağlayan salatanın her öğünde
yemeklere eşlik etmesi önemlidir.
Günlük diyette meyve tüketimi kurutulmuş
meyveler ve taze meyve sularından da karşılanabilir.
Ancak kurutulmuş meyveler su içeriklerini kaybettikleri
için taze meyvelere kıyasla daha yüksek düzeyde enerji
içerirler. Bu nedenle yetişkinlerin kurutulmuş meyve
tüketiminde porsiyon miktarlarına dikkat etmeleri
gereklidir. Çocukların beslenme çantasında ise çikolata,
cips, kek, bisküvi vb. enerji, yağ, tuz ve şeker içeriği
yüksek olan besinler yerine kurutulmuş meyvelerin
porsiyon miktarlarına dikkat edilerek bulundurulması
sağlanmalıdır.

Kaynağı bilinmeyen, denetimsiz sokak sütü
satın alınmamalı, pastörize (günlük süt) ve uzun
ömürlü (UHT) sütlerin tüketimi sağlanmalıdır.

Taze meyve sularında meyve posasından
yararlanılamadığı gibi bekletildiğinde birçok vitaminin
kaybı da gerçekleşir. Bu nedenle taze meyve suyu
tüketimi yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi
tüm besin öğelerinden yararlanılmasını sağlar. Ancak
taze meyve suları şekerli, şeker ilave edilmiş ve gazlı
içeceklerin tüketimi yerine tercih edilmelidir.

Bu grupta yer alan besinlerin tüketimi tercih
edilmediğinde, süt içeren dondurma türleri özellikle
çocukluk döneminde bir seçenek olabilir. Ancak
şeker ve yağ içerikleri nedeniyle tüketim miktarı
denetlenmelidir.

Her gün en az 400 g (en az 5 porsiyon) taze
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Obezite, koroner kalp hastalığı ve diyabet gibi
kronik hastalık tanısı taşıyan bireyler özellikle yarım
yağlı süt ve süt ürünlerini tercih etmelidir.
Tuz miktarı düşük peynir türleri seçilmelidir.
Peynir bir gece suda bekletilerek tuz miktarı azaltılabilir.
Hipertansiyon tanısı almış olanlar için de tuzsuz
peynir tüketilmesi önem taşır.
Laktoz duyarlılığı (intoleransı) olan bireylerde
laktoz içermeyen süt tercih edilmelidir.
Süt proteinleri alerjisi olan bireylerde bu grupta
yer alan besinler diyetten çıkarılmalıdır.
İshal durumunda yoğurt ve ayranın tüketilmesi
önerilmektedir.
Kalsiyum ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt
ve ürünleri tercih edildiğinde etiket bilgisi üzerinde yer
alan tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir.
Balık ve Deniz Ürünleri, Diğer Omega-3 İçeren
Besinler
Balıklar, protein içeriği zengin besinler oldukları
için et grubu besinler arasında yer alırlar. Bileşimleri
genel olarak sığır, koyun, keçi vb. kırmızı etlere ve kümes
hayvanlarının etlerine benzer olmakla beraber yağ,
bazı mineral ve vitamin içerikleri açısından da farklılık
göstermektedir. Protein miktarı açısından balık türleri
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büyük farklılık göstermezken, yağ miktarları arasında
farklar vardır. Bu nedenle balıkların enerji değerleri,
bileşimlerinde bulunan yağ miktarına göre değişir ve
yağlı balıkların enerji değerleri yağsız balıklara göre
daha yüksektir. Genel olarak balıklar, aynı miktardaki
kırmızı ve beyaz etlerden daha az enerji içerir.
Balık ve deniz ürünlerinin omega-3 (n-3),
eikosapentaenoikasit (EPA) ve dokosahekzaenoikasit
(DHA) içerikleri yüksektir. n-3 yağ asitleri; kalp ve damar
hastalıkları, romatoid artrit, kanser, astım, Alzheimer
vb. birçok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde,
ayrıca bebeklerde retina ve beyin gelişiminde etkin rol
oynamaktadır. Bu grupta yer alan besinler ayrıca suda
eriyen B grubu vitaminlerinden tiamin (B1), riboflavin
(B2), niasin (B3), pridoksin (B6) ve B12 ve yağda eriyen A
ve D vitaminlerinin iyi kaynaklarıdır. Balık ve diğer deniz
ürünleri zengin mineral içerikleri açısından da sağlıklı
beslenme modelinde ayrı bir öneme sahiptirler. Çünkü
iyot, selenyum gibi balık ve diğer deniz ürünlerinde bol
miktarda bulunan mineraller, diğer besinlerin çoğunda
çok az miktarlarda bulunur.
Posa Tüketimi
Diyet
posası
besinlerin
sindirilmeyen
kısımlarıdır. Posa, tokluk hissinin oluşması ve
bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasında etkili
rol oynamaktadır. Diyet posasının en iyi kaynakları

D vitamini ile zenginleştirilmesi ve tüketiminin teşvik
edilmesi oldukça önemlidir.

Besinlerin doğal bir bileşeni olan diyet posası,
kardiyovasküler hastalıkların, obezitenin ve tip 2
diyabetin önlenmesine yardımcıdır. Posa içeriği
yüksek olan besinlerin kan lipidlerinin ve glukoz
konsantrasyonunun normal seviyelerde olması ve
sindirim sistemi faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde
düzenlenebilmesi için yeterli miktarlarda tüketilmelidir.
Posanın sağlık üzerindeki olumlu etkileri özellikle
besinlerle alındığında olmaktadır. Bu nedenle, gıda
takviyesi ya da hazır ürün olarak satılan posa türevleri
yerine posa içeriği zengin olan besinlerin tüketilmesi
daha yararlıdır.

D vitamininin en iyi kaynağı güneşten sağlanan
ultraviyole ışınlarıdır. Güneş ışığı ile temas eden insan
derisinde D vitamini sentezi başlamakta ve böbreklerde
aktif D vitamini oluşmaktadır. Gereksinimin % 90’ı
bu şekilde karşılanabilmektedir. Deride D vitamini
oluşabilmesi için vücudun en az % 25’lik kısmının (eller,
kollar, bacaklar, yüz gibi) 15-20 dakika süre ile güneş
ışınlarının dik olarak gelmediği saatlerde güneş ışınları
ile temas etmesi gerekmektedir.
Kuzey bölgelerinde yaşayanlar, uzun süre kapalı
alanda bulunan kişiler, 70 yaş üzeri yetişkinler, koyu
tenliler, geleneksel giyim tarzında giyinen toplumlarda
yaşayanlar, vücut ağırlığı normalin üzerinde olan
şişman bireyler ve D vitamini metabolizmasını etkileyen
ilaç kullananlar D vitamini yetersizliği açısından risk
altındadır. En yüksek serum D vitamini düzeylerine
özellikle yaz aylarında ulaşılmakta, kuzey yarım küre
ülkelerinde yukarı paralellere çıkıldıkça Kasım-Mart
dönemlerinde çok az D vitamini sentezlenmektedir.
Hava kirliliği, sisli hava, cam arkasından yapılan
güneşlenme ile yüksek koruma faktörü içeren güneş
koruyucu kremlerin ve kozmetik ürünlerin kullanımı,
geniş/büyük güneş gözlüğü kullanımı derideki D
vitamini sentezini azaltarak D vitamini eksikliğine yol
açabilmektedir.

Özellikle tahıl grubunda yer alan besinlerin tam
tahıllı veya tam buğdaylı türevleri daha fazla miktarda
posa, vitamin ve mineral sağladıkları için öğünlerde
tercih edilmelidir. Günlük tahıl ürünleri tüketiminin en
az yarısı tam tahıl veya tam buğday içeren ürünlerden
sağlanmalıdır.
Demir eksikliği olan anemik bireylerin, özellikle
okul çağı çocuklar ile adolesan dönemi gençlerin
diyetle fazla miktarda posa alımları demirin emilimini
engellemekte, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.
D Vitamini Kaynağı Güneşten Yararlanma
Vitaminler arasında en önemli yere sahip
olan D vitamini kemik ve diş dokusunda bulunan
kalsiyumun vücutta etkin kullanımı için gereklidir. D
vitamini eksikliğinde çocuklarda rikets ve yetişkinlerde
osteoporosis, osteomalasia görülebilmektedir. Ancak
son yıllarda yetersiz D vitamini alımı ile diyabet, koroner
kalp hastalığı ve bazı kanser türlerinden depresyona
kadar pek çok hastalık riski arasında ilişki olduğu
bilinmektedir. D vitamini gereksinimi besinlerle
yeterli düzeyde karşılanamaz, ancak
yağlı balıklar ile yumurtada
bulunmaktadır. Besinlerin

Özellikle yüz, kollar ve bacakların güneş görmesi
gereklidir. Diyetteki D vitamini yetersizliği ve cilt
kanseri riski nedeni ile direkt güneş ışığı maruziyetinin
sınırlandırılması gerektiği göz önüne alınarak, D
vitamini düzeyinin yeterli sınırlar içinde tutulabilmesi
için doktor tavsiyesiyle D vitamini desteği yapılabilir.
Kaynak: Türkiye Beslenme
Rehberi 2015, T.C. Sağlık
Bakanlığı
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taze sebze ve meyveler, tam tahıllı ürünler ve
kurubaklagillerdir.
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BAZI ÖNEMLİ BAKLAGİL ÇEŞİTLERİ

VE KİMYASAL BİLEŞİMLERİ

Tuğba KILIÇ ve Gülcan KOYUNCU
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, TBMYO, Gıda İşleme Bölümü

N

fazla üretimi gerçekleştirilen baklagil soya fasulyesi
iken, Türkiye’de en fazla üretimi yapılanlar nohut,
fasulye ve mercimektir. Yaygın olarak tüketilen
bakliyat çeşidi bölgeden bölgeye veya ülkeden ülkeye
değişebilir, ancak bunların çoğu gübre uygulaması
olmaksızın çok çeşitli ekolojik koşullar altında
dahi yetiştirilebilmektedir.
Baklagil üretimi ülke
geneline yayılmış olmakla beraber kırmızı mercimek
Güneydoğu’da, yeşil mercimek, nohut ve fasulye Orta
Anadolu ile geçit bölgelerinde, bakla ve bezelye ise
Ege ile Güney Marmara’da yetişmektedir.

üfusun artmasıyla birlikte açlık ve yetersiz
beslenme
günümüzün
en
önemli
problemleri arasında yer almıştır. İnsan beslenmesinde
yer alan gıdalar bitkisel ve hayvansal orijinlidir. Bitkisel
orijinli olan gıda hammaddeleri; tahıllar, yağlı tohumlar
ve baklagiller olmak üzere 3 alt gruba ayrılırlar. Tahıl
proteininin bazı aminoasitleri sınırlı oranda içermesi
ve hayvansal kaynaklı gıdaların fiyatlarının yüksek
oluşu, protein ihtiyacının karşılanmasında yemeklik
tane baklagilleri vazgeçilmez bir alternatif konumuna
getirmiştir. Fasulye, nohut, mercimek, bezelye, bakla,
soya ve börülce başlıca baklagil çeşitleridir.

Türkiye’de tarla bitkileri üretimi yapılan toplam
alanın, yaklaşık %74’ünü oluşturan tahıllar birinci,
%8,3’ünü oluşturan baklagiller ise ikinci sırada yer
almaktadır. Ülkemizde kişi başına yıllık ortalama 3-4 kg
fasulye, 4-5 kg mercimek ve 5-6 kg nohut tüketildiği
dikkate alındığında, yemeklik tane baklagillerin
ülkemiz insanları açısından önemi büyüktür.

Baklagiller, insanlar tarafından ilk olarak
3000 yıl önce yetiştirilen, 650 cins ve 18000’den fazla
türden oluşan Leguminosae ailesinin olgunlaşmış
tohumları olarak tanımlanmaktadır. Baklagiller uzun
yıllardan beri yüksek protein içeriği ve içerdiği pek
çok fonksiyonel bileşen nedeniyle besleyici değeri
yüksek bir gıda olarak kabul edilmektedir. Dünya’da en
büyük baklagil üreticisi ve ihracatçısı ülkeler arasında
Hindistan, Kanada, Myanmar ve Çin yer almaktadır.
Bununla birlikte ülkemiz de dünya baklagil üretiminde
önemli üretici ülkeler arasında yer alır. Dünya’da en

Baklagillerin bileşimi açısından sağlıkla pozitif
yönde ilişki kurduğu bilinmektedir. Bitki temelli
diyetleri daha çok baklagillere doğru kaydırmak
kronik hastalıkları tedavi etmede ve önlemede
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etkili olabilmektedir. Baklagil diyet lifleri prebiyotik
özellikler gösterirler ve insan sağlığı açısından
faydalı bileşenlerdir. Baklagiller ve tahıllar kanserden
koruyucu birçok madde içerir. Fitatlar, fitoöstrojenler,
proteaz inhibitörleri ve saponinler bu maddelerin
en önemlileridir. Fitatlar genellikle lif içeriği yüksek
gıdalarda bulunur. Bu nedenle yüksek lif içerikli
gıdaların yalnızca lif değil, aynı zamanda içerdikleri fitat
nedeniyle de kalın bağırsak kanserini önleyebileceği
belirtilmektedir. Yapılan araştırmalarda fitatların
başlangıç aşamasındaki meme kanserini önlediği
gösterilmiştir. Fitoöstrojenler ise meme, prostat,
lösemi ve deri kanserini önlemede etkilidir. Proteaz
inhibitörleri içeren baklagiller birçok kanser türlerinin
oluşmasını engellemektedir. Saponinler antioksidan
etki göstererek hücreleri serbest radikallerden korurlar
ve kansere neden olan DNA mutasyonunu önlerler.
Baklagillerin düşük glisemik indekse sahip gıdalar
olduklarını ve tüketimlerinin serum kolesterolünü
düşürücü etkileri olduğu uzun yıllardır bilinmektedir.
İnsanlar gıdaların proteinlerini sindirebildiği
ölçüde onlardan yararlanırlar. Bakla hariç tutulduğunda,
baklagil proteinlerinin sindirilebilirlik oranları türlere
göre % 71–94 arasında değişmektedir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Baklagil proteinlerinin sindirilebilirlik
dereceleri (%)
Baklagil türü
Bezelye
Mercimek
Börülce
Nohut
Fasulye
Bakla

Sindirilebilirlik oranı (%)
71-94
80-93
76-90
76-90
69-84
59

239 bin tonla en fazla üretilen üçüncü baklagildir.
Fasulyenin dünyada yaygın kültür türlerinin Latin
Amerika kökenli olduğu kabul edilmektedir. Fasulye de
dane, renk, şekil ve büyüklük bakımından çok değişiklik
gösterirler. Beyaz, sarı, yeşil, devetüyü, pembe,
kırmızı, mor, kahverengi ve siyah renklerde tek renkli
olabileceği gibi noktalı, leopar desenli, zebra çizgili,
alacalı olabilir. Fasulyenin Dermason, Ayşe Kadın, Sırık,
Barbunya, Battal, Çalı, Selanik, Tombul, Horoz, Şeker,
Sıra ve Bombay çeşitleri mevcuttur. Dermason fasulye
en fazla tüketilen çeşittir.
Mercimek
Mercimek (Lens culinaris), kabuklu ve
kabuksuz olmak üzere ikiye ayrılır. Kabuklu mercimek;
Baklagiller familyasından türüne giren kültür
bitkilerinin kurutulmuş taneleri; iç mercimek ise
kabukları soyulup, çenekleri birbirinden ayrılmış ve
kabuklarından temizlenmiş mercimek taneleri olarak
tanımlanmaktadır. Mercimek çeşitleri başta kırmızı ve
yeşil olmak üzere sarı, kahverengi ve siyah gibi farklı
renklerle geniş bir yelpazeye sahiptir. 2017 verilerine
göre ülkemizde 400 bin ton kırmızı mercimek, 30 bin
ton yeşil mercimek üretimi yapılmakta olup dünyada da
önemli bir yere sahiptir. Dünya mercimek tüketiminin
yaklaşık % 80’i kırmızı mercimektir.
Bakla
Bakla (Vicia faba), baklagillere adını veren,
gıda ve yem bitkisi olarak tarımı yapılan tek yıllık
bir bitkidir. Sakız, Sevil, Kara ve Hayvan gibi çeşitleri
mevcuttur. Ülkemizde bakla üretimi 2017 verilerine
göre 14746 tondur.
Börülce

Nohut
Nohut (Cicer arietinum L.) gelişmekte olan
ülkelerde önemli bir protein kaynağı olup, 2017
verilerine göre 470 bin tonla en fazla üretilen baklagildir.
Türkiye bu üretimiyle, dünyada nohut yetiştirici ülkeler
arasında önemli bir yer tutmaktadır. Koçbaşı, Leblebilik
(kuşbaşı), Yuvarlak gibi ana çeşitlerinin yanında Tırtıllı,
Kırmızı, Kahverengi, Alaca, Kabak ve Siyah gibi alt
varyete çeşitleri bulunan bakliyattır.
Fasulye
Fasulye (Phaseolus vulgaris L.), baklagillerin
çeşitlilik açısından en zengini olup aynı zamanda
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Börülce (Vigna unguiculata L.) kökeni Afrika
Sahra çölünün güney bölgesine ait olan ve fasulyeye
benzeyen bir baklagildir. 2017 verilerine göre
ülkemizde börülce üretimi 1511 ton olup tohumlarının
rengi, beyazdan kırmızıya ve siyahtan benekliye doğru
değişir.
BAKLAGİLLERİN KİMYASAL BİLEŞİMLERİ
Baklagiller genel olarak protein, diyet lifi,
çeşitli vitamin ve mineraller bakımından önemli bir
kaynaktır. Aynı zamanda, yağ içerikleri düşük ve yüksek
oranda karbonhidrat içermeleri nedeniyle iyi birer
enerji kaynağıdırlar. Baklagillerin bileşimi Çizelge 2’de
verilmiştir.

Baklagiller

Nohut
Fasulye
Mercimek
Bezelye
Börülce
Bakla
Soya fasulyesi

Protein
(g)
19,2
22,6
23,7
22,5
23,1
25,0
34,1

Yağ Karbonhid(g)
rat(g)
6,2
56,7
1,6
55,9
1,3
57,4
1,8
61,6
1,2
57,2
1,8
53,7
17,7
33,5

Diyet
lif(g)
17,0
17,0
10,6
16,6
19
14,8
22,0

ve otoklav tipi pişirme vitamin kaybının en az olduğu
yöntemlerdir.

Enerji
(kcal)

Mineral Maddeler
Rafine edilmemiş diğer besinler gibi baklagiller
de mineraller, özellikle potasyum, fosfor, kalsiyum
ve demir bakımından oldukça zengindir. Tohum
kabuğunun alınması işlemi baklagillerin mineral
madde miktarını azalttığı gibi, pişirme olayında
minerallerin pişirme suyu içine karışmasına yol açar.

376
349
351
346
353
354
403

SONUÇ
Son yıllarda bazı besinlerin doğal yollarla
hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki etkinliğinin
bilimsel olarak ortaya konulması, sağlığımızın
korunmasında beslenmenin önemini arttırmıştır.
Bu nedenle, fonksiyonel besinler daha fazla tüketilir
hale gelmiştir. Ülkemiz insanları dengeli beslenme
için hayvansal ürünlere nazaran daha ucuz olan
bitkisel proteinleri tercih etmelidir. Bitkisel protein
kaynaklarından olan baklagiller bu amaçla tüketilebilir.
Baklagiller yüksek protein, karbonhidrat, diyet lifi,
vitamin, mineral ve fitokimyasal madde içerikleri
nedeniyle önemli bir besin kaynağıdır.

Baklagillerin kimyasal bilesimi ve besin değerleri; çeşit, çevresel faktörler ve proses basamaklarından
etkilenir.
Proteinler
Baklagiller ucuz ve yüksek kaliteli bitkisel
protein kaynağıdırlar. Tohumlarında soya hariç
ortalama olarak % 20-25 oranında protein içerirler.
Tahıllarda çok düşük düzeyde bulunan lisin amino asidi
baklagillerde yüksek oranda olup bu esansiyel amino
asit yönünden hemen hemen sığır eti proteinine
eşdeğerdir. Buna karşılık börülce hariç tutulduğunda,
metionin amino asidi bakımından tahıllara oranla
fakirdirler.
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Yağlar
Baklagillerin yağ oranı genel olarak çok
düşüktür ve aynı zamanda kolesterol içermezler. Bu
durum onları mükemmel bir kalp sağlığı dostu ve
kalp-damar hastalıklarını önlemede faydalı bir seçenek
haline getirir. İşleme sırasında yağlar çok az oranda
etkilenirler.
Karbonhidratlar
Karbonhidratlar şeker, nişasta ve diğer
polisakkaritlerden
oluşur.
İşleme
süresince
baklagillerin karbonhidrat kısmı çok önemli bir rol
oynar. Karbonhidratın esas işlevsel özellikleri arasında;
su emme, şişme ve çözünürlük, jelatinizasyon ve
yapışkanlık, yağ emme gibi yapısal özellikler vardır.
Baklagiller çok miktarda diyet lifi içerirler. Baklagillerdeki
diyet lifi genel olarak selüloz, hemiselüloz, lignin ve
pektinlerden oluşur.
Vitaminler
Çiğ baklagiller B grubu vitaminler bakımından
oldukça zengin, A, C ve E grubu vitaminler bakımından
genellikle yetersizdir. Pişirme işlemi vitamin miktarını,
özellikle de B1, B2 ve C vitamini miktarını azaltır. Fazla
pişirme B vitamini açısından olumsuz etki yapar. B
grubu vitaminler suda çözündüklerinden pişirme
suyu ile beraber kaybedilirler. Basınç altında pişirme
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Çizelge 2. Bazı baklagillerin kimyasal bileşimi (100g)
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GIDALARDA TAKLİT ve TAĞŞİŞ
Bahar ERBAY
Gıda Mühendisi
Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü

G

ünümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile
ekonomik nedenlerden ötürü gıdalarda taklit
ve tağşiş oldukça artış göstermiştir. Taklit ve tağşiş
tanımı yapılırken ülkemizdeki tüm gıda üretiminin bu
şekilde olduğu algısı kesinlikle doğru değildir. , Tarım
ve Orman Bakanlığı gerek resmi denetim ve kontrolleri
ile gerekse yasal düzenlemeleri ile bu konuya oldukça
önem vermektedir. Taklit ve tağşiş yapan firmalar tespit
edildiğinde kamuoyunun bilgisine sunulmakta ve bu
durum firmalar için maddi kayıpların yanı sıra itibar
kaybına da neden olmaktadır.
Taklit ve tağşişi kısaca şu şekilde tanımlamak
mümkündür:
Taklit, bir gıda maddesinin ve gıda ile temasta
bulunan madde ve malzemelerin şekil, bileşim ve
nitelikler itibariyle yapısında bulunmayan özelliklere
sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi
gösterilmesidir. Meyve şurubunun üzüm pekmezi,
bitkisel kökenli bir yağın tereyağı, fruktoz veya nişasta
şurubunun bal, hindiba kavurmasının kahve gibi
satılması taklite örnek olarak verilebilir.
Tağşiş ise ürünlere temel özelliğini veren öğelerin
tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı
olarak çıkarılmasını, miktarının değiştirilmesini
veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o
madde yerine kullanılmasını ifade eder. Tereyağına
bitkisel yağ katılarak tamamen tereyağı gibi satılması,
peynire nişasta katılması, zeytinyağına diğer yağların
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karıştırılması, çikolatada kakao yağı yerine palm yağı
kullanılması birer tağşiş örneğidir.
GIDALARDA TAKLİT VE TAĞŞİŞİN UYGULAMA
BİÇİMLERİ
Gıdadan değerli bir bileşeninin çıkarılması ve/veya
yerine başka bir maddenin konulması,
Gıdada bulunmasına izin verilen miktardan fazla
katkı maddesi kullanılması,
Kaliteli ürünlerin maliyeti düşürecek şekilde daha
az kaliteli ürünler ile karıştırılarak satışa sunulması,
Gıdalarda boya maddelerinin kullanılarak gıdanın
daha değerli olarak gösterilmesi,
Su oranının üründe bulunması gereken değerden
daha fazla olması,
Gıdada birbirine ikame edebilecek maddelerin
kullanılması,
Gıdada
kullanılması
gereken
maddelerin
kullanılmaması veya daha az miktarda kullanılması,
Etikette bildirilmeyen madde bulundurulması ve
izin verilmeyen proses uygulanması,
Gıdaya kusuru maskelemek veya görünüşünü
çekici kılmak için madde katılması,
Coğrafi işaretleme ve gıdanın orijininin yanlış
beyan edilmesi yer alır.
TAKLİT ve TAĞŞİŞ ÖRNEKLERİ
Bala glikoz ve fruktoz şurubu katılması sıkça
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Tüketici daha ucuza mal edilebileceği bir malı
ederinin çok üzerinde satın alarak maddi zarara
uğramış olur. Buna verilecek en güzel örnek kırmızı et
ve et ürünlerinde tavuk, hindi gibi ekonomik açıdan
daha uygun olan etlerin kullanılmasıdır. Burada
tüketici hem ekonomik açıdan zarara uğramış hem de
beslenme değeri açısından kırmızı ete göre daha fakir
olan beyaz et ile beslenmiş olur.
Tüketici satın aldığı malı farklı bir ürün zannettiği
için tıpkı tek tırnaklı hayvan eti kullanımında olduğu
gibi kandırılmış olur.
Değişik kültürel yapıya sahip toplumlar farklı
hayvansal ürünleri kullanmak istemediklerinden etik
olarak zarar görmüş olur. Çoğunluğu Müslüman olan
bir ülkede domuz ve domuz ürünleri katkılı ürünlerin
kullanılması bu hassasiyeti yeterince açıklamaktadır.

Şenöz, B., Ulusal
laboratuvarı

gıda

referans

http://gidabilgi.com/Makale/Detay/
gida-sektorunde-taklit-ve-tagsis7d481b

31

ORDU’DA GIDA GÜVENLİĞİ

TAKLİT VE TAĞŞİŞE DAİR YASAL DÜZENLEMELER
Gıda konusunda yasal dayanak olan 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu’nun 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına
aykırılıktan 40. maddenin 1. fıkrasının (l) bendine göre
taklit ve tağşiş yapanlara on bin Türk Lirası idarî para
cezası verilir, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlere el konulur
ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası
uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme
bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve
Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8’inci
maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve
tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal
eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri
numarasının Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet
sitesinde kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü
yer almaktadır.

yapılan tağşişlerdendir. Sahte bal ile gerçek balın
tüketiciler tarafından anlaşılması mümkün değildir. Bu
işlem bu konuda uzmanlaşmış laboratuvarlarda çeşitli
analizlerle yapılmaktadır.
Üzüm pekmezinde yapılan tağşişin en önemlisi
glukoz şurubu, inülin ya da fruktoz ilavesidir.
Zeytinyağı, özellikle de natürel olanı taklit ve
tağşişe en çok maruz kalan gıda maddelerinden biridir.
Zeytinyağının kendi türevleriyle ve diğer bitkisel
tohum ve meyve yağları ile tağşişi yapılmaktadır.
Kırmızı et ve et ürünlerinde en sık yapılan tağşişe
örnek olarak kanatlı eti, tek tırnaklı eti, domuz eti
gibi farklı hayvan türlerine ait etlerin karıştırılmasını,
kodekse aykırı olarak bağ doku (kıkırdak, deri, sakatat)
katılmasını, GDO varlığını ve soya ile yapılan tağşişi
örnek verebiliriz.
Süt ve süt ürünlerinde yapılan tağşişe; yoğurda
jelatin ilavesi, peynire bitkisel yağ ve nişasta ilavesi,
süte farklı türlerin sütlerinin (keçi sütüne inek sütü
ilavesi) örnek verilebilir.
Takviye edici gıdalarda yapılan tağşişe genellikle
sildenafil ve sibutramin gibi ilaç etken maddelerinin
varlığı örnek verilebilir. Bu ürünleri üreten veya
piyasaya arz edenler hakkında kamunun sağlığına
karşı suçlar kapsamında Cumhuriyet savcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
TAKLİT VE TAĞŞİŞİN TÜKETİCİYE ZARARLARI
Taklit ve tağşiş edilmiş gıdaları tüketen tüketiciler
hem maddi hem de manevi zarara uğramış olur.
Bunlara birkaç örnek verecek olursak; alerji sorunu olan
tüketiciler alerjen madde içeren bir gıda maddesini
bilmeden tükettiği için sağlık yönünden ciddi bir risk
faktörü ile karşılaşmış olur. Öyle ki yer fıstığına alerjisi
olan biri özellikle pasta ve tatlılarda kullanılan antep
fıstığı görünümlü yer fıstığını tüketmesi sonucu sağlık
problemi yaşayabilir.

ORDU’DA GIDA GÜVENLİĞİ

:
R
A
L
A
D
I

G
K
İ
N
A
G
R

O

TEMEL ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

Ebru Sedef KAPLAN
Gıda Yüksek Mühendisi
Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü

O

rganik gıdalar son yıllarda oldukça popüler olmaya
başlamıştır. “Organik” terimi, tarım ürünlerinin nasıl
yetiştirildiğini ve işlendiğini ifade etmektedir. Yönetmelikler
ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, Türkiye’de organik tarım
yapılırken ürün yetiştirilmesi, hasat edilmesi, toplanması,
kesimi, işlemesi, ambalajlama, etiketleme, muhafaza,
depolama, taşıma ile ürünün son tüketiciye ulaşmasına kadar
olan diğer tüm işlemlerde, herhangi bir kimyasal madde
veya tarım ilacı kullanılmamaktadır. Türkiye’de organik tarım
konusundaki yasal düzenlemeler 3 Aralık 2004 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5262 sayılı “Organik
Tarım Kanunu” ile belirlenmiştir.
Organik et, yumurta ve süt ürünleri için ise yetiştirilen
hayvanın, dışarıya erişime sahip olması ve organik yemle
beslenmesi gerekmektedir. Hayvana antibiyotik, büyüme
hormonları veya herhangi bir hayvansal yan ürün verilemez.
Organik Gıdaların Faydaları
Yediğimiz maddelerin nasıl yetiştirildiğini bilmek,
ruhsal ve duygusal sağlığımız açısından önemli bir etkiye
sahip olabilmektedir. Organik gıdalar genellikle geleneksel
olarak yetiştirilenlere göre daha yararlı besinlere sahiptir.
Gıdalara, kimyasallara veya koruyucu maddelere karşı
alerjisi olan kişiler sadece organik yiyecekleri yediklerinde
genellikle belirtilerinin azaldığını veya kaybolduğunu beyan
etmektedirler.
Organik gıdalar genellikle daha taze olabilmektedir.
Çünkü daha uzun süre bozulmadan kalabilmesini sağlayan
koruyucu maddeleri içermezler. Organik ürünler çoğu
zaman satıldığı yere yakın küçük çiftliklerde üretilmektedir.
Organik tarım çevre için daha iyidir. Organik tarım
uygulamaları kirliliği azaltır, suyu korur, toprak erozyonunu

32

azaltır, toprak verimliliğini arttırır ve daha az enerji tüketimini
sağlar. Pestisitler olmadan yapılan tarım uygulamaları
yakınlardaki hayvanların yanı sıra çiftliklere yakın yaşayan
insanlar için daha sağlıklı bir ortam oluşturmaktadır.
Organik olarak yetiştirilen hayvanlara antibiyotik,
büyüme hormonu veya hayvansal yan ürünler verilmez.
Hayvanların hayvansal yan ürünlerle beslenmesi, deli
dana hastalığı (BSE) riskini artırır. Antibiyotik kullanımı,
antibiyotiğe dirençli bakteri suşları oluşturabilmektedir.
Organik olarak yetiştirilen hayvanlara, hareket etmeleri
ve dış mekâna erişmeleri için daha fazla alan verilir, bu da
onları sağlıklı tutmaya yardımcı olur. 2016 yılında Avrupa’da
yapılan bir çalışma, omega-3 yağ asitleri de dâhil olmak üzere
bazı besin maddelerinin organik et ve sütte konvansiyonel
olarak yetiştirilenlere göre yüzde 50 daha yüksek olduğunu
göstermektedir.
Organik Gıda Pestisit İçermez Demek midir?
Antifungaller, herbisitler ve insektisitler gibi kimyasallar
geleneksel tarımda yaygın olarak kullanılmaktadır ve
kalıntıları yediğimiz gıdada daha fazla kalmaktadır.
Yukarıda belirtildiği gibi, organik yemenin başlıca
faydalarından biri, daha düşük pestisit seviyeleridir.
Konvansiyonel üretim yapılan çiftliklerde kullanılan
sentetik böcek ilaçlarından ziyade organik yetiştiricilik
yapılan alanlarda doğal olarak elde edilen pestisitleri
kullanılmaktadır. Doğal pestisitlerin daha az toksik olduğuna
inanılmaktadır, ancak bazılarının sağlık riskleri olduğu
belirtilmektedir. Bu, zararlı pestisitlere maruz kalmanın
organik gıdaları tüketirken daha düşük seviyelerde olacağı
anlamına gelmektedir.

Sonuç
Sonuç olarak organik ürünlerle ilgili araştırmaların
yetersiz olması ve üzerinde çalışma yapılacak alanın çok
yönlü ve geniş olması, konuyla alakalı fikir ayrılıklarına
neden olabilmektedir. Genel olarak organik ürünlerin
konvansiyonel ürünlere göre daha güvenli olduğu
görülmektedir. Tüketicilerin organik gıdalar konusunda
daha doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Organik ve konvansiyonel olarak üretilen gıdalar
Organik tarımsal ürünler

Konvansiyonel tarımsal ürünler:

Doğal gübreleme yapılır (ahır gübresi, bitki
artıkları vs.).

Sentetik ve kimyasallarla gübreleme yapılır.

Yabani otlarla doğal yollarla mücadele edilir
(elle ayıklama, malçlamak, toprak sürmek).

Yabani otlar kimyasal herbisitlerle muamele edilir.

Haşerelerle doğal yöntemlerle (diğer böcekler, tuzaklar) ve doğal yollardan elde edilen
pestisitlerle mücadele edilir.

Haşerelerle sentetik pestisitlerle mücadele edilir.

Organik et, süt ürünleri, yumurta

Konvansiyonel et, süt ürünleri, yumurta

Çiftlik hayvanları organik, hormon ilavesiz ve
GDO içermeyen yemlerle beslenir.

Çiftlik hayvanları hızlı gelişim için büyüme
hormonları içeren, organik olmayan, GDO içeren
yemlerle beslenebilmektedir.

Hastalıklarla doğal yollarla mücadele edilir.

Hayvan hastalıklarının önlenmesinde antibiyotikler
ve sentetik ilaçlar kullanılır.

Hayvanların açık alanlara erişimi olmaktadır.

Hayvanlar çoğunlukla dış ortamdan izole yetiştirilir.

KAYNAKLAR:
http://www.ecas.com.tr/turkiyede-organik-tarim
https://www.helpguide.org/articles/healthy-eating/organic-foods.htm
http://www.camli.com.tr/
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/organic-food/art-20043880
http://www.teknolojikarastirmalar.com/pdf/tr/02_2010_5_2_83_523.pdf
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Pestisitlerin Olası Riskleri Nelerdir?
Birçok insan, uzun yıllar boyunca tüketim nedeniyle
vücutta biriken pestisitlere maruz kalmaktadır. Pestisitler
tıbbi olarak baş ağrıları, doğum kusurları ve zayıflamış
bağışıklık sistemleri üzerindeki ek yük gibi sağlık sorunlarına
yol açabilmektedir.
Bazı çalışmalar, pestisitlerin düşük dozlarda bile
kullanılmasının lösemi, lenfoma, beyin tümörleri, meme
kanseri ve prostat kanseri gibi belirli kanserlerin riskini
artırabileceğini göstermiştir.
Çocuklar ve anne karnındaki bebekler böcek ilacı
maruziyetine karşı en savunmasız kişilerdir. Çünkü bağışıklık
sistemleri, vücutları ve beyinleri hala gelişmektedir. Erken
yaşta maruz kalma, gelişimsel gecikmelere, davranış
bozukluklarına, otizme, bağışıklık sistemi zararına ve motor
fonksiyon bozukluklarına neden olabilmektedir. Ayrıca
pestisitlerin anne karnından ve anne sütünden çocuğa
geçtiği bildirilmiştir.
Pestisitlerin yaygın kullanımı, “süper yabani otlar”
ve “süper böcekler” gibi pestisitlere karşı daha dirençli
türlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunlar ise sadece
2,4-Diklorofenoksiasetik asit gibi aşırı zehirli kimyasallarla
yok edilebilmektedir.

ORDU’DA GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA
İSRAFI
B

irey ve toplum yönünden yaşadığımız yüzyılın
en önemli olgularından biri ekonomidir.
Ekonominin en belirgin amacı da ihtiyaç güdüsünü
tetikleyerek insanları tüketime sevk etmesidir. Tüketim
kültürü bireyleri sürekli satın almaya yönlendiren
gerçek dışı sahte ihtiyaçlar üretmektedir. Bireyler
tüketime eleştirel bakmayı bir yana bırakarak, tüketimi
yaratıcılığın ve ekonominin dinamosu olarak görmekte
ve ekonomik sisteme tüketerek dahil olmaktadırlar
(Bauman, 2006:94).
Günümüz toplumu ekonomik, sosyal ve kültürel
tüm ilişkilerin tüketim kavramı etrafında kurulduğu,
tüketimin niceliksel olarak ciddi boyutlara ulaştığı
ve tüm sistemin tüketime bağımlı olduğu bir toplum
haline gelmiştir (Coşgun, 2012:842).
Görüldüğü üzere tüketim kültürü insan hayatının
her tarafını kuşatmış durumdadır. Bu kültür insanlığın
sahip olduğu nimet, güzellik ve değer adına ne varsa
hepsini tüketmekte ve zaman zaman ekonomik
krizlere dahi neden olabilmektedir. Bu kuşatmadan
kurtulmanın tek yolu ekonomik açıdan sade bir
hayat tarzını benimsemektir. Sade hayatın en önemli
unsuru ihtiyaç kadarıyla yetinme anlayışıdır. Bu anlayış
tarzı kaynakları yerinde ve idareli kullanmayı, israf
etmemeyi, tutumlu olmayı ve tasarrufu özendirmeyi
gerektirmektedir.
Tasarruf
dünya
genelinde
sürdürülebilir bir ekonominin sağlanabilmesi yolunda
önemli problemlerden birisi halini almıştır. Gelirin
tüketilmeyen kısmı olan tasarruf gerek bireyler
gerekse bir bütün olarak ülke ekonomisi açısından kilit
bir rol üstlenmektedir. Ekonomik açıdan Türkiye’nin
de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerin en
önemli sorunlarından birisi kalkınmadır. Bu tür
ülkelerin ekonomik kalkınma çabalarında başarılı
olabilmeleri için tasarruf açıklarını ortadan kaldırmaları
gerekmektedir. Çünkü tasarruflar, yatırımları finanse
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ettiğinden bu ülkelerin gelişmesinde önemli bir dar
boğaz oluşturmaktadır (Şengür ve Taban, 2016:38)
Kıt olan kaynakların karşısında ihtiyaçlar sonsuzdur.
İhtiyaçları karşılamak için kıt olan kaynakların en
rasyonel şekilde kullanılması bir zorunluluktur. Tasarruf
sadece yoklukta değil aynı zamanda varlıkta da hiçbir
şeyi ziyan etmemektir. İsraf etmemek yani tasarruf
yapmak hem aile bütçesi hem de ülke ekonomisi adına
gelecek nesillere taşınması, benimsenip uygulanması
ve yaşatılması gereken önemli bir değerdir. Bizim sahip
olduğumuz kültür birçok konuda “çoğun zarar, azın
karar olduğunu”, “bir lokma, bir hırka”, “ak akçe kara gün
içindir”, “sakla samanı gelir zamanı”, “damlaya damlaya
göl olur”, “ayağına yorganına göre uzat”, “har vurup
harman savurma” gibi deyim ve atasözleri ile bireylere
tutumlu olmalarını, israftan kaçınmalarını ve tasarrufta
bulunmalarını öğütlemektedir (Gündüz, 2002:148).
Gıda İsrafı
Yılda 870 milyon insanın yetersiz beslendiği
(dünya nüfusunun %12,5’i) ve milyonlarca insanın açlık
nedeniyle hayatını kaybettiği dünyamızda gıda israfı
ciddi boyutlara ulaşmıştır. FAO’ya göre dünyada yıllık
ekonomik değeri 1 trilyon ABD dolarına karşılık gelen
1.3 milyar ton gıda israf edilmektedir. Bu miktarın
dünya gıda üretiminin 1/3’üne denk geldiği tahmin
edilmektedir. Dünyada her üç tabaktan biri çöpe
gitmektedir. Bu dünya enerji tüketiminin %10’unundan
fazla bir değere eşittir ve ekonomik yükü 750 milyar
dolardır. Kalori eşdeğeri ise 10.5 katrilyon kcal’dir. En
çok tüketimine ihtiyaç duyulan tahıllar enerji kaybında
ilk sırada yer almaktadır. Bu kayıpta en büyük payı da
endüstrileşmiş ülkeler almaktadır. Gelişmiş ülkelerde
perakende ve tüketici kaynaklı %40’ı aşan kayıp ve
israf, 222 milyon ton gıdaya eşdeğerdir ve bu Sahraaltı
Afrika’sının toplam üretimine yaklaşık bir değeri ifade
etmektedir (Gustavsson, vd.,2011:3).

Gıda israfının boyutları ve
yönü ülkelerin sosyo-ekonomik
özelliklerine göre farklılaşmaktadır.
Gıda kaybı daha çok gelişmekte
olan ülkelerde önemli boyutta
iken gıda israfı gelişmiş ülkelerde
daha yüksektir. Gelişmiş ülkelerde
gelir artışı ve buna bağlı olarak
tüketim miktar ve çeşidindeki
artış, ev dışı tüketimin artması,
alışveriş mecralarının çeşitlenmesi
ve artması, pazarlama karması
içinde
tutundurmanın
öne
çıkması, kentleşme ile doğadan ve
tarımdan uzaklaşma israfı artıran
önemli faktörlerdir. Ayrıca gıda
kayıplarının %95’inin besin tedarik
zinciri içerinde (taşıma, depolama,
ambalajlama ve saklama koşulları)
istenmeden meydana geldiği de
ileri sürülmektedir (Dölekoğlu, Gün
ve Giray, 2014:173).
ABD’de gıda üretimi için
su kaynaklarının %80’i, toplam
arazilerin
%50’si
ve
enerji
bütçesinin %10’u kullanılmasına
rağmen üretilen gıdanın %40’ı israf
edilmekte ve kayba uğramaktadır.
Kuzey Amerika ve Okyanus
bölgeleri israf oranının en fazla
olduğu ülkeler içinde yer almaktadır
ki bu bölgede üretilen gıdanın
%42’si israf edilmektedir. Kuzey
Amerika ve Avrupa’da kişi başına
israf 280-300 kg/yıldır (Nahman
ve Lange, 2013:2495). Kanada’da
tarladan sofraya kadar uzanan gıda
zincirinde kayba uğrayan veya israf
edilen gıda miktarının ekonomik
karşılığı 27 milyar ABD dolarıdır.
Avrupa Birliği’nde (AB) bir yandan
gıda yardımı alan nüfus varken diğer
yandan da israf önemli düzeydedir.
AB’de 79 milyon insan yoksulluk
sınırının altında yaşamakta ve
bunun 16 milyonu gıda yardımı
almaktadır. AB’de her yıl toplam
89 milyon ton ve kişi başına 179 kg
gıda çöpe atılmaktadır.
2020 yılında bu rakamın
120 milyon tona ulaşacağı
tahmin edilmektedir. Gelişmekte
olan ülkelerde ise taşımacılık
ve
depolama
işlemlerindeki
yetersizlikler nedeniyle hasadın
%40’ı tarladan tüketiciye ulaşırken
ziyan olmaktadır. Gelişmekte olan
ülkelerde yılda toplam 150 milyon
ton buğday heba olmaktadır (EESC,
2014:11).

Gıda israfının %42’si haneler
tarafından yapılmaktadır. İngiltere’de her yıl 7 milyon tonu hanelerce
olmak üzere 8.3 milyon ton gıda
israf edilmektedir. İsraf edilen
gıdanın 4.2 milyon tonu yenilebilir
gıdalardan
oluşmaktadır.
Bu
durum her hafta 6 tabak yemeğin
çöpe gittiğini göstermektedir.
Yunanistan’da tüketicilerin %40’ı
son kullanım tarihinden önce
yenilebilir
gıdayı
atmaktadır.
Hollandalı tüketiciler satın aldıkları
gıdanın yaklaşık %11’ini çöpe
atmaktadır. Bunun yıllık kişi başına
ekonomik karşılığı 270-400 Avrodur
(Abeliotis, vd., 2014:238; Parfitt, vd.,
2010:3073).
Gerek orta gelirli gerekse yüksek
gelirli ülkelerde hemen hemen gıda
israfının nedenleri benzer özellikler
taşımaktadır.
Gıda
zincirinin
halkalarında ortaya çıkan kaybın
ve israfın nedenleri hanelerde;
israfın farkında olmama, alışveriş
planı yapmama, son kullanma
tarihi ve kullanım talimatı ile ilgili
karmaşıklık, artan yiyeceklerin nasıl
değerlendirileceği ile ilgili bilgi
eksikliği, restaurant ve hazır yemek
sektöründe; standart porsiyon
büyüklüğü,
gelecek
müşteri
sayısının ve tüketim miktarının
doğru
tahmin
edilememesi,
perakende satış yerlerinde; etkin
olmayan stok yönetimi, satın alma
sayısını artıran tutundurma çabaları
(iki alana bir bedava vb.), mağaza
tasarımında estetik problemler,
çiftçi ve imalatçılarda ise üretime
ilişkin eksiklikler, hasat sırası ve
sonrası kayıplar, hatalı işleme
teknikleri ile ambalajlama hataları
ve tüm gıda zincirinde elverişsiz
depolama olarak açıklanabilir
(Buzby ve Hyman, 2012:565).
Dünya çapında bakıldığında
en fazla meyve ve sebze, kök
ve yumrulu bitkiler ile tahıl israf
edilmektedir. DEFRA’nın (2012)
verilerine göre, İngiltere’de yıllık
satın alınan ekmeğin %32’si ve
İspanya’da dağıtım aşamasındaki
ekmeklerin %7’sinin çöpe atıldığı
belirlenmiştir (Mena, vd., 2011:650).
Ülkemizde TMO’nin (2013)
“Ekmeğini İsraf Etme” kampanyası
dahilinde yaptığı araştırmada
Türkiye’de her yıl 6 milyon ekmeğin
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israf edildiği belirtilmektedir (TMO, 2013). Ekmeğin en
fazla israf edilen ürün olması ve bunun gerek kamu
gerekse toplumsal olarak fark edilebilir olması bu
ürüne olan dikkati de artırmıştır.
Ekmek israfıyla birlikte buğdayın tarlaya
ekilmesinden ekmeğin sofralarımıza gelmesine kadar
geçen bütün süreçlerde harcanan emek, hammadde,
doğal kaynaklar, enerji ve milli servetimiz de israf
olmaktadır. İsraf edilen her dilim ekmekte dünyadaki
aç insanların hakkının da bulunduğu unutulmamalıdır.
Ekmeğin üretim ve tüketim aşamalarında israfın
önlenmesi, toplumsal duyarlılık ve farkındalık
oluşturulması, bayat ekmeğin değerlendirilmesi
konusunda bireylerin mutlaka bilinçlendirilmesi
gerekmektedir. İsrafın önlenebilmesi için; ekmeğin
evlere ve kurumlara ihtiyaçtan fazla alınmaması,
yemekhanelerde sıklıkla tercih edilen rol ekmeğin üstü
kapalı veya ambalajlı olarak sunulması, kurumlarda
yemek yiyen kişilerin yiyebileceklerinden daha fazla
ekmeği sofralarına almamaları veya kendilerine
ihtiyaçtan fazla ekmek servis edilmemesi, fırınlarda
ihtiyaçtan fazla ekmek üretilmemesi, ekmek
üretiminde çalışanların eğitilmesi, ekmeğin doğru
yöntemlerle muhafaza edilmesi, bayatlamış ekmeğin
uygun yöntemlerle değerlendirilmesi konularında
üreticilerin ve tüketicilerin bilgilendirilmesinde yarar
görülmektedir (Demir ve Kartal, 2012:61).
Gıda zincirinde yer alan tüm paydaşların farklı da
olsa görevleri vardır. Zincirde davranış değişikliği en
zor olan tüketiciler için doğru iletişim yöntemlerinin
seçilmesi gereklidir. Tüketicilere hangi gıdaların
yenilebilir olduğu, alışveriş rutinlerini düzenleme,
artan yemek başta olmak üzere tüm gıdaların nasıl
saklanacağı konusunda bilgi verilmelidir. Ayrıca atılan
gıdaların miktarı hakkında bilgi sahibi olmalarını
sağlamak konunun ciddiyetini de ortaya koyacaktır.
Bu bilgiler perakendeci kanalıyla tüketicilere alışveriş
broşürleri, stantlar ya da ürün ile verilen notlar yardımı
ile yapılabilir. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler
ve kamu işbirliği ile tüketici bilincini artıracak etkinlikler
düzenlenebilir (Aksoylu, vd., 2014:12).
Perakendecilere de görevler düşmektedir.
Özellikle tutundurma faaliyetlerinde tüketimi
artıracak yöntemlere tedbirli yaklaşılması konusunda
tüketicilerin bilinçlendirilmesi, son kullanım tarihi
yaklaşmış ürünlerin özel raflarda bilgi verilerek
satılması yönteminin yaygınlaştırılması, özellikle semt
pazarı gibi yakın yerlerde daha düşük gramajlı ürün
alınmasını özendirecek kampanyaların yürütülmesi,
perakendecinin uygun depolama koşullarına sahip
olması ya da düşük stokla çalışması bu halkada israfı
düşürecektir. Taşınma sırasında yaşanan kayıpları
azaltmak amacıyla hem yerel ürünlerin tüketilmesinin
yaygınlaştırılması hem de çok kolay bozulabilecek
türden gıdaların taşınması sırasında üretici, dağıtıcı
ya da aracının bu şartları sağlayacak fiziksel dağıtım
ağından yararlanması gerekmektedir (Bal, Sayılı ve
Gözener, 2013:66).

En çok israfın yaşandığı alanlardan biri de hazır
yiyecek sektörüdür. Restoranlarda tüketiciye özgün
porsiyon hazırlamak, tüketici tabağında kalan
yiyeceklerin paketlenmesini sağlamak, tüketici satın
almıyorsa yeniden değerlendirebileceği alanlarda
gerekli işbirliğini sağlamak, açık büfe uygulamalarını
sınırlı ürün çeşidi ile taze olarak yapmak ve tüketicilere
bu konuda gerekli uyarılarda bulunmak da israfın
azaltılmasını sağlayacaktır (Koç, 2011:89).
İSRAF RAPORUNUN SONUÇ VE ÖNERİLERİNDEN
DERS ÇIKARABİLMEK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca; Onuncu Kalkınma
Planı (2014-2018) çerçevesinde Türkiye genelinde
israfın boyutlarının incelenmesi, israfın yoğun olarak
gerçekleştiği tüketim alanlarının ortaya konması ve
böylelikle israfı önlemeye yönelik iletişim çalışmalarına
kaynaklık edecek bulgulara ulaşılması amacıyla 26 ilin
kent merkezlerinde 1.650 görüşme gerçekleştirilerek
ulaşılan sonuçlar Türkiye İsraf Raporu adıyla Mart
2018 ortasında yayımlanmıştır.
“Aşırı tüketim davranışının giderek popüler hale
geldiği günümüz tüketim toplumunda satın alma ve
tüketim davranışlarının hem doğal çevreye, doğal
kaynaklara ve toplumda yaşayan diğer bireylere
hem de toplumun geleceğine ve refahına olan etkisi
ortadadır.
Çağımızda toplumsal değerlerin maddileşmesi ve
kitle üretiminin artması neticesinde gündelik hayat
tüketim etrafında dönmekte ve gelecek nesiller hiç
düşünülmeden kıt olan kaynakları hızla tüketilmektedir.
Geçmişte ayaklarını yorganlarına göre uzatmayı
bilen atalarımız tüketimle tasarruf arasında bir denge
kurabilmeyi başarmışlardır. Ancak şimdilerde ne kadar
tasarruf yapılmaya çalışılsa da ya gelir yetersizliğinden
ya da finansal bilgi eksikliğinden tasarruflar sınırlı bir
düzeyde kalmaktadır.
Türkiye genelinde tasarrufun artırılması ve israfın
önlenmesi öncelikli dönüşüm programı kapsamında
israfın boyutlarının incelenmesi ve israfın yoğun olarak
gerçekleştiği tüketim alanlarının belirlenmesi amacıyla
yapılan bu çalışmanın sonucunda şunlar bulunmuştur:
Tasarruf Yapma Alışkanlığı Zayıf
 Bireylerin
tasarruf
yalnızca %14 olduğu,

yapma

oranının

 Tasarruf yapmayanların en önemli nedeninin
ingelir yetersizliği olduğu,
 Kamuoyunun % 1,8’nin nasıl tasarruf
yapacağını bilmediğinden tasarruf yapmadığı,
 Altın, Dolar ve Euro’nun en çok evde saklandığı,
 Özellikle altın biriktirenlerin, altını % 77
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 Son 1 yıl içerisinde bireysel emeklilik yoluyla
tasarruf yapma oranının yalnızca % 0,8 olduğu,
Kredi Kartı Kullanımında İsraf
o Kredi kartı sahipliği oranının %45 olduğu,
o Aylık ortalama kredi kartı borcunun 970 TL
olduğu ve kredi kartı sahiplerinin %18’inin kredi kartı
borcunu kapatamadığı, % 6,6’sının ise kredi kartı
borcunun asgari ücretini bile ödeyemediği,
o Tüm
bu
verilerden
hareketle,
Türk
halkının kredi kartı kullanımı konusunda bilinç
düzeyinin düşük olduğu,
Ekmek, Su, Enerji, Gıda ve Giyim Tüketiminde
İsraf

Geri Dönüşüm Bilinci Düşük
o Geri dönüşüm kavramını toplumun % 30’unun
duymadığı,
o Bireylerin geri dönüşüme ilişkin davranışlarda
yeterince bulunmadıkları,
o Geri dönüşüm konusunda en çok bilinen
uygulamanın çöpleri tiplerine göre geri dönüşüm
kutularına atmak olduğu ve bu uygulamanın bile %
40 oranında bilindiği,
o Toplumun % 20’sinin ise (geri dönüşüm
kavramını bilenlerin % 32’si) geri dönüşüm kavramını
bildiği halde geri dönüşüm kutularını kullanmadığı
tespit edilmiştir.”

“Sürdürülebilir kalkınma konusunda başarıya
 İsrafın çoğunlukla ‘gereksiz aşırı tüketim” olarak
ulaşmanın en önemli yollarından biri de birey ve
algılandığı,
ailelere gerek kendilerinin gerekse gelecek kuşakların
 Türkiye nüfusunun % 8,6’sının hanelerinde ihtiyaçlarını karşılamada sahip oldukları sınırlı
ekmeği çöpe attığı, hanelerinde ekmek tasarrufu kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının önemini
yapmayanların haftada kişi başı 226 gr ekmeği çöpe anlatmak, olumlu davranışlar geliştirmelerine yardımcı
attığı,
olacak bilgileri edinmelerine imkân veren eğitici
 Aylık ortalama, 65 TL su, 108 TL elektrik, faaliyetlere katılmalarını sağlamaktır.

443-TL gıda, 210 TL giyim 236 TL eğlence ve
Sürdürülebilir
nitelik
taşımayan
tüketim
sosyalleşme harcaması yapıldığı,
alışkanlıklarının değiştirilerek enerji kullanımında
 Su tüketimi bilinç düzeyinin % 75, elektrik verimliliğin sağlanabilmesi için kamu kurum ve
tüketimi bilinç düzeyinin % 79, gıda tüketimi ve giysi kuruluşlarının, yerel yönetimler ve sivil toplum
tasarrufu bilinç düzeyinin % 72 civarında olduğu, örgütleriyle işbirliği ve iletişim içinde olup, tüketicilerin
ısınma tasarrufu bilinç düzeyinin ise ancak % 60’lar konutlarda ve iş yerlerinde enerji tasarrufuna ilişkin
konularda bilgilendirilme ve bilinçlendirilmeleri için
civarında olduğu,
eğitim programları hazırlanmalı ve bu programlar
 Yemekleri tüketeceği kadar pişirmenin
yaşamboyu eğitim çerçevesinde sürekli bir hale
ve gıdaları ihtiyacı kadar satın almanın gıda
getirilmelidir.
tasarrufu konusunda en çok sergilenen davranışlar
olduğu,
KAYNAK:
http://tuketici.gtb.gov.tr /data/ 5aa66885ddee7d952cbd83b1
 Alışveriş listesi yapmanın ve alışveriş listesinin
dışına çıkmamanın gıda tasarrufu konusunda en az /13.02.2018%20SON%20rapor%20- %20bas%C4%B1ma%20
haz%C4%B1r.pdf’den
sergilenen davranışlar olduğu,
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KURBANDA DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR VE HİJYEN
V

atandaşlarımızın Kurban Bayramı münasebetiyle dini amaçla ve ibadet maksadıyla yerine
getirdikleri kurban kesiminin gerekli dini hükümlere,
uygun sağlık ve çevre şartlarına riayet edilerek yerine
getirilmesi, başta hayvanlardan insanlara geçen (zoonotik) hastalıklar olmak üzere, sağlık, çevre sağlık,
temizlik, etin işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, sokak hayvanlarına verilmemesi, toprak içine derince gömülerek imha edilmesi
gibi konularda halkımızın bilgilendirilmesi çevre ve
toplum sağlığının korunması açısından önem arz etmektedir.

Kurban satış yerlerinin, kurbanlık hayvan naklinin,
kurban kesilmesinin, kurban kesim yerlerinin ve kesim
sonrası etin işlenmesi esnasında gerekli asgari teknik,
hijyenik ve güvenlik şartlarına uyulması gerekmektedir.

KURBANLIK HAYVAN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum
tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Tarım ve
Orman Bakanlığınca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/
web sayfası ile “HaySag” isimli küpe sorgulama mobil
uygulaması hazırlanarak kullanıma açılmış olup, söz
konusu web sayfası ve mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri
sorgulanabilmektedir.
Sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan
kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve
damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun
olan hayvanlardan öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanların tercih edilmesi gerekmektedir.
Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanlar
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Dini Ölçülere Uygun Olması,

»

Hayvanların Sağlıklı, Besili Olması,

»

Hayvanların Veteriner Sağlık Raporunun Bulunması, Aşı Kaydı Olması,

»

Hayvanların Kulaklarının Küpeli Olması,

»

Büyükbaş Hayvanların Pasaportlarının Bulunması,

»

Küçükbaş Hayvanların Nakil Belgelerinin Olması,

»

Gebe Olmaması,

»

Kurbanlık Hayvanların Erkek Olanlarının Tercih Edilmesi,

»

Sığırların İki Yaşını Doldurmuş Olması,

kurban satış yerlerine getirilemez. Kurban kesmekle
yükümlü olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiş sayılması için kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunması şart koşulmuştur.

ğindedir.

Buna göre kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak
kesilemezler.

Salgın hayvan hastalıklarının yayılmasında en
önemli etkenlerden biri kontrolsüz hayvan hareketleridir. Hayvanların kendilerinin oluşturduğu risk yanında, hastalık bulaşmış nakil araçları da hastalıkların
yayılmasında çok önemli etkendir. Kurban dolayısıyla
artan hayvan hareketleri hastalıkların yayılma riskini
çok daha fazla arttırmaktadır. Kurbanlık sevki yapacak
yetiştiricilerimizin Bakanlığın İl ve İlçe Müdürlüklerine giderek Veteriner Sağlık Raporu almaları, araçların
dezenfeksiyonunu yaptırmaları ve genelge hükümleri
doğrultusunda sevklerini yapmaları hayvan refahı ve
sağlığının korunması açısından gerekli ve zorunludur.

SALGIN HASTALIKLAR AÇISINDAN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın deve
için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi için 1 yaşını
doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve
gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını
tamamladıktan sonra da kurban edilebilir.
Kesilecek hayvanın kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, âzaları tamam, besili olması hem
ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına uygun düşer. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve
düşkün, bazı âzaları eksik meselâ bir veya iki gözü kör,
kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik,
dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve
memesi kesik hayvanlar kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal ve deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban
açısından bir sakınca yoktur. Koyunun daha semiz ve
lezzetli olması maksadıyla doğduğunda kuyruğunun
kısmen veya tamamen kesilmesi kusur sayılmaz.

Büyükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı yaptırmış
olma şartı aranır.
Kurbanlık olarak sevk edilecek koyun ve keçi türü
hayvanların hayatları boyunca en az bir kez PPR aşısı
ile aşılanmış olmaları gerekmektedir.
Hayvan pazarı, borsa, geçici hayvan satış merkezi,
kesim yerleri ile nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu aksatılmaz.
Hayvan nakil araçlarında kullanılmak üzere hayvan
pazarı, borsa ve hayvan satış yerlerinde temiz altlık bulundurulur. Nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık
ve gübreler şap hastalığını bulaştırma riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilir.

Genel sağlık açısından kurban edilecek hayvan;
Durgun ve halsiz, aşırı öksürük ve aksırıklı olmamalı,
gözleri, derisi ve kılları parlak ve canlı olmalı, göz, ağız
ve burnunda akıntı, olmamalıdır.

KURBANLIK HAYVANLARIN KESİMİNDE VE KESİM YERLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kurbanlık hayvanların küpeli olması, büyükbaş
hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanların nakil
belgesi aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların getirildiği
kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteli-

Çevre sağlığı yönünden de kesimi takiben ortaya
çıkan kan, mide ve bağırsak içeriği önemlidir. Bunların
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gelişi güzel bir şekilde etrafa atılmaması ve akarsulara
dökülmemesi gerekmektedir.
Kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni
almış kesimhane ile Komisyonların belirlediği kesim
yerlerinde kasaplık belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme
Belgesi” olanlar tarafından; köylerde ve belirlenmiş
kesim yeri bulunmayan yerlerde ise -cadde, sokak ve
parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde,
ehli kişilerce kesilir.
Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz.
Kesim yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri işbirliğinde
etkin olarak denetlenir ve kontrol edilir.
Kesim yerlerindeki atıkların çevre kirliliğine sebep
olmaması için gerekli önlemler alınır.
Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim
sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmez. Hayvanların çıkaramayacağı derinlikte
çukurlara gömülerek bertaraf edilir.
Belediye ve/veya muhtarlıkça çevre ve toplum sağlığı dikkate alınarak temizlik yaptırılır.
KULAK KÜPE VE PASAPORTLARIN TOPLANMASI
VE KAYITLARININ SİLİNMESİ
Kurban Olarak Kesilen Sığır Cinsi Hayvanların Kulak Küpe Ve Pasaportları
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Üreticiler
Satıcılar
Kasaplar
Kasap Yardımcıları
Veteriner Hekimler
Muhtarlar
Belediye Zabıta Görevlileri
Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonu Yapanlar
Diğer Görevliler

Vasıtasıyla İl Veya İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüklerine Kurban Bayramını Takip Eden 7 Gün İçinde Teslim
Edilecektir.
İNSAN SAĞLIĞI BOYUTU
Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo
kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara
geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı,
etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi,
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sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi konusunda azami hassasiyet gösterilmelidir.
Hayvanlardan insanlara bulaşan ve halk sağlığı
yönünden çok büyük önem taşıyan bakteriyel, viral,
paraziter ve fungal 200 den fazla zoonaz karakterli
hastalık mevcuttur. Bu hastalıklardan bazıları: tüberküloz, bruselloz, şarbon, salmonelloz, leptospiroz, kampiylobakteriyoz, listeriyoz, yersiniyoz, toksoplazmoz,
kuduz, deli dana hastalığı, Q‐humması, sistiserkoz, kist
hydatik, askariazis, teniazis, kriptosporidoz, trişinelloz,
sarcosporidozdur. Hayvanlardan insanlara geçen bu
hastalıkların özellikle kurban bayramlarında görülme
sıklığı yaklaşık % 30 oranında artmaktadır. Türkiye ve
pek çok komşu ülkede bruselloz, tüberküloz, şarbon,
kist hidatik, sistiserkoz, gibi hastalıklar günümüzde
hala görülmekte olup önemli bir halk sağlığı sorunu
oluşturmaya devam etmektedirler. Bilindiği gibi insanlarda görülen hastalıkların % 60 dan fazlası hayvansal
kökenlidir. Bunun yanında, insan sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin % 90 ı hayvansal kökenli
gıdalardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, hayvan ve
hayvansal ürünlerden gelebilecek bu tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için öncelikle hastalıkların hayvanlarda kontrol altına alınması gerekir.
Kurban kesen ve hayvanı yüzerek et taksimi yapan
kimselerin etle temas eden uzuvlarında yara olmaması, bu durumda olanların kesim, yüzme ve et taksimi
işini yapmaları zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmaları, elde yara olduğu halde eldiven kullanmadan kesim
işlemi yapılmışsa bu etlerin çok iyi pişirildikten sonra
tüketilmesi gerekmektedir.
Kurban kesildikten sonra toplum sağlığı açısından:
kan, atıklar ve iç organlar sokak ve caddelere bırakılmayarak, evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli, derin
çukurlara gömülerek imha edilmelidir.
HİJYEN
Kesim yerlerinin; üstü kapalı, teknik ve hijyenik
şartlara uygun, bol miktarda sıcak ve soğuk suyu, askıda kanatma tertibatı, su ve kanın uzaklaştırılması
için uygun zemini ve duvarları fayansla kaplı olmalıdır. Kesim ve parçalama işlemlerinde kullanılan alet ve
malzemeler paslanmaz çelikten mamul olmalı, sık sık
temizlenip dezenfekte edilmelidir. Ağaç (tahta) gibi kir
ve mikroorganizma tutan malzeme kullanılmamalıdır.
Kurban kesim yerlerinde, kasaplık belgesi veya
Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından
alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlardan portör muayenesi bulunanlar görevlendirilir.
Kesimin tüm aşamalarında görev alan kesicilere ve

Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilir. Tuz
etlerin uzun süre bozulmasını önler. Etlerin diğer bir
saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan
etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin daha
uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin
azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur. İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra değerlendirilmelidir. Temizlik için sağlığa zararlı kimyasal
maddeler kullanılmamalıdır. Sakatat çok çabuk bozulduğu için kısa sürede tüketilmelidir. Kullanılan ambalaj malzemeleri ve kaplar gıdalara uygun olmalıdır. Bu
malzemeler gıdalar için üretilmiş olmalı, zararlı kimyasal maddeler içermemeli, bu kaplarla zararlı maddelerin koku ve kalıntısı etlere geçmemelidir. Aksi takdirde
ciddi zehirlenmeler ve sağlık problemleri ortaya çıkar.
Özellikle sanayide kullanılan kimyasal madde, ilaç,
boya gibi maddeler için kullanılan bidon ve varillerin
et ve gıdalar için kullanılması insan sağlığı için büyük
tehlike oluşturmaktadır

ETLERİN DİNLENDİRİLMESİ
Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler, sıcak ve
taze olduğu için 14-20 derecede 5-6 saat dinlendirilmeli ve daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalıdır. Kıymalık, kızartma ve haşlamalık etler ayrılmalıdır. Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve +4
derecede soğutulmalıdır. Sıcak etler oda sıcaklığında
dinlendirilmeden soğutucuya konursa, etlerdeki kasılmadan dolayı iç ısı yeterince düşmez ve et sıcak kalır;
birkaç gün sonra kaba etler içlerinden bozulmaya başlar. Bu şekilde yeşillenip kokuşan etler tüketilmemelidir.

SONUÇ
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin ve
kesiminin yoğun olduğu kurban bayramında hayvan
hastalıklarının yayılma riski çok fazladır. Ayrıca, kesim
yerlerinin yetersizliği, hijyen kurallarına uyulmaması
ve eğitimsiz personel gibi sebeplerden dolayı da kurbanlık hayvanlardan elde edilen et ve diğer yenilen
kısımlar insan sağlığı için tehlikeli olabilmektedir. Bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek, sağlıklı ve güvenli
kurban eti elde etmek için; hayvan hareketleri kontrol
altına alınmalı, veteriner sağlık raporu ve kulak küpeli
hayvanlar kurban edilmeli, kurbanlık hayvanlar kesimden önce ve sonra Veteriner Hekim kontrolünden geçirilmeli, kesim yapan personel eğitimli olmalı, yeterli
kesimhane ve mezbahaların olmadığı yerlerde mobil
kesim istasyonları oluşturularak kesimin her aşamasında hijyen kurallarına uyulmalıdır.

Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez,
sert ve lezzeti azdır. Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve lezzetlidir.
ETLERİN SAKLANMASI
Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra -18 derecede 6 ay saklanabilir.

KAYNAKLAR:
ht t p s://ord u.t ar i m .g ov. t r/
B e l ge l e r /G% C4 % B 1 d a %20
Dergisi/say%C4%B123.pdf
https://w w w.tarim.gov.tr/
G KG M / D u y u r u / 3 3 5 / 2 0 1 8 Yili-Kurban-HizmetlerininUygulanmasina-Dair-TebligYayimlandi
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kasaplara büyük görevler düşmektedir. Öncelikle, bu
kişilerin detaylı bir eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Yapılan çalışmalar, kesicilerin, sürekli etle temas
halinde olmalarından dolayı en önemli kontaminasyon kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. Enfeksiyonu
bulunan kesiciler enfeksiyon semptomlarının kaybolmasından sonraki en az 15 günlük süreç boyunca kesim / parçalama işlemi yapmamalı ve tamamen sağlıklı
personelin ise rutin olarak sağlık kontrolleri yapılmalı,
portör muayene kartları düzenli olarak işlenmelidir.
Ayrıca işçiler kıyafetlerinin, kullandığı aletlerin ve ellerinin temizliğine özen göstermek zorundadırlar. Personel, özellikle işe ara verip tekrar başladığında ellerini
sıcak su ve sabun ile dezenfekte etmelidir.
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SÜT SIĞIRCILIĞINDA
HASTALIKTAN
ARİ İŞLETMELER
Murat Bahadır AKARÇAY
Veteriner Hekim
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı

T

oplumun daha sağlıklı yaşaması, insan
ömrünün uzatılması, gelecek nesillerin
sağlıklı ve dinamik olabilmesi bitkisel ve hayvansal
kökenli besinlerin yeterli tüketimine bağlıdır. Bu
nedenle hayvansal ürünlerden sağlanan proteinin ve
dolayısıyla hayvancılığın önemi büyümektedir.
Günümüzde hayvancılık, gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde ulusal ekonomiye katkı sağlayan, birim
yatırıma yüksek katma değer yaratan, düşük maliyetle
istihdam olanağı sağlayan vazgeçilmez bir sektör
konumundadır. Hayvancılık gelirleri içerisinde büyük
bir paya sahip olan sığır yetiştiriciliği ekonomik açıdan
önemli bir yere sahiptir.
Sığır yetiştiriciliği içerisinde yer alan süt sığırcılığı,
Türkiye’de hayvancılık sektörünün önemli bir kolu
olup, ülke kalkınmasına çeşitli açılardan katkıda
bulunmaktadır. Öncelikle tüketiciler bazında ele
alındığında, yeterli ve dengeli beslenmeyi amaçlayan
her insanın günlük diyetinde belirli oranda süt ve süt
ürünlerinin bulunması gerekmektedir. Çocukların
sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için en çok
ihtiyaç duyulan gıdaların başında da süt gelmektedir.
Süt ve süt ürünleri tüketimi aynı zamanda ülkeler
arasında bir gelişmişlik göstergesi olarak kabul
edilmekte, gelişmiş ülkelerdeki tüketim gelişmekte
olan ülkelere göre daha yüksek miktarlarda
gerçekleşmektedir.
Üreticiler açısından ele alındığında Türkiye’de
kırsal alanda yaşayan nüfusumuzun önemli bir kısmı
geçimini hayvancılık faaliyetlerinden sağlamaktadır.
Süt sığırcılığı ise özellikle nüfusu büyük olan illere yakın
alanlarda gerek büyük ölçekte ticari işletmeler halinde
gerekse birkaç süt ineği ile beraber aile işletmeleri
halinde yürütülmektedir. Yoğun işgücü gerektiren
bir hayvancılık faaliyeti olduğundan özellikle büyük
işletmeler bulundukları illerde istihdama önemli
katkılar sağlamaktadır. Aile işletmeleri ise sayı olarak
daha çok olduklarından her bölgede önemli sayıda
bir tarımsal nüfusun yerinde kalkınmasına katkı
sağlamaktadır.
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“Çiftlikten sofraya” gıda güvenliği yaklaşımında,
gıda maddesi ürünlerinin tüm aşamalarının üretim
yerinden tüketiciye kadar tüm uygulamaların kayıt
altına alınması ve ürününün tüketilinceye kadar
izlenebilmesi sağlanmalıdır. İzlenebilirlik hayvan sağlığı
ve gıda güvenliği açısından ilgili tüm unsurların hareket,
işlem, kontroller, ilişkili tüm hayvan ve hayvansal
ürün geçmiş bilgilerinin belgelendirilmesidir. Böylece
izlenebilirlik bir sistem olarak hem yem üreticileri
hem çiftlik sahipleri hem de son ürün kalitesiyle ilişkili
gıda işletmecileri ve risklerin etkili değerlendirilip ele
alınmasında başlıca rol üstlenmektedir.
Hastalıktan ari işletmeler öncelikle Bakanlık
programına uygun olarak tüm hayvanların
küpelenerek ve programlı aşılamaları yapılarak veri
tabanına kaydedildiği işletmeleri kapsamakta olup,
bununla beraber hayvanlarda kullanılan aşı, ilaç ve
benzeri kayıtlar ile doğum, ölüm ve mecburi kesim
tarih kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu ve bu
kayıtların Bakanlığımızca periyodik olarak kontrol
edildiği işletmelerdir. Bu sebeple birincil üretim
yapan hayvancılık işletmelerinde kayıt ve izlenebilirlik
hususunda birçok şart yerine getirilmektedir.

Tarımsal nüfusun yerinde kalkınmasına önemli
katkıları olan süt sığırı yetiştiriciliğinde en önemli
problem, hayvan hastalıkları, fertilite problemleri,
kaliteli ve sağlıklı süt temini, çalışanların eğitimsiz
olması ve hayvan refahına uyulmaması gibi etkenlerdir.
Bakanlığımızca, ülkemizde yaygın olarak görülen
sığır Tüberkülozu ve sığır Koyun Keçi Brusellozu
hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir
hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan insanlara
bulaşabilen bu hastalıklardan halk sağlığının
korunması amacıyla hastalıktan ari işletme projesi
uygulanmaktadır. Söz konusu proje her geçen gün
süt sığırı yetiştiricilerimizin dikkatini çekmekte ve
Bakanlığımızca verilen destekleme ile her geçen yıl ari
işletme sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

Bruselloz ve Tüberküloz Hastalıkları
Mücadele ve Halk Sağlığının Korunması

Bruselloz dünyada en yaygın zoonoz hastalıklardan
olup, ülkemizde hem hayvanlarda hem de insanlarda
ihbarı mecburi bir hastalıktır. Bruselloz, genellikle
enfekte hayvanlarla doğrudan temas yoluyla veya
enfekte hayvanların akıntıları (genital akıntı, süt, dışkı)
ve aborte fötus (atık yavru) ile yayılır. Hastalık yaygın
olarak bir sürüden diğer bir sürüye enfekte hayvanların
sokulmaları ile bulaşır.

HASTALIKTAN ARİ İŞLETME NEDİR?
Hastalıktan
ari
işletmeler,
Bakanlığımızca
yayınlanan “Hastalıktan Ari İşletmeler ve Onaylı
Çiftlikler Genelgesi” hükümleri doğrultusunda
oluşturulan, asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli,
tüm hayvanların küpeli ve veri tabanına kayıtlı olduğu,
kayıtlarını düzenli tutan, karantina ve gözetim bölümü
bulunan, Bruselloz ve Tüberküloz hastalıkları yönünden
ari olduğu tespit edilen süt sığırı çiftlikleridir.
HASTALIKTAN
ÖNEMLİDİR?

ARİ

İŞLETMELER

ile

Hastalıkla ancak korunma önlemleri ile mücadele
edilebilir. Brusellozun kontrolü aşılama, genel
hijyenik önlemlerin uygulanması, karantina, enfekte
hayvanların sürüden çıkarılması yöntemlerine
dayanmaktadır.

NEDEN

Bruselloz bir sürüye girdikten sonra sürünün
hastalıktan ari hale getirilmesi güç, zaman alıcı ve
masraflıdır. Ayrıca hayvan sahibi, yakın çevresi ve süt
ürünlerini tüketenler için büyük tehlike söz konusudur.

Kayıt-İzlenebilirlik
2010 yılında yayımlanan Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile hayvan ve
bitki varlığının hastalık ve zararlılara karşı korunması,
mücadele yöntemleri, hayvanlardan insanlara

Hastalıkla ülkesel olarak mücadele için iyi bir
organizasyon, süreklilik, mali kaynak ve yetiştiricilerin
aktif katılımının sağlanması gerektirmektedir. Bununla
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geçen hastalıkların önlenmesi ve insan sağlığının
korunması ile “Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliliği”ni
sağlamak amacıyla, birincil üretim dahil, gıdanın
üretim ve dağıtımının tüm aşamaları ile ilgili kuralların
belirlenmesi, kontrolü ve izlenebilirliği temini
amaçlanmıştır.
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birlikte mücadelesi sektörler arası işbirliğini gerektiren
Bruselloz ve benzeri zoonotik karakterdeki hastalıklarla
mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İletişim Sektörü,
Gıda Sektörü, Yetiştiriciler ve Mahalli idarelerin
koordineli çalışması ile mücadelede başarılı olunacak,
dolayısı ile tüketici korunarak gıda güvenliği sağlanmış
olacaktır.
Sığır Tüberkülozu da Sığır Brusellozu hastalığında
olduğu gibi, bütün dünya için önemli bir hastalık
olup, ülkemizde de üzerinde durulması gereken
zoonozlardandır. Tüberküloz, hayvanlar arasında en
çok sığırlarda görülür. Bunun dışında koyun, keçi,
domuz, at ve kanatlılar gibi evcil hayvanlarla birçok
yabanıl hayvanın enfeksiyona duyarlılığı bildirilmiştir.
Hayvanların sıkışık ahırlarda bir arada bulunmaları,
hijyenik koşulların iyi olmaması, uygun olmayan
bakım ve beslenme, buzağıların enfekte hayvan sütleri
ile beslenmesi gibi nedenler hastalığın bulaşmasını
ve
yayılmasını
kolaylaştırmaktadır.
Sığırlarda
enfeksiyonun başlıca bulaşma yolları; solunum ve
sindirim yolu ile olur. Bundan başka kongenital, genital
ve deri yoluyla bulaşma olabilmektedir.
Hayvanlar enfekte olmadan gerekli tedbirlerin
alınması çok önemli olduğundan hastalıktan ari işletme
oluşturulması ve bu işletmelerin desteklenmesi her iki
hastalığın kontrolü ve eradikasyonunda büyük önem
taşımaktadır.
Hayvan Refahı
Hayvan refahı konusu, 1960’lı yılların başından
itibaren dünyanın farklı yerlerinde ele alınan ve
tartışılan bir konu olmuştur. Bu tartışmaların etkisiyle
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“Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi” kabul edilmiştir.
Günümüzde ise Avrupa Topluluğu kuruluşları ve üye
ülkelerde hayvan refahı konusunda önemli gelişmeler
kaydedilmiş ve birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Bakanlığımızca da Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum
çalışmaları kapsamında hayvan refahı konusunda
birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Hastalıktan Ari İşletmeler ve Onaylı Çiftlikler
Genelgesi kapsamında oluşturulacak ari işletmeler
“Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Denetim Formunda”
yer alan hayvan sağlığı ve refahı, ahır hijyeni ve sağlığı,
süt sağımında hijyen, bina, ekipman ve alet hijyeni,
sağımda çalışanların hijyeni, işlenmemiş sütün kalitesi
ve toplanması, işlenmemiş sütün kullanımdan geri
çekilmesi, hayvan beslenmesi, talimatlar ve eğitim
konularında denetlenmektedir. Yapılan denetimlerde
hayvan refahını ilgilendiren konularda da kontroller
yapılmaktadır. Hayvanlara kötü muamele yapılıp
yapılmadığı, uygun havalandırma ve gün ışığına
eşdeğer aydınlatmanın olup olmadığı, ahırın kullanım
alanı ve çevresinin temiz olup olmadığı, hayvan
bağlama bölümlerinin uygun olup olmadığı, ahır
zemini ve duvarlarının kolay temizlenebilir olup
olmadığı, yeterli miktarda içilebilir ve kullanılabilir
nitelikte su kaynağının olup olmadığı gibi konularda
kontroller yapılıp, söz konusu denetim şartlarını
sağlamayan hayvancılık işletmeleri Hastalıktan Ari
İşletme Sertifikası alamamaktadır.
Kaliteli ve Sağlıklı Damızlık Hayvan ve Süt
Temini
Süt sığır işletmelerinin başarısında önemli olan
kriterlerin başında hayvan materyali gelmektedir.

Daha Yüksek Destekleme Primi
Destekleme başvurusu yapan süt sığırı işletmeleri
“Hastalıktan Ari İşletmeler ve Onaylı Çiftlikler Genelgesi” doğrultusunda denetlenmektedir. Denetim sonucunda uygun bulunan işletmeler için “Hastalıktan Ari
İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası” tanzim edilmektedir.
Her yıl Bakanlığımızca yayımlanan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile destekleme
birim fiyatları belirlenmekte ve Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği ile birlikte
destekleme ödemeleri yapılmaktadır.

Süt sığırı işletmesi için seçilecek veya dışarıdan
alınacak gebe düveler sağlıklı olmalı ve özellikle
Brusella ve Tüberkülozdan ari olduğu tespit edilmeli,
bedensel özellikleri uygun olmalı, iyi bir soydan
gelmeli, tohumlayan boğa ve taşıdığı yavru nitelikli
olmalı ve yaşam öyküsünü gösteren pasaportunun
olması gerekmektedir. Hayvan materyalinin yanında
kaliteli ve sağlıklı süt üretimi süt sığır işletmelerinin
başarısında önemli olan kriterlerden biridir.
Hastalıktan ari işletmeler Brusella ve Tüberkülozdan
ari olması, hayvan sağlığı ve refahı, ahır hijyeni ve
sağlığı, süt sağımında hijyen, bina, ekipman ve alet
hijyeni, sağımda çalışanların hijyeni, işlenmemiş sütün
kalitesi ve toplanması, işlenmemiş sütün kullanımdan
geri çekilmesi, hayvan beslenmesi gibi konularda
denetlenmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi
sebebiyle yukarıda izah edilen başarı kriterlerinin
bir çoğunu sağlamaktadır. Söz konusu işletmelerde
sağlıklı damızlık materyali bulunmakta, besi sığırcılığı
için kaynak temin etmekte ve diğer işletmelerde
bulunan besi materyaline göre daha yüksek fiyatlarla
satılmakta, sağlıklı ve kaliteli süt üretimi yapılmaktadır.

Hastalıktan ari işletmeler aynı zamanda “Avrupa
Birliğine Süt Ürünleri İhracatı Genelgesi” kapsamında
denetlenerek uygun bulunanlara “Onaylı Süt Çiftliği
Sertifikası” tanzim edilmektedir. Bu işletmeler
ülkemizden AB’ye süt ve süt ürünleri ihracatı için süt
işleme tesislerine süt temin etmekte ve ari işletme
desteğine ilave olarak destekleme almaktadırlar.
Sonuç olarak; hastalıktan ari işletmeler, Bruselloz
ve Tüberküloz hastalıkları ile etkin mücadelenin
yapıldığı ve halk sağlığının korunduğu, sürdürülebilir
hayvancılığın sağlandığı, birçok konuda hayvan refahı
şartlarının sağlandığı, kaliteli damızlık hayvanların
bulunduğu, kaliteli ve sağlıklı süt üretiminin yapıldığı
ve tüm bu sebeplerden dolayı Bakanlığımızca daha
yüksek destekleme priminin ödendiği hayvancılık
işletmeleridir.

Bakanlığımızca 27.04.2017 tarihinde Resmi
Gazete’de “Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No:
2017/20) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile çiğ

Detaylı bilgi için:
İl/İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüklerine başvurunuz.
www.tarim.gov.tr
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sütün yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye
arzına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Hastalıktan
ari işletmeler için söz konusu Tebliğde yer alan şartlar
yerine getirildiği takdirde hiçbir aracı olmadan çiğ sütü
yerel parekendicilere satma imkanı doğmuştur.

İşletmede kullanılan hayvan materyalinin ırkı, yaşı
ve verimi canlı materyalin performansında önemli
bir etkiye sahipken işletme kapasitesi, ahır kalitesi,
üreticinin tecrübe ve eğitimi, kullanılan işgücü kalitesi
ve sayısı, rasyondaki kesif yem miktarı ve bileşimi gibi
faktörler de süt sığırcılığı işletmelerinin organizasyon
kalitesini ifade etmektedir.
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MANTAR ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT
Amanita phalloides (Fr.) Link.
“Köy göçüren, Ölüm meleği, Evcikkıran”

Doğa mantarı toplarken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken hususlar
Zehirli ve yenilebilen mantarları birbirinden ayırt etmek bazen çok zor olduğundan doğa mantarı toplama işi
mutlaka işi bilen ve uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.
Doğa mantarı toplamanın keyifli olduğu kadar tehlikeli bir uğraş olduğu unutulmamalıdır.
Mantarın farklı bölgelerde değişik isimlerle tanımlandığına dikkat edilerek halk arasındaki isimlerle zehirli
olup olmadığına karar verilmemelidir.
Yenen ve zehirli mantarların aynı ortamda yetişebilecekleri unutulmamalıdır. Yaygın inanışların doğru olmadığı
akıldan çıkarılmamalıdır.
Alkolle birlikte tüketilmemelidir.
Alerjik olabileceği unutulmamalıdır. Eğer mantar ilk kez yeniyorsa fazla miktarda yenmemelidir.
Bazı yenen doğa mantarları çiğ iken zehirli olabilirler, bu nedenle kültür mantarı olmayan mantarlar asla çiğ
yenmemelidir. Ayrıca bazı insanların çiğ mantarlara karşı hassasiyeti bulunabilir.
Mantar pişirildikten sonra kısa sürede tüketilmelidir.

Amanita pantherina (DC.:Fr.) Krombh.

Zehirli ve yenen mantarlar hakkındaki bazı yanlış inanışlar
Zehirli veya yenen mantarlar ayrı ayrı topraklarda yetişir! Aksine yenilebilir ve zehirli mantarlar yan yana yetişebilir ve çoğu zaman bunları birbirinden ayırt etmek zordur.
Kurutulmuş mantar zehirli değildir! Pişirmek mantarın zehirliliğini ortadan kaldırır! Aksine zehirli bileşiklerin
çoğu ısıya dayanıklıdır ve pişirmekle, kaynatmakla veya kurutmakla mantarın zehirliliği ortadan kalkmaz. Bazı
zehirli mantar türlerinin toksinleri sıcaklık uygulamasından etkilenip bozulabilir.Ancak bunu genelleştirmek
mümkün değildir.
Mantarı yoğurt ile birlikte veya ayran içinde bekletip yemek zehirlenmeyi önler!
Zehirli mantarların kokuları ve tatları çok kötüdür! Bu da doğru bir kanı değildir. Çoğu zehirli mantarın tatları
ve kokuları güzeldir.

Amanita muscaria (L.) Pers.
“Gelin mantarı, Sinek mantarı

Bir diğer yanlış inanış ise zehirli mantarları salyangozların yemediği ve böceklerin yediği mantarların zehirsiz
olduğu şeklindedir! Halbuki salyangoz veya böceklerin metabolizmaları ile insanların metabolizmalarının birbirinden farklı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.
Mantar zehirli ise koparılınca iç kısmının rengi hemen mavileşir ya da hoş kokulu ve lezzetli olan ve şapkasından bir parça koparıldığında iç kısmının rengi değişmeyen mantarlar tehlikesizdir! Mantar zehirli ise gümüş bir
kaşık veya para ile kaynatıldığında veya pişirildiğinde gümüşün rengi kararır! Çayırlarda yetişen mantarlar zehirsizdir! Ağaçlar üzerinde yetişen mantarlar zehirsizdir! Tuzlu veya sirkeli suda kaynatmak mantarın zehirliliğini ortadan kaldırır! Mantarın yanında veya yakınlarında demir varsa o mantar zehirlidir! Mantara zehiri yılanlar
verir!

Zehirlenme belirtileri
Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.
“Mürekkep mantarı”

Inocybe fastigiata (Schaeff.) Quel.

Yendikten sonra 2 saate kadar
ortaya çıkan belirtiler
Sersemlik
Uykuya meyil
Tansiyon düşüklüğü
Bulanık görme
Yüz ve boyunda kızarma
Nabızda artış
Ağızda metal tadı
Bulantı ve kusma
Terleme

Mantar yendikten sonra 5 gün içinde
alkol almamak gerekir.

Galerina marginata (Batsch) Kühn

Yendikten 6 saat sonra
gelişen belirtiler
Bulantı
Kusma
İshal
Ateş
Nabız artışı
Karın ağrısı
Karaciğer ve böbrek bozuklukları
ile bu organlara bağlı belirtiler

Mantar yiyen birzehirlenme
kişide zehirlenme
belirtilerinin
belirtilerinin görülmesi halinde en yakın
görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna
sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
başvurulmalıdır.
Zehirlenmeler konusunda 114 numaralı
Zehirlenmeler
konusunda
numaralı Ulusal
Zehir
Ulusal
Zehir114Danışma
Merkezi’nden
Danışma Merkezi’nden
(UZEM)
bilgi
alınabilir.
(UZEM)
bilgi
alınabilir.
Mantar yiyen bir kişide

Lepiota brunneoincarnata Chod. &Mart

Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt.
“Kurt Kulağı, Göbek Kulağı, Kuzu Kulağı”

Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.
“Yalancı Kuzu Göbeği, Kuzu Göbeği Ebesi, Ekşi Memet”
Hypholoma (Naematoloma) fasciculare (Huds.: Fr.) Kumm.

Omphalotus olearius (DeCand.: Fr.) Fayod

Çiğ tüketilmemeli ve aşırı tüketimden kaçınılmalıdır.

Hazırlayan:
Prof. Dr. Aysun PEKŞEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun
aysunp@omu.edu.tr

: Ölüm tehlikesi
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FINDIK

olarak aynı zamanda bileşenleri bakımından önemli bir
besin öğesidir. Ayrıca, Amerikan Gıda ve İlaç Daire’sinin
(FDA) fındığı kalp koruyucu gıda olarak tanımlaması
fındığın imajına büyük bir katkı sağlamaktadır

Fındık, Betulaceae familyasının, Corylus cinsi
içerisinde Corylus avellana ismiyle yer almaktadır.
Fındık ağaç üzerinde yetişmekte olup sert bir kabuk
tarafından korunmaktadır. Bademden sonra dünyada
en yaygın yetiştiriciliği yapılan, sert kabuklu meyvedir.
Türkiye’de çok yaygın olarak yetiştirilir ve Türkiye,
fındık üretiminde yaklaşık %70’lik oranla dünyada
ilk sırada yer alır. Son 5 yıllık ortalama veriler dikkate
alındığında ülkemizin fındık üretimi 548 bin ton iken
2017 üretimi 675 bin tondur. Fındık üretim alanlarının
yaklaşık %72,5’i Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır.
Fındık, ılıman iklimlerde yetiştirilebilen, başta Giresun,
Ordu, Trabzon ve Rize olmak üzere Karadeniz’e kıyısı
olan 12 ilde ekonomik anlamda yetiştirilmektedir.
Ülkemizde yetiştirilen fındıklar 3 grupta (Yuvarlak,
Sivri, Uzun) sınıflandırılmaktadır ve toplam 18 farklı
türü bulunmaktadır.

Fındığın besin bileşimi (nem, yağ, protein,
karbonhidrat ve mineral maddeler) Çizelge 1’ de
verilmiştir. Başta potasyum, fosfor, kalsiyum, olmak
üzere magnezyum, mangan, çinko, demir, sodyum
fındıkta bulunan mineral maddelerdir. Vitaminlerden
ise tiamin (B1), riboflavin (B2), niasin (B3) ve tokoferol (E)
yüksek miktarda bulunmaktadır.
Çizelge 1. Fındığın Kimyasal Bileşimi

Bileşenler
Nem
Protein
Yağ
Karbonhidrat
Diyet lif
Mineral madde

Fındık birçok gıda ürünlerinde lezzet ve aroma
verici olarak da kullanılmaktadır. Kabuksuz fındıkların
%80’i çikolata üretiminde, %15’i şeker, bisküvi ve
pastacılık ürünlerinde; kalan %5’i de herhangi bir işlem
görmeden doğal olarak tüketilmektedir. İhtiyaç fazlası,
şekil ve büyüklük açısından uygun olmayan fındıklar
ve sofralık tüketime uygun olmayan fındıklar yağa
işlenmektedir. Türkiye’nin fındık ihracatı genel olarak
kabuklu fındık, kabuksuz fındık, fındık ezmesi, fındık
unu, fındık püresi, fındık yağı ve işlenmiş fındık olmak
üzere 7 ana grup şeklinde gerçekleşmektedir. Fındık,
ulusal ekonomimizde yer alan ve tarımımızda özel
bir yeri olan geleneksel ihraç ürünümüz olmasına ek

% Miktarı
2-6,5
10-24
50-73
10-22
1-3
1-3,4

Yağ asitleri bileşimleri ve amino asit içerikleri (glutamik
asit, arginin, aspartik asit, izolösin, lisin, metionin,
fenilalanin, treonin ve valin) ve fındığın bileşimi
çeşide, yetiştirilme koşullarına, hasada ve hasat sonrası
uygulanan işlemlere (kurutma, depolama, nakliye) göre
değişmektedir. Ayrıca fındıkta çeşitli antioksidanlardan
fenolik ve hidroksisinamik asitler (gallik asit, kafeik asit,
protokateşuik asit, vanilik asit p-kumarik asit, ferulik
asit, sinapik asit) bulunur. Flavonoidlerden kateşin,
kuarsetin, mirisetin, kaempferol fındıkta vardır.

47

ORDU’DA GIDA GÜVENLİĞİ

FINDIK VE FINDIK YAĞININ
İNSAN BESLENMESİNDEKİ
ÖNEMİ
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FINDIK YAĞI

Çizelge 2. Fındık Yağının Yağ Asidi Kompozisyonu

Yağlar, yüksek enerjili besin öğeleridir. Vücut için
gerekli olan yağda çözünen vitaminlerin, esansiyel
yağ asitlerinin, çeşitli enzimlerin, minerallerin,
antioksidanların, provitamin özelliğindeki steroitlerin
ve karotenoitlerin kaynağıdırlar. Yağlar bitkisel
veya hayvansal kaynaklıdır. Son yıllarda yapılan
araştırmalarla hayvansal yağların fazla doymuş yağ
içermesinden dolayı sağlığı olumsuz yönde etkilediği
belirlenmiştir. Bunlardan dolayı artık daha kısıtlı şekilde
tüketilmektedir. Bitkisel yağlar ise günlük diyetimizin
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bitkisel yağlar
elzem yağ asitlerini (linoleik ve linolenik) ve tokoferolü
yüksek oranda içerdiğinden dolayı hayvansal yağlara
kıyasla daha sağlıklıdır. Bitkisel yağlardan olan fındık
yağı Türkiye’de ve diğer ülkelerde giderek daha popüler
hale gelmiştir. Bu talebin ardında yatan temel neden
fındık yağının içerisindeki besin bileşenleridir.
Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği’ne göre; fındık
ağacının (Corylus avellana L., Corylus maksima ve
Corylus colbina) meyvelerinden elde edilen yağa
fındık yağı denilmektedir. Fındık bitkisi yapısal özellik
olarak, peryodisiteye (bir yıl normal, ertesi yıl az ürün
vermeye) eğilimlidir. Üretimin fazla olduğu ya da yeterli
ihracatın gerçekleşmediği yıllardan, ertesi yıla kalan
fındıkların gereği gibi muhafazası önemli bir sorun
oluşturmaktadır ve bu fındıklar yağa işlenmek üzere
yağ fabrikalarına gönderilmektedir. Fındık yağı, fındık
meyvesinden fiziksel işlemler ve ekstraksiyonla elde
edilen, oleik esaslı bitkisel bir yağdır. Bunun yanında
linoleik, palmitik, stearik ve linolenik yağ asitleri
de bulunmaktadır. Vücutta parçalanması, sindirimi
kolaydır ve erime noktası düşüktür. Bilinen bütün sıvı
yağlara göre oksitlenme ve acılaşma süreleri daha
uzundur. Fındık yağı yaygın olarak yemek pişirme,
kızartma, salata sosu ve tat verici madde olarak
kullanılmaktadır.
Fındık yağının yağ asidi kompozisyonu Çizelge
2’de görüldüğü gibidir. Fındık yağında doymamış yağ
asitlerinin oranı oldukça yüksek olup, doymuş yağ asidi
oranı da bitkisel yağlardaki doymuş yağ asidi oranına
kıyasla daha azdır. Örneğin zeytinyağı %15 doymuş
yağ asidi içermekte iken fındık yağı ortalama %7
doymuş yağ asidi içermektedir. Bu oranlar fındığın yağ
asidi kompozisyonun beslenmedeki önemini açıkça
belirtmektedir.
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Yağ asitleri
Palmitik asit (C16:0)
Palmitoleik asit (C16:1)
Stearik asit (C18:0)
Oleik asit (C18:1)
Linoleik asit (C18:2)
Linolenik asit (C18:3)
Çoklu doymamış yağ asitleri
(C18:2+C18:3)
Doymamış yağ asitleri
(C16:1+C18:1+ C18:2+ C18:3)
Doymuş yağ asitleri
(C16:0+C18:0)
Doymamış yağ asitleri/ Doymuş
yağ asitleri

Miktar (%)
5,36
0,36
1,80
79,4
13,0
0,062
13,1
92,8
7,1
13,1

FINDIK VE FINDIK YAĞININ SAĞLIKLA İLİŞKİSİ
Fındık ve fındık yağı organoleptik özelliklerinin
yanında sahip olduğu özel yağ asidi kompozisyonu
(özellikle oleik asit), fitosteroller ve mineraller gibi
bileşenler sebebiyle insan beslenmesi ve sağlığı için
oldukça önemli bir meyvedir. Tekli ve çoklu doymamış
yağ asitleri yönünden iyi bir kaynak olduğu için fındık ve
fındık yağının tüketimi, toplam kolesterol değişiminde
düşük yoğunluklu lipoproteinin (LDL) seviyesini
düşürmekte iken yüksek yoğunluklu lipoproteinin
(HDL) seviyesini artırmaktadır. Bu sayede kolesterole
dayalı kalp damar hastalıklarını önlemektedir. Linoleik
asidin damar içi daralmasını engellediği bilinmektedir.
Fındık ve fındık
yağı E vitamini
yönünden iyi
bir kaynaktır.
E vitamini

önemli bitkisel kaynaklı ürünlerdir.
Günlük diyetle alınan besinlerin kalp hastalıkları
ve kanser ile ilişkilendirildiği mevcut araştırma
sonuçlarına dayanarak, diyetle tüketilen yağın kalitesi
önem kazanmış bulunmaktadır. Fındık yağı özellikle
yağ asidi kompozisyonu açısından zeytinyağına
benzer özelliklere sahip olduğu için beslenmede çok
önemli bir yağ çeşidi olarak düşünülmektedir. Fındık
ve fındık yağının sağlık üzerine etkileri bilinçlendirme
kampanyaları yapılarak açıklanmalı ve tüketimin
artırılması sağlanmalıdır.
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alyuvarların parçalanmasını
önleyerek vücudu kansızlığa
karşı korumasının yanında
kanser yapıcı etmenlerin
oluşmasını ya önleyerek ya
da oluştuktan sonra onları
etkisiz hale getirerek de
vücudu korumaktadır. E
vitamini ayrıca kalp ve diğer
kasların sağlığı ve üretim
sisteminin normal çalışması
için gereklidir. Buna ek olarak
antioksidan özelliğine sahip
olan E vitamininin tüketim miktarının artmasıyla kalp
rahatsızlıklarından kaynaklanan ölümlerin azaldığı
belirtilmektedir. Ayrıca Alzheimer hastalığına karşı da
E vitamini korucuyu etkileri olduğu düşünülmektedir.

ORDU’DA GIDA GÜVENLİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE
VE MALZEMELERE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
05.04.2018 tarihli Resmi Gazete’de Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair
Yönetmelik yayımlanmış olup, 29/12/2011 tarihli Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas
Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci
ve dördüncü fıkraları ile 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci
maddeleri 31/12/2019 tarihinde, diğer maddeleri yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yönetmeliğin amacı; gıda ile doğrudan ya da
dolaylı olarak temas eden veya temas etmesi beklenen
madde ve malzemelerin; insan sağlığının yüksek seviyede
korunmasının sağlanması ve tüketici çıkarının korunması
da dikkate alınarak, üretim, işleme ve dağıtımın tüm
aşamalarındaki özelliklerini belirlemektir.
Yönetmelikte geçen “Gıda ile temas eden akıllı madde ve malzemeler” ambalajlı gıdanın veya gıdanın
içinde bulunduğu ortamın durumunu gösteren madde
ve malzemeleri; “Gıda ile temas eden aktif madde ve malzeme” ise bileşenlerini gıdaya ya da gıdanın bulunduğu
ortama salacak ya da ambalajlı gıdadan veya gıdanın
bulunduğu ortamdan maddeleri absorbe edecek şekilde
tasarlanan, ambalajlı gıdanın raf ömrünü uzatması veya
mevcut durumunu koruması ya da iyileştirmesi beklenen
madde ve malzemeyi ifade eder.
Yönetmelik kapsamında yer alan madde ve malzemeler, iyi üretim uygulamalarına uygun olarak üretilir
ve normal veya öngörülen kullanım koşullarında madde
ve malzemeyi oluşturan bileşenlerden gıdaya insan sağlığını tehlikeye sokacak, gıdanın bileşiminde istenmeyen
değişimlere neden olacak veya duyusal özelliklerinde bozulmaya neden olacak miktarda geçiş olamaz. Yönetmelik
kapsamında yer alan ürünlerin etiketi, reklamı ya da tanıtımı tüketiciyi yanıltıcı olamaz.
Aktif ve akıllı madde ve malzemeler için özel
kurallar
1) Aktif madde ve malzemeler, gıdanın bileşiminde ya da duyusal özelliklerinde değişime neden olabilir.
Ancak bu değişimler Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer gıda mevzuatı hükümlerine
uygun olur.
2) Aktif ve akıllı madde ve malzemeler ile ilgili olarak özel kurallar belirleninceye kadar, gıdaya ya da gıdanın
bulunduğu ortama geçecek olan ve aktif ve akıllı malzemelere bilinçli olarak eklenmiş maddelerin kullanımına,
gıda mevzuatı çerçevesinde izin verilir. Bu maddeler Türk
Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme
Yönetmeliğinde yer alan bileşen tanımı kapsamında değerlendirilir.
3) Aktif madde ve malzemeler, gıdanın bileşiminde
veya duyusal özelliklerinde, bozulmuş gıdayı maskelemek
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gibi tüketiciyi yanıltabilecek değişimlere neden olamaz.
4) Akıllı madde ve malzemeler, gıdanın durumuna
ilişkin olarak tüketiciyi yanıltabilecek bilgi veremez.
5) Gıda ile temas etmekte olan aktif ve akıllı madde ve malzemelerin tüketilmemesi gereken kısımları, tüketicilerin bu kısımları ayırt edebilmesine imkân verecek
şekilde etiketlenir.
6) Aktif ve akıllı madde ve malzemeler, aktif ve/
veya akıllı olduklarını belirtecek şekilde etiketlenir.
Madde ve malzeme grupları için özel kurallar
1)Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan malzeme grupları (aktif ve akıllı madde ve malzemeler, yapıştırıcılar, seramikler, mantar tıpa, kauçuklar, cam, iyon değiştirici reçineler, metaller ve alaşımlar, kağıt ve karton, plastikler,
baskı mürekkepleri, rejenere selüloz filmler, silikonlar, tekstil ürünleri, cilalar ve kaplamalar, mumlar, ahşap) ile uygun
olduğu hallerde bunların kombinasyonları veya bunların
üretiminde kullanılacak geri dönüştürülmüş madde ve
malzemeler için ayrıca düzenlenecek mevzuat vasıtasıyla
özel kurallar belirlenebilir:
2) Kâğıt, metal ve cam esaslı madde ve malzemeler ile plastik madde ve malzemelerde kullanılacak boyar
maddeler ile ilgili olarak, birinci fıkrada belirtildiği şekilde
ayrı bir mevzuat kapsamında düzenleme yapılana kadar
Yönetmeliğin eklerinde yer alan kurallara uygun şekilde
olur.
Özel Hükümler
1)Geri dönüştürülmüş plastikler gıda ile temas
eden madde ve malzeme üretiminde kullanılamaz. Ancak;
a) Üretim çapakları ve kenar fireleri işletme dışına
çıkarılmadan, üretimin bir parçası olarak, iyi üretim uygulamaları çerçevesinde ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak üretilmesi koşuluyla kullanılabilir.
b) Gıda ile temas etmek üzere üretilmiş polietilen terefitalat/PET madde ve malzemelerden, iyi üretim
uygulamaları çerçevesinde, kimyasal depolimerizasyon
yöntemi ile elde edilen monomerler ve/veya oligomerler
ve başlangıç maddeleri bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak gıda ile temas
eden polietilen terefitalat/PET madde ve malzeme üretiminde kullanılabilir.
2) Gıdaya doğrudan temas etmekte olan ve piyasaya arzında gıdayı dış etkenlerden koruyan plastik madde ve malzemeler bir kez kullanılır. Ancak plastik esaslı su
damacanaları, yapısı ve şeklinin değiştirilmemesi ve hijyen
gerekliliklerinin sağlanması koşuluyla tekrar kullanılabilir.
3) Gıda ile temas eden madde ve malzeme üretiminde domuz kaynaklı ürünler kullanılamaz.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı belli oldu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararnameye
göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı belirlendi.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ
a) Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesi ve tarım
politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapmak,
b) Gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ile
verimli kullanılmasını sağlamak,
c) Çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal
piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek,
ç) Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak,
d) Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, korunan alanların tespiti,
milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak,
e) Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikaların oluşturulması
amacıyla çalışmalar yapmak, ulusal su yönetimini koordine etmek,
f ) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması
amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek,
g) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
TEŞKİLAT
Tarım ve Orman Bakanlığı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Kararnamenin ekinde yer alan (I), (II),
(III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan kuruluşlar doğrudan Bakanlığın merkeze bağlı taşra teşkilatı olan kuruluşlarıdır.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ
•

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,

•

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,

•

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,

•

Strateji Geliştirme Başkanlığı,

•

Hayvancılık Genel Müdürlüğü,

•

Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı,

•

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,

•

Şeker Dairesi Başkanlığı,

•

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

•

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

•

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,

•

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,

•

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü,

•

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

•

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,

•

Hukuk Müşavirliği,

•

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,

•

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

•

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

•

Özel Kalem Müdürlüğü

•

Personel Genel Müdürlüğü,

703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile; 03.06.2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.
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ORDU’DA GIDA GÜVENLİĞİ

TARIM VE ORMAN
BAKANLIĞI KURULDU

ORDU’DA GIDA GÜVENLİĞİ

VATAN HİSLERİ
Düşmez yere haşa o bizim bayrağımızdır.
Bir fecr olarak doğmadadır her dağımızdan.
Ay-yıldız... O mazideki bir süstür, emin ol,
Atîde güneşler doğacak bayrağımızdan.
Altına yatarken de bizimdir yerin üstü,
Bir kal’e olur toprağımız vecde gelir de;
Dağlar, kayalar göğsümüz üstünde tepinse.
Düşmanları biz ram ederiz kan kesilir de.
Deryaları kan, taşları bitmez kemik olsa,
Bir son nefesin aynı olup bitse nesîmi
Ölmez bu vatan, farz-ı muhal ölse de hatta,
Çekmez kürenin sırtı o tabût-ı cesîmi.
Mithat Cemal Kuntay
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MEVZUAT ADI

TARİH

SAYI

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alaba- 04.07.2018 30468
lık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2018/29)
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.06.2018 30449
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2018/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/26)
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2018/24)

29.05.2018 30435

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2018/25)

29.05.2018 30435

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.05.2018 30424

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2016/55)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (No: 2018/18)
Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.05.2018 20409
19.04.2018 30396

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik

05.04.2018 30382

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemelere Dair Tebliğ (No:
2018/9)
Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon
Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No: 2013/45)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/11)
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/17)

05.04.2018 30382

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(No: 2018/12)
Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2018/10)
Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik
Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/2)
Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve
Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4)
Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü
ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2018/5)
Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/6)
Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci,
23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/7)
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: 2017/50)
Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.06.2018 30449
31.05.2018 30437

29.03.2018 30375
27.03.2018 30373
24.03.2018 30370
15.03.2018 30361
23.02.2018 30341
31.01.2018 30318
13.01.2018 30300
13.01.2018 30300
13.01.2018 30300
13.01.2018 30300
13.01.2018 30300
10.01.2018 30297
10.01.2018 30297
05.01.2018 30292

EKMEĞİNİ
EMEĞİNİ

KORU

